
  
pilha: 35250 reis. Numero do dia,

Postal, mais a importancia da cstampilha. A'

Não se restituem os originaes.

AVEIRO

  

MSIGNATURAS-(Pagamento adeantado)--Com cstampilba: anno,3§750reis.Sem estam-

50 reis; atrasado, 60 reis.

cobrança feita pelo correio, accresce a im-

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

todos os habitantes d'esta pobre

terra ás phanthasias e loucuras de

outros que se inculcam com pezo

na balança!

Africa e paizes da União

1 ou 15 de cada mez.

de 1869, sob a presidencia do juiz,

dr.

todo o julgamento deu as mais ele-

. vadas provas de intelligencia e co-

PUBLICA-SE ÀS QUARTAS-FEIBAS E SABBADOS

NW

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

  

do ainda ha pouco, em principios

Manuel Celestino, que durante d'abril, depois dos celebres tumul-

tos de Coimbra,

nou que os regimentos das sédes

dos districtos deviam sempre ter

  

                    

sta feita a eleição .do novo pá-

E pa. Foi o cardeal Sarto, pa-

triarcha de Veneza,

«o nome de Pio X, quem, ao ca-

bo de repetidos escrutínios, foi elei-

to pelo conclave reunido em virtu

de da morte de Leão XIII.

Diz-se que o eleito reune as

qualidades necessarias, devendo *

continuar o glorioso reinado do

fallecido pontífice. Oxalá o vatici-

nio se realise, e a Egreja disfructe _

a paz e gloria do reinado findo.

Joseph Sarto nasceu em Riesi,

diocese de Treviso, a 2 de junho, I

de 1835, contando, portanto, 68 an-

nos. Foi creado cardeal no consis- ~

.torio de 12 de janeiro de 1895, e

nomeado patriarcha de Veneza.

Começou os estudos theologicos no

seu paiz natal,_indo depois para o

collegio de Castelfranco, em Vene-

za, onde revelou extraordinarias fa-

culdades mentaes em todos os ra-

u reis nos ultimos dois annos.

i nem madeira para substituição das w

tabuas apodrecidas e desconjunta- *

das da primeira se forneceu a tem- ~

l pol Foi necessario que alguem se

l bitantes das

Para as pontes da Gafanha e

~ Portas-d'agua foi destinada a im-

de quasi tres contos de
portancia

' Pois

impozesse para, tarde e a más ho-

ras, virem liados os materiaes pa-

ra o fragil concerto em que se

* anda e pela qual se retardou até ~

* circumstancia attenuante não pode _
hoje, com grave prejuiso dos ha-

communicações com ellasl

Tudo isto está. a pedir a reno- w

vação da campanha que aqui fize-

mos em tempo contra as coisas da

direcção d”obras publicas d'este dis-

* tricto, campanha que não cperou o

milagre da modificação completa

mas que alguma coisa produziu de

* bom Pelo menos sustou-se por algum

tempo a roda dos desvarios e o em-

prego de verbas graudas em obras

* com que nada aproveitou a nossa

terra e á, custa da qual se fizeram

praias proximas, asw

ragem. O relatorio feito por elle

ao jury foi notahilissimo;e, votada

por unanimidade a condemnação do w

reu, o dr. Manuel Celestino proferiu

a sentença seguinte:

«Attendeudo a que ojnry deu por

° provado o primeiro quesito, hem

i como todos os mais que lhe foram

propostos, relativos a circumstan-

cias aggravantes:

Considerando que a declaração

do mesmo jnry quanto a segunda

preponderar para ser levada em

conta para o effeito de ser minora- t

da a pena, pois que não tem, nem

pode equiparar-se na importoncia

moral a ponto de fazer neutralisar

qualquer das circunstancias aggre-

vautes: por isso está o réu João

Victor da Silva Brandão incurso na

pena do artigo 433.° do codigo

penal, com referencia ao artigo

351.° do mesmo codigo, o 'qual diz

assimz_ Será punido com a pena

de morte o crime de homicídio vo-

luntario, declarado no artigo 349.0,

um effective de 500 praças.

fanteria 24 o tenente-coronel, um

rvnmoaçõns

   

   

   

o governo orde-

§ Faltam actualmente em in-

nha singela. Repetições, G20 reis. Imposto do sello,

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

nos impressos feitos na casa.--Accusa -se a recepção e nltttdnt'lztttt-:éc as publicações de que à

redacção seja enviado um exemplar.

  

O ESTADAS:

Estiveram em Aveiro os srs. dr. Abel

Correa Portal, conservador d'Albergaria-a-ve-

lba; João Francisco das Neves, antigo prior de

Esgueirn; Henrique Maria ltodrigues da Costa

e Manuel Nunes da Silva, proprietarios,de Cacia.

@Com sua interessante filhinha, encontra-

se n'esta cidade, de visita nos seus, a sr.“ D.

* Palmyra Figueiredo d'Oliveira, esposa do nosso

* amigo, sr. Arthur Severo d'Oliveira.

major e differentés officiaes, de

forma que o regimento tanto na

parte reSpeitante a n.° de praças

como de ofticiaes, está. reduzido á

ú eXpressão mais simples.

Ó Finalmente ao celebre es-

quadrão de 90 cavallos e 120 ho-

mens, faltam o 1.* sargento, cla-

rins, muitas praças, ferradores e

sohpedes.

em condições muito peiores do que

quando tinhamos apenas o destaca-

mento. Quem com isto lucrou for

* Coimbra, que apanhou um desta-

camento permanente de 30 praças j

do exigub esquadrão aqui estacio-

nado.

De modo que estamos agora Í*

Õ Está em Aveiro o sr. dr. Carlos da Cu-

nha Coelho.

@Vimos aqui n'estes dias os srs. dr. Ma-

nuel Luiz Ferreira, Carlos Couceiro, Justino de

Sampaio Alegre e Anthem Duarte.

@Em serviço de instrucção, está omw Oli-

voira-d'azemcis o sr. padre ttpdrigues Vieira,

digno professor do lyccu.

@Esta em Carregosa o mtasso benemcrito t

prelado, sr. bispo Conde.

@Esta em Aveiro no goso de ferias o sr.

Fernando de Vilhena.

@Esteve hoje em Aveiro o sr. commenda- l

dor João Borges d'Almeida, que vein conferen-

ciar com o sr. director das obras publicas so-

bre um importante melhoramento' que a expen-

sas suas se. vao realisar em Carregosa.

. DA S:

Partiu para Villarinho-do-bairro, acompa- i

nhado de sua [nas, o nosso amigo, sr. Abel de

Barros Mello.

Ó Tambem partiram para a sua proprieda-

de da ilha da Tcstada, com demora d'algum

 

w ta cidade, o sr. _

Vellez, illustrado tenente-coronel

reformado de artilheria.

~_~_____.+------

ç Fixou a sua residencia n'es-

Antonio Manuel

 

  

tempo, os nossos amigos, srs. dr. Joaquim de

Mello Freitas, seu filho Jayme Dagoberto de

Mello Freitas, e sua irma e tia, a sr.'l D. Luiza

~ Georgina de Mello Freitas.

ssumptos de

O DOENTES:

Não tem passado bem do saude mas já se *

An

aanuts'rnAnon

@troian @anual @entre da @Ilheus

narrou.

@L NU? I? A NTE-"Etta

_+-

licilurgiiu, Adm.. c :'¡juinus

AVenida .C gostinho Plnheiro

Endereço lt'luttl'ttplm'n:

CAMPEÃO-- A \-' Elltt)

ó'd'llmeióa @Maia

:Correspondencias particulares,60 reis por linha. Annuncios, 30* reis por li-

10 reis. Annuncios permanentes, contracto

lonio Conta tl'íllirtin

Eis o que incontestavelmente é

hoje o poeta, mais poeta de

          

  

  

    

'rio geral do bispado

-çontrou, no meio das

3800.

tas por monsenhor Antonio _Fart- ,

na, bispo de- Treviso. Conñármn-

lhe, então, a parochia de Tombo--

la. Em 1867 foi nomeado cura-de _

Solzano. O zelo de que deu provas

valeu-lhe ser nomeado conego'do -

bispado de Trevise. Premiciario do; ó

capitulo, depois chanceller e viga- l

plasoccupações, o meio de sede-

'vOtar á caridade e de ser e» dire-

ctor eSpiritual do seminario dioce-

Em 1884 foi nomeado, pelos w

seus meritos, bispo de Mantua, la-

mentando a sua' sahida de Trev1se

todo o clero. O cardeal Parrochi,

quando conçorra qualquer das cir- w

cumstancias seguintes: primeira,

premeditação.

Attendendo, porem, a que o ar-

* tigo 64.°, § unico, da carta de lei

do 1.o de julho de 1867 manda

* substituir aquella pena pela do ar-

tigo 3.o da mesma lei, e na alter-

nativa pela de trabalhos publicos

perpetuos; por isso condemno o

réu na pena de trabalhos publicos

, por toda a vida na Africa oriental e

~ nas custas.--Taboa, 3 dejunbo de

* 1869. Manuel Celestino Emygdio.»

dispendios enormes.

Pois se é preciso, voltaremos,

que nos não cançou ainda o braço

nem nos esmoreceu o esforço.

  

referido. en-

suas multi-

dio, morreu juiz da Belaçãode Lis-

boa, e por muitos aunos serviu nos

tribunaes dos 1.' e 3.O districtos

* da comarca de Lisboa.

iencioso, e apesar da sua apparen-

. , cia l'ÍSplda e do seu gcnio arroba-

" * tado, tinha um coração generoso e

Terão logar no edificio das escolas

 

O* dr. Manuel Celestino Emyg- »

Era um magistrado rectoe cons- t

instrucção

O Escolas prímarias:

Os exames de instrucção primaria, 2.0 grau, de-

vem principiar ámanhã n'estc CerUIO escolar.

parochiaes da

freguczia da Vera-Cruz, sendo chamados para. pres-

tarem a prova cscripta, ás 9 horas da manhã, os

alumnos do sexo feminino dos concelhos de Agueda,

Albergaria e alguns dc Aveiro; e ás 3 horas da

tarde, para prestarem a mesma prova, os alumnos

do sexo masculino d'aquelles dois concelhos, e

tambem já alguns d'Aveiro. Funccionam 3 me-

zas, sendo uma para o sexo feminino e duas

para o masculino, de cujo pessoal já. ha dias publi-

cámos os nomes, havendo apenas a seguinte alte-

ração, motivada por a Siza D. Rosa de Mourão Ga-

mellas declarar c provar que está doente: a dias

depois de principiarcm os exames, será substituída

aquella senhora, pela SLa D. Albertina do Empy-

rio Fernandes Pereira.

, Q Deve proceder-se no presente mez ao recen- ,

seamento escolar em todas as freguezias d'este cir-

culo. A commissão, composta do presidente da jun-

ta de parochia, professores e rcgedores respectivos, i

* incorrc na multa de 40:000 reis se não organisar

o aquelle documento. O sub-inspector d'este circulo p

está á espera que da direcção geral lhe enviem os

respectivos, impressos.

Q F01 ha dias, segundo annunciam os jornacs,

creado mais um logar de professor ajudante n'uma

das escolas da villa de Aguada.

9 Foi tambem ordenado ao sub-inspector cl'cs-

te circulo que não processo as folhas dos vencimen-

tos aos professores que por ventura tomem posse du-

v rante o periodo de ferias, senão ICSpeitantemeute

  

encontra felizmente melhor, o interessante li- *

hinho do sr. dr. Guilherme Franqueira.

O TIIERMAS E PRAIAS¡

Estão já no Pharol as familias dos srs.

Henrique Ferreira Pinto Basto,l)omingos P. Gui-

maraes, barão de Cadoro, Francisco Augusto l

da Silva Rocha c Eduardo Serrão.

ÔParte para Espinho o sr. Antonio For-

reira ,de Mattos, capitalista aqui residente, com

sua esposa e filhos.

Õ Para a Costa-nova vae tambem em bre

ve com sua familia o sr. Antonio Joaquim Car

dose, capitalista residente n'esta cidade.

@Está na Barra, com sua familia, o sr

“ dr. Zeferino Borges, illustrado capitão-medico

de cavallaria n.° d, do imperador d”:\llemanha

Tavares Lobo.

, da Cunha, sua esposa e ÍllllOS.

W familias.

@Na Costa-nova estão os srs. dr. Fran

* cisco Antonio l'into e familia, D. Elosinda e lt.

' Olympia Mesquita, dr. Jayme Duarte 'Silva t'

familia, dr. Joaquim Peixinho, esposa e lillins

@Esta em Espinho o sr. dr. Alexandri-

@Ao Forte chegou já o sr. João Marques

@Contam chegar all¡ no sabbado os sr.-

dr. João de Sousa e Manuel Netto, com suas t

Portugal. Estas palavras afHuem

promptas e expontaneas aos labios,

brotam effusivas e sentidas do co-

ração de “todos os que, depois de

se deliciarem da mais pura e ma-

ravilhosa poesia, fecham qualquer

dos llVl'OS de Antonio Corrêa de

Oliveira. E se os simples e com-

movidos leitores o proclamam gran..

de poeta, extraordinario lyrico o

chamam todos aquelles que em Por_

tugal teem, em assurnptos de critl-

ca litteraria, auctorisatlo voto.

O «Campeão» honra-se em pres-

tar hoje ,ao maioral da poesialyri.

ca portuguesa a sua homenagem,

e, para acompanhar a vera efIiigie

de Antonio Correa d'Oliveira, va-

mos, entre tantos testemunhos que

no tribunal da imprensa se temju-

rado acerca do alto bardo, es-

, colher dois dos mais representati-
ao mez dc outubro, isto é, depois de terem já en- * capitão Goulão, do infantaria Qi, D. DOW:-

natural de Mantua, no intento de

mostrar ao mesmo tempo a sua de-

voção á terra natal e a estima que

professava por Sarto, quiz elle

;it mesmo consagrar o novo bispo.

  

  

 

  

      

  

 

r

como o futuro papa.

  

Estradas i

 

* MANUEL CELESTINO EMYGDIO.
A eleição de Sarto não é uma

_ surpreza para ninguem, já porque l

elle era um dos «papabilim já por- w

' ' que 05 imunes_ que “Vem nas boas l províncias» em o contar no nume-

graças d° Vatlcanot como _a ?Pre' ro dos seus collaboradores mais

serverança», o haviam indicado presumosos_

Nasceu n'aquella villa em mar-

! ço de 1820,e falleceu em Lisboa a

26 de julho de 1898. Havendo fre-

, cura-se llhavo em o haver tido

por filho, e o «Campeão das

preponso ao bem.

Contam-se d'elle coisas curio-

W sas, que demonstram o excellente

coração que o fallecido possuia.

Entre outras a seguinte:

Um dia presidia elle a uma au-

diencia no 1Ao districto criminal.

Julgava-se uma mulher.

i começou a jorrar sangue.

A ré, ao ser interrogada pelo

magistrado, teve uma syncope e

caiu do banco desamparadamente.

, Na queda, fez a pobre mulher

um ferimento na testa, por onde

trado em exercicio dos seus deveres.

o Terininaram no praso legal os exames de

instrucção primaria de 1.0 grau. A seu tempo con-

ublicar uma estatistica, não só dos exames,

mas ainda dos de 2.0 grau a que se vae proceder.

0 Nos numeros immediatos publicaremos o

tamos p

resultado dos exames do 2.0 grau.

' Ã Mindezas

carece de reparação urgente o enca- ~

namento d'aguas para o chafariz da

Fonte-nova. Causa o damno graves

transtornos á. populosa freguezia da

qual faz

uso d'aquella agua, que lhe fica a

menor distancia do que a do chafariz

Gloria, uma grande parte da

do Espirito-Santo.

A' boa vontade do sr. presidente

da camara recommendamos o assum- ~

Biaia e familia, Moreira Bello e esposa, c Eduar-

do Osorio e familia.

@Segue para as Pedras salgadas o nosso ~

* presado amigo, sr. dr Joao Augusto dos San-

tos. No seu regresso vom occupar aqui o logar

de sub-delegado do procurador regio, indo dn-

pois para Coimbra e tirando aqui em sua subs-

titmção o tambem nosso bom amigo, sr. dr.

~ Julio de Seabra.

marães e Antonio Corrêa tl'Olivoira.

@Para o l'harol partiu ha dias o sr. Lopes

d'Almeida e familia.

importante proprietario »em Catia.

Õ Estão no Bussaro os srs. Domingos Gui-

ÕSeguiu para S. Jorge, onde vao fazer

uso das aguas o sr. Jose Rodrigues Pardini¡ t,

@Parte por estes dias para Vizella com
,,_.

* oda a gente se queixa da mi- quentado a universidade de Coim-

T seria com que foram dotadas w bra, formou-se em direito em 1851, *

n'este anno as estradas. A Aveiro vindo dois ou tres annos depois es-

' coube uma pequenissima parte na tabeleccr banca de advogado n'es-

0 w ta cidade.

Em 1855 foi eleito vereador da

 

  

 

i Celestino Emygdio ficou com aquel-

; le facto, que se levantou e foi pas-

sear para o corredor visivelmente

w commuvido. Aquelle accidente con-

Pois tão impressionado odr.

dos de Lisboa» foi eleito para a repre-

sentar como vogal do conselho geral ~

l penitenciario, o nosso illustre amigo,

 

  

  

feliz, o orçamento respectivo,

sas de somenos importancia!

e meado administrador do concelho

dessa mesma migalha manda ago- de Aveiro. Em 1859 obteve o des- *

ra desviar a maior parte para coi- pacho de delegado do procurador

régio de Moura, exercendo depois

A rua do Gravito, incluida no as mesmas funcções nas comarcas

da mulher.

Foi tambemjuiz na relação dos

1 Açores,do tribunal do commercio do

A Porto, e deputado às côrtes pelo cir-

culo do Funchal. Em todos os car-

gos monstrou a maior rectidão a par

       

  

     

  

 

  

   

 

     

  
    

  

ção,

a phantesia imagina e cria. E' ex-

traordinario,

papo dos grandes, deminuese a

ração dos pequenos.

Luso tem uma rede de estra-

das como nenhuma outra povoa-

ção.

cata de coisas que não .

diabo para fazer valer a pr0prie-

dade particular, e é com o sacrifi-

cresce. Quem alli vae,

_que"vê. Tudo alli é grande, mas á

_custa dos pequenos. A' direcção

' das obras publicas do districto che-

,tf gain ordens extraordinarias.

'L

_ 'vias

_à .

nos bastavam os desprcdicios, os

i'i' serões, o pagamento a figurões que

ñngem de Operarios nas folhas dos

-- trabalhos, etc., etc. Era ainda pre-

ciso saci-tacar a commodidade de

ll _|

.

Não lhe falta nada. Anda a lestino para esta comarca,

'imaginação dos destemperados á sou-se jà soh o ponto de vista de

lembrou ao ser elle o julgador do celebre João

cio da nossa terra, dos nossos meios, 1

dos nossos recursos que aqmllo w José da Annunciação portugal, pm.

pasma do ,

n.” das mais carecidas de repara- de Fafe, Celorico de Basto e Lisboa.

vae ficar sem ella porque é N'esta ultima prestou relevantes

necessario fazer em Luso tudo que serviços na descoberta dos crimes

perpetrados pela famosa companhia

istol Para encher o denominada «Olho Vivo».

Em setembro de 1868 foi pro-

movido a juiz de 3.a classe e col-

locado na comarca de Taboa.

A nomeação do dr.'Manuel Cu-

reali-

Brandão, pronunciado all¡ pelo cri-

me de morte e roubo perpetrado

na pessoa do nosso patricio, padre

curador do fatlecido visconde d'Al-

meidinha, em Varzea de Candosa na

noite de 30 para 31 de março de

1866.

Ficou memoravel a audiencia do

, Já nos não bastavam os des- t julgamento,que durou tres dias, do w

fabulosos que ha coisa de trez ~ celebre facionora, que durante mui-

~ tos auuos foi o terror das duas Bei- ~

ras, onde contava numerosos ade-

* ptos,que ameaçavam constantemen-

t te quem houvesse de condemnal-o.

Houve jury misto, sendo os jurados

pertencentes às camaras de Taboa,

Santa Comba Dão e Coimbra. A au-

diencia principiou no dia 31 de maio

da maior probidade, e conhecimen-

to não vulgar do direito patrio.

.luiz integerrimo, era muito es-

timado pela firmeza do seu carac-

ter e pela sua extrema bondade.

 

Notícias militares

Deve começar a funccionar no

proximo dia 9 a carreira de

tiro da Gafanha.

ç Não é exacto que esteja

a ser dada instrucção aos recrutas

ultimamente insPeccionados e per-

tencentes ao districto de recruta-

mento e reserva n.° 24, simples-

mente pela razão de que todos os

mancebos do mesmo districto só

* estarão inSpeccionados no fim de

outubro, e os apurados para infan-

teria é que só em principios de no-

vembro darão entrada no nosso

quartel, e é d'ahi em diante que

começará a respectiva instrucção. w

Assim diSpõe o regulamento dos

serviços do recrutamento do exer-

cito e armada de 24 de dezembro

de 1901. Não nos parece, pois, que,

só por motivo da instrucção a 200

reservistas,se licenceiassem mais de

400 _praças de infantaria 24, quan-

pto confiando em que sua ex.“ pr0vi-

* denciara de prompto.

9 Pela «Associação dos advoga- ~

correu e muito para a absolvição sr. dr. Barbosa de Magalhães.

0 A casa Trindade da Filhos con- *

_ vida os cyclistas da terra seus fre- w

~ guezes, por annuncio incerto na sec-

ção competente, para a. festa annual

» que promove em sua honra, e que de

esta vez se effectua na Ponte-da-rata, w,

no proximo domingo, 9 do corrente.

Para esse annuncio chamamos a at-

tenção dos leitores interessados.

0 A camara mandou proceder ao

Cartões de visita

O ANNIVEBSARIOS

Fazem annos:

Hoje, a sr ' baroneza do Cruzeiro.Anadia.

Amanha, as sr '5 D. Maria José Romao

Nogueira, D. Carlota da Silva Rosa, e o sr. dr.

Arthur da Costa Sousa Pinto Basto.

Alem, as sr.“ D. Maria d'Arrabida de

Vilhena Ferreira, D. Olympia T. da Costa Me-

deiros Botelho, D Beatriz dos Santos Monteiro,

Sangalhos; e D. Anna de Abreu, Rio de Ja-

neiro.

Ó REGRESSOS:

[ingressou de Coimbra a Ilhavo o sr. dr

Branco de Lemos, digno parocho d'esta populo-

sa freguesia, que durante algum tempo esteve

regendo uma cadeira no seminario d'aquella

cidade. j

@No ultimo domingo retiraram para Coim

bra o sr. Jose Maria da Costa, major de infan-

teria 23 o sua esposa e sobrinha, que estive-

ram n'esta cidade durante algumas semanas.

ÕBegressou bontem a Lisboa, depois d*uma

ausencia de annos, o sr. dr. José da Cunha e

Costa, advogado habil e jornalista do merito,

que aqui fez a sua carreira academica e aqui

constituiu familia. Damos-lhe as boas vindas.

Õ Begressou dc Lisboa a esta cidade o sr.

Antonio Maria Ferreira, activo proprietario da

padaria Ferreira.

@Regressou a Aveiro o sr. Jacintho Cal-

das, delegado do thesouro n'este districto.

'
à

sua esposa e lilhos o nosso presado amigo, sr.

dr. João Feio Soares d'Azevedo. Esta resolução

inesperada tomou-a o illustre funccionario por

os medicos aconselharem o uso d'aquellns

~ aguas a seu sympathico e intelligente lilho Al-

berto, que vem-solfrendo de impertinenlrs

bronchites asmaticas.

@Regressou de Vizella a sua linda viven-

* da do Tadim, devendo chegar na sexta-letra n

esta cidade o sr. dr. Carlos Braga.

@Parte amanhã para Moudariz o sr. bi po

Conde. Acompanha-o o sr. conego Andrade, il-

lustrado professor do seminario de wCoimbra

O VILLEGIATURAI

Telegramma de Paris noticia que

o sr. conselheiro Jose Luciano dc Cas-

temhro. O estado geral accusa grandes

i melhoras, notando-sc que vac desappa-

reccndo o entorpecimento dos membros

Inferiores.

Õ Tambem ha boas noticias do cs-

tado de saude do sr. conselheiro Hintze

Ribeiro e sua esposa.

Õ _Estiveram no solar da Boa-vista,

em Paiva, de visita ao sr. conde de Cas-

Í tello de Paiva. os srs. ministro da Hes-

panha e madame Paul Barnabé; viscon-

dessa d'Andaluz; e conselheiro Feijão e ;

esposa.

O Tambem alli esteve o sr. dr. Ro-

berto Alves Ferreira'.

o ALEGRIAS NO LAR:

Consorciaram-se ha dias na egreja

de Nossa Senhora da Gloria, d'esta ci-

dade, a sr) D. Isilda Amelia Teixeira

da Costa, galantc filha do sr. Bento Jo-

* se da Costa, com o sr. Julio Pinto Rosa. r

Possuem os DOIVOS dotes de es iri- *

to e_ de coração que farão a felici ade

conjugal, e por que ella seja completa

são os nossos votos.

Ô Cum uma formosa senhora do

Porto, consorciou-se alii o nosso bom

amigo, sr. Arnaldo Guimarães, habil

pharmaceutico, filho do nosso tambem

~ estimavel amigo, sr. Domingos Fernan-

des Gmmaraes, digno administrador da

~ fabrica de Valle-maior.

As nossas felicitações e os nossos

votos pela felicrdade dos noivos.

veste eXpressivos aos quaes nos

ümitaremos a arrancar alguns bre-

ves trechos, pois que o formato do

nosso jornal nos impede a inte-

! gral publicação d'essas justas pa_

x tavras que, melhor do que quantas

de nossa lavra podessemos empre-

~ gar, clamam o singular valor do

eminente poeta. E para patentear a

unanimidade de juizo que, acerca

do notavel poeta, se professa em

Portugal e no Brazil, daremos a.

opinião dos príncipes da critica lit-

teraria dos dois paizes irmãos.

Primeiro transcreveremos d'um

admiravel artigo acerca do poeta.

publicado no logar de honra do

nosso collega portnense

blica» e firmado pelo nome aureo.

l lado de José Pereira de Sampaio

* (Bruno), o insigne critico, os w.se--

A guintes trechos:

«Voz-pu-

«Reñro-me ao sr. Antonio Corrêa.

d'Oliveira, a pl'OpOISÍtO de quem me

* applaudi, na expontanea estima que

me promoveram seus admiraveis do-

tes estheticos, com o encontro do jui-

.
_ t so encomiastico ue em ublico] _

tro contlnua com 0 tratamento clcctrt- * q p ”m

revest1.mento,ia branco, dos paredões eo, que pmngará até meados de SU_

* de apelo da ponte da Fonte-nova.

ram o exigente gosto litterario e a es-

crupulosa sciencia da lusitana lingua-

gem que distinguem ainda o poeta nos-

a so tão insigne como João Penha.

Ora, em toda a nossa moderna.

litteratura não existe nada de compa-

ravel ao «Auto do fim do dia», que em

1900 estampou em Paris a livraria.

* Aillaud, e que foi o trabalho completo

eperfeito com que, subitamente, de

S. Pedro do Sul, se deu a conhecer,

como um poeta natural e um artista.

consumado, o sr. Antonio Correa de

Oliveira. E' uma egloga realista, pene-

tra-da d'uncção, de religiosidade es-

parsa. Considero-a como uma das

mais bellas paginas da idealisação

sentimental portugueza, e não temo

que me acoimem de exagerado, repu-

tando-a com uma maravilhosa. peque-

na obra prima. Eis aqui,talvez,a mais

exacta interpretação do sentir popular

nacional; o seu patriotismo, inteiro

essencial, de que todo o seu livro sc;

impregna, resolve-se na pungente

consciencia da. impotencia actual.

Alma nobre e pura, que alto poe-

ta! Que consumado artista!

Viva Deus! Que ainda no Portu-

gal de hoje surge assim este portu-

ãuez obscuro, para nos consolar e re-

imir do enxovalho de tantissimo por-

tuguez afamado, sob o indigno favor

d'uma notoriedade injusta!

Viva _Deusl Que ainda no Portu-

gal de hole, acaso scintille d'ondea.



jubilo uma critica apurada um portu-

uez fertil e de lei. Por mim, ufanoeme
e, no que posso e até onde vou, con-

tribuir para chamar a. attençao culta
em prol d'este illustre anonymo, hon-

tigas», e o titulo é de todo adquado.

~ Dirieis uma recolha de trovas popu-

lares, escolhidas por um poeta de gos~

to e sentimento da poesia do povo. E'

verdadeiramente assombroso como o

sr. Corrêa d'Oliveira assonhoreou es-

sa forma. Não são poucos os poetas

que na nossa lingua o tem tentado, e

alguns com vantagem; nenhum, po-

rem, parece-me, com a perfeição, a

superioridade, direi a genialidade, do

novo trovador portuguez.

bem posta em scena.

o drama em 3 actos 0 vetera-

no da liberdade, por um gm_

po de rapazes, que se propoz

auxiliar o pobre moço, con_

demnado pela tuberculose.

A peça é vista, mas foi

   

ramentos que muito elevarao aquclla

feliz terra. Honra lhes seja. '

0 Uma mulher da Aguincheira, fre-

guezia de S. Thiago, tem o habito_ de

espancar brutalmente um filho, e d'lsso

se queixa a visinhança que por vezes

tem accudido em soccorro. .

0 Esta definitivamente organisada

a phylarmonica d'Ossella. E' seu regen-

te o sr. Serafim Dias Martins. _

Q No logar da Ponte, S. e João da

Madeira, foi traiçoeiramente aggredido

nhas, 5056085; soihas, 3106045;

i linguados, 190#030;rob3108446500;

azevias, 43d825: camarão, 46515;

ou sejam 1:6996100 reis no total.

O rendimento-para o estado foi no

valor de 876713 reis. * - u

40- Vem .a Aveiro,no proximo

dia 7, seguindo d'aqui para Angeja,

a «Estudantina guitarrista Silva»,

resistir ao desejo de praticar..

mos um acto de justiça,_dan.

' dodh'os egualmente, como da- -_

1 mos pelos importantíssimo¡ __

~ serviços que' tem prestado e ;Í

_está prestando ao municipio

. de Coimbra com os seus illus-r 5
ra das nossas letras ja e porventura
sua proxima gloria, se um ingrato des-
conhecimento de seus grandissimo
meritos lh'os consentir por mais tem-

po transcurso na injusticeira penum-
bra em que até aqui teem sido con- *
servados.

Servir a patria não consiste, tão
sómente, em propugnar por suas van-
tagens politicas, vis-to como os inte-
resses-espirituaos são não só os mais

remontados como ainda os mais du-

radouros.

A's caracteristicas de eSponta-

neidade e simplicidade, junta o sr.

Corrêa d'Oliveira esta de ser um por- *

tuguez, radical e profundamente, com

todas as feições e idiosyncrasias na-

cionaes, um portuguez sem nada de

postiço, de falso, de ñngido, de imita-

ção. D'esse portuguez type elle tem o ~

catholicismo archaico e entranhado, o

patriotismo ferrenho, a melancolia ri-

sonha, a nostalgia, a saudade; quasi

w só não tem, ou de todo não tem a

sob a .direcção do sr.Antonioda-'Sil-

va, que e considerado um dos

mais primorosos guitarristas do paiz. ü

Vem realisar uma_ série de concer- E vómdignissímd 8,.. se_

tos nas casas mais abastadas d a-v r
,. . ,retario geral, que estaes :ser-quella Villa, assrm como tomara . . . -

~ parte nas festas à Senhora das Ne-

ves, que all¡ se realisam nos dias

8 e 9 do corrente. A estudantina

wtocara alternadamente com duas

bandas de musica. _

4¡- Durante a corrente sema-

na vigoram as seguintes taxas para

a emissão e conversão de vales do

correio internacionaes: franco, 222

reis; marco, 273 reis; dollar, reis

'4"' Falleceu aqlú a 93130” lâiísârl'émfãênm do imposto vosso brio e valor, e todas aoi , l
l' “ l w . q.

sa (io Sl'. Jose Gonçalves N?“ do piso no mercado «Manuel Firmi- palz com O VOSSO amOl da pa'guelra, industrial estabellem-

tres collegas tambem muitopor Chrispi Lopes, mineiro, d'aquella
,louvamoml'reguezia,o trolha Domingos Ferreira,

de Faria-de-clma, de Cucmães, que se

queixou em jlllZO.
ñ a. e

Sob os cyprestes

_n

Falleceu no Bunheiro a espo-

W sa do sr. Antonio Joaquim

Marques Villar, presado ir-

mão do nosso collega dos

Successos, sr. .Antonio Maria

Marques Villar, a quem en-

* víamos pezames. i
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Mala da Provincia

 

Albergaria-a-velha, 4. _

Fez-se o julgamento, em audiencia

geral, do rev.° José Luiz Ferreira da

Silva, prior de Frossos, accusado de

factos que mais o elevam do que o

deprimem, pois foram tendentes a zelar

os interesses da egreja, onde e digno

A parocho. O advogado de defeza, sr. dr.

v Antonio Pinho, proferiu um discurso

brilhante, conseguindo esmagar a ac-

cusação acintosa. 0 tribunal estava re-

plecto de gente que estima o parocho,e

que o considera um perseguido. 0 ac-

cusado foi absolvido por unanimidade

e a sahída l'elicitado e abraçado por ca«

valheiros distmctos do concelho. D'aqui

o abraço tambem. ç

a O tempo tem agora corrido .bem, *

preparandose tudo nos campos para

a colheita-A. V. *

muito bem, como é proprio da

vossa illustraçâo e do vosso

caracter, e illustres auctorida-

des civis, politicas, municipaes

e militares, que tanta honra

fazeis, umas ao serviço publi-

co com o vosso zelo e illustra-

ção, outras ao exercito com o

que reside no aproveitamento das
aptidões nacionaes? E como prosegui-
rá. em seu af'an a intelligencia real e
verdadeira, se lhe escasseia o estimu-
lante arrimo do applauso da opinião
judiciosa e esclarecida?

Assim, cumprindo um dever cívico,
penso que nao me censurarao em me

occupar hoje de um grande poeta em;

artigo-de-fundo? Se este é o logar-de_ *
honra da folha., não terá mais direito

elle é triste; quando muito um doce

w sorriso de dorida alegria entreabre-lhe

uma ou outra vez os labios. No «Auto

do fim do dia», scenas idealisadas da

viela campezina na sua aldeia, onde* ti-

nha logar á. farta a alegria, tudo é me-

_ lancolico. Seu catholicismo é bem a

velha crença peninsular, cheia de de-

voções ingenuas e supersticiosas cren-

dices e praticas. a consubstanciação

a occupal-o um artista meritorio do »

que um politico estoril? Julgo que sim,» ~

E agora .que fallen o que, com

Theophila Braga, partilha do soe¡

perfeita da doutrina, do culto e do

sentimento, sem nenhum exame de

duvida.Seu patriotismo não e apor ve-

zes irritante e nem sempre honesta

virtude politica,--das virtudes, a uni-

ca de que se tira proveito-_o egoísmo

Belmonte. 4.

Vae por aqui o diabo. E' a questão

do aggravamento dos impostos, em que

o governo não para¡ «Nada lhe chega»,

como o «Campeão» diz algumas vezes.

Desde o dia 1 une se conservam fechadas

do ha annos em Aveiro,a quem

enviamos pezames.

-

 

no» durante o mcz de julho [indo iria? 0 V_ósa sflbio-s leu-“33 .da
foi de 192d530 reis. nossa universidade, que tanto

40- 0 dO mercado dO «PEIXB» enaltecei's os seus creditos. _ao
no mesmo periodo, foi de 125910 perto e-ao longe com os Vossas

"els. ' r s _. _ . -, _,
ptro da critica litteraria em Por-

tugal, tem a palavra oque todo o *

Brazil intellectual:como o seu mais

alto e prestigioso critico litterario,

aquelle que pela sua prodígiosa eru- 3

dição e altíssimo _saber é ouvido _

sempre pelos brazileiros como um

apostolo e um mestre, José Veris-

simo, honra e gloria das lettras

brazileiras. Pertencem a um ma-

gistral estudo que acerca da obra
a 7 - 7 o W

de -.00n:ea d 01“ Em¡ pabhcou com sua ruína e debelidade presente.
0 _mulO- dum moderno trovador Singular e bello destino de Portu-
Portuguez», ainda em novembro gal, que no começo do seculo XX re-

ultimo n'um artigo de fundo do vivem n'elle, tao sentida eformosa-

importante aiario Huminense «COP mente ditas, e tao firmemente ondas,

d ... . j ~as esperanças de Camões e de Viei-

rãlo' a'manha”› 'os segumtes tre' ra! Longe de mim levar á. pura alma
O 08.'

1 do anachronico e delicioso trovador

ç. u , _ _ _ . o _ o. _ _ _ . _ portuguez, do suave poeta do amor, da

Não desmemmm Bate juizo, e ou_ patria e da religião, do melancolico e

tros, não menos enthusiasticos acerca* senado barão da trlêteza_ 0 da 5941113-

do poeta, os testimunhos de versos de: QPalquer 001193 @a 1111151113 crltlcaa
(se) que acabo ,181,91. do Sl.. Antonio da minha descrença, da minha deses-

Corrêa d?01ive¡ra, 0m graças, que, perança e rebeldia. Elle commoveu me

contestando-me, encontro emtim uns funçamente com a sua SHPPllcfdade
folhetos de versos, dos quaesf o mais chela de alta belleza e a Sinceridade

volumoso apenas excede-'de 100 pagi- “389mm da' sua 9111085340: (391704119 111111-

nas, que valem por grossosr volumes. t0 Para Poa-91' ana-1373310”.

Mas o caso, nem por isso deixa de ser Fallaram os que7 como poucos,

_' Verdadeiramenteextra-mm“”- A › podiam dizer, e nós,fazendo nossas'Ha demdldamente no sr., Correa t l f t . d O_ O
a d'Oliveíra, o que é 'bem'rar'o na' poesia es as Pa matas e es 93a“ O"“ b, r

_ ,oontemporanea davnossa lingua, uma as PepI'Odllle' e commemorar assun

personalidade singular @admiram E .o annlversamo de Antonio Corrêa

Para ° ser' se mto me “gl“ a! 19113“” d'Oliveira, o qual passou ha dias,

abraçamos o querido Poeta que,

ra da sua obra, bastoualhe talvez dei-

r ,xar-se desenvolver normalmente',“con- _ I

aos 24 annos de edade,temjá uma

obra litteraria superior á' que ti-

a» A cidade consumiu no mez @lentos e lucubmções “item"
lindo 25:261 kilos de carne, sendo mas; --e Vósa finalmente: 'nus'
24:752 de vacca, 187 de vitelia, tres representantes do :com-
279 de carneiro e 43 de chibato. mel-cio, da, industria, e dag ar.

-4-0- A Junta das obras da bar- - tes, que no desempenhd das

ra vae collocar um marco fontena, k - . . ..

Pequenas coisas *

reparação do pavimento do

A molhe sul da barra, deixa

ainda a desejar. A argamassa foi

1 de tal modo preparada, que come-
tender as suas garras n'esta freguezia, rou-

* r cl ar a es or ar-"e no ou- . , t w w E - ~_bando-nos quatro pessoas no curto espaço de Ça a ?J l e b 0 a_ _,p NO DO Pharol para USO dO publico. vossas proñssões fazem - porseis dias: Maria Brites Rodrigues, Maria Bri- to O“ e se começou a emplbgan
«' * ' ' Accu tam-lhe 'a ou cheva dentro A Obra não é das de maior neces' merecer a eatimapumma com

ter 3013“"“ daqui““ e AMO““ Pac“ãi'nc'* L * J ' b. Í sidade, mas tem utilidade. Come- a vossa “Probldade, uns e ou-
teado do nosso amigo, sr. Venancio Pereira, l de pouco ao estado de ruma em aram .à os trabalhos necessarios t t t f ,t w

tOdostdii::dilbdiiiscti'hiil.horas da tarde falleeeu que ha [nuno se mantinha' A “nha ç 4::- Passou a ser prepriedade '1'08" ral““ OB a esad 'ee'a atathbem "O Gabeço de Gaeiil, a 51'.“ ROSE¡
. Sl..

a a
ga“.inha, estl.cn]osa esposa_ nosso alnigo, SI'.

a

é
MaónuelJoseoda Silva. BqârtVIgÍa;_ririlãl morreu es“-euada para O SBPVIÇO. (10's pç_ ram a dissolução da sociedade por q dyesta santa casa, e ao, qualaP 5 “m Pa”“ que 591" Wa 9'”” se“ e"“ quenos wagons de material, muu- _. _ , . ~ ,_ . , ~ , d d - d d

» . _ , w , que foi construula as dessulenmas nao po em eixar e ren er-hsando-se os outros, que nao teem

terre tera logar as 3,0 da tarde sendo acom-

panhada á sua ultima morada por grande uu- _ A_ Ummameum [laudas em“, OS seus - .- .agora apphcaçao. 0 seu assenta meu]le * se tOdOB Os espmtos e tOdOS
mento deixa tambem de satisfazer. '

collective-_conhecido por esse nome,

sob o qual esPeculadores de toda a es-

pecie escondem as suas más acções ou

com o qual desculpam os seus baixos

apetites. E' o profundo e ingenio amor

da terra, o immenso afl'ecto, a terra

natal, que como a mulher amada é

uma das suas muzas, a memoria sau-

dosa da sua gloria, o orgulho innocen-

te das suas tradicções e grandezas, a

preferencia exclusiva pelas suas belle-

zas e encantos, uma afeição doce, ad-

mirativa, carinhosa de filho, o intimo,

mas não desesperado sentimento da

as tabernas locaes,constande que vao fe-

char tambem todas as outras do conce-

lho. Suspeita-se que haja alteração da

ordem publica-B.

Dacia, 4.

Fallecimentos.-A morte acaba de cs-

.4

 

agricultura

e o tempo

i 3 elhores dias, os 'd'esta sema-

M na. >Ha porisso mais vida _e *

maiorlalegrianos campos., _ ,

Realisa-se assim uma parte das

previsões do Escolastico, que pro-

gnostica para a primeira quinzena

i do corrente: de 1 a 4, calor forte;

calma em Toledo, Cordova, Gra-

nada, valles de Guadalquivir, Te-

jo e_ Ebro. Predisposição para.

   

 

   

mero de padres e pela phylarmonica da Murtou

_. , . .sa. No enterro serao representados os jornaes
Um escador da Murtoça ' OB .corações, agrupae-vos t0,-t , 4 . Pontos ha onde está toda levanta- ' ' p . A, w i. dos_ em 'volta d'ella ,e prote-

correspondentes nesta localidade. Ao nosso ,_ d, ,_ ,,_. L d_ í , ~ apanhou hontem, a llsga, na bocca t -amigo, sr. Manuel José da Silva, e a toda a 1a- (d, (”Vem 04 O d “C O US Canos
miha enlutada, damos os nossos sentidos peza- como em sessão munic¡ madrez, que vendeu por 800 reis auctoridade e valimentoq. e

Casamento-_Realisouase na madrugada pa¡ de qu¡,,la_fe¡,.a ultima se não [10 plldl'Ol. Era O melhor exemplar com a vossa influenciado dia 1.O do corrente, na parochial egreja dc __ a l _ Í I. l d. . l que velhos homens dO mar IMS af-
1 ' °S Julião, de Cacio, o consorcio do nosso ami '850 Ve“ d““ d qua O em pala que

. . i. . 4¡- *o missão-district'tl in-
Loureiro, com a sr.a Rosa Dias de Pinho, de (310,50 em setembro proxuno se po. r A Cru: I a iq“ ACacia. Aos noivos damos muitos parabens de- de“, emgcwal. “O “note para ha_ de enu O pe( ltO t a camara _t la-

,sejando-Ihes uma longa lua de mel l 7 V0 para dar começo a uma nova

sua casa do Cabeço de Cacía, o nosso amigo, rentes por _meio de editaes. w _
sr. Henrique Maria Rodrigues da Costa, que 110- 41|- Pararam de IlOVO OS tra- , com a ponte da Gafanha'je regressa ás Caldas-da-rainha. '

P l 9 o

a avras d 01ro

(Continuação) ,

 

«Campeão» e «Jornal d'Estarreja» pelos seus

me“) resto da_ barra, um linguado enorme, gela~a 'sempre 00m ~a- VOS”
mes por tao deploravel perda.

f. ,e em V¡ ,O . vontade.
- - , Irmaram T S . E 'go, sr. Salvador Dias Fernandes, da Quinta »do deve mudar a feira dos 25, do 110- ~

@De visita a sua familia tem estado na var tempo de prevemr Os concor' estrada margmal à ria, a cruza,...

. lhos come ados no editicio io@E' esperado Nesta localidade, nos prm- ba ç ' i
O ., _ , a .

cipios do proximo mez, o nosso amigo, sr. dr. lime?, nda*de debla Cidade' _
Manuel Nunes da Silva, digno juiz de direito lt que a verba para elles Vinda

em Caminha, e o filhode Cacia que mais tem vae gasta em coisas varias_

trabalhado para bem da terra que lhe foi berço l . . ~ w ' w
Bem vindo seja-C. , _ f' A,.,es.ca,fd. p'tndubcçao do Sal i E crêde, senhores, que secam“ do Gera, 4_ na nossa na m _uru_ am em no m0- .

" .~ e. - 51,nskns* aâ',Como lhes disse,continúa a concorrenciae VImBHLO (IO ponto, onde tem V111th mu to co 01a O Os O cor ç O

. . ,tina e ura- qualidade que a 'camarai'de

vae Barcelos não pode deixar de* conferir

a primeira classmcaçao ao expositor. O ,

Felicitamol-a pela seriedade coquue Vdr'

.l.

bastante abundante. p .U

De Taviraz-O valor dos gene-

ros: éactualmente este: trigo, ..7,00 é_

reis 0814 litros; centeio', 540, idem;

cevada, 480, idem; milho, _5,60 ps

anno passado. O trigo serodio _foi

(ii) «Auto do tim do dia», editor Li- '

vraria Aillaud, Paris; «Allivio de tristes», edi-

torL-ivraria Mllaud, Paris; «Cantigas», editor

Livraria Ferin, Lisboa.

soante á. indole propria do seu "engea-

nho, sem o forçar na, imitação,den~o~

gas eStheticãsague desjt'oa'mm docs:: nham, na mesma altura de vida,
w . w í

13:15:23.1:egxcíjaéiãapâoíecpãppãsa fãrnzas Garrett, João de Deus, Antonio animaçao n'estas thermtls, que cada dia vão pequeno n'o de barcos. Estão ah¡ à de bispo esta festa tao sympa- trovoadas; depois chuvas a ,su-
metricas, que aquellas <que- natural- Nobre, Junqueiro e até talvez _o geàauejtífgãgfàadg?gif carga apenas 2 yachts, mas e na- thica e tão bella pela santida- doéste e noroéste, calor e vento

.e _ -\ 7,. * ",sl' r o to., __ . .g
q ir _q 7 i

_ _ montado inspiraçaoe trtltgddçao' se o_f proprio Camoes. e ou““ “Momentos ¡nws,¡naes_ tunal que, continuando .o tempo dt, do fim e pelo esplendor da forte. Deh 38,chuvaao norte eles
_ferecwnao Seu Galli?? 9 9.231“-

. @Tem chegado mms familias e pessoas bom, nas semanas segumtes Ve- forma não menos satisfaz a te da Gallzainordéste fraco ás tal'-
infàteiiãlãtãàãmeãgàfêêf? ÊOÉÊmÊJÍ: a* e pescas , classíñcadasi entre as quaeà as Sli“ D- Emilia nham outros.H0je entrou um. w ' w . . ' d,h . des; chuva em Santander e trovoa-

. ..Irina expontaneidade, que é, real, cdmo ecomeçou com actividade 3o de ENEM“” 1531;““ “tias e 91:13:11“ D'Â'f' «.1- so hoje foi definitivamente nossaconsmenma' onlemlus' das lineares eSpemalmente em Ma-.- 'na' 5-“a.-3¡ng°lesa' *igualmente genuína' trabalho da Pesca nas n08- :idadee ;am o mas" em con em as "em aberta ao transito de vehículosa to 0 teatemunho P“bhco que dnd, generalisando-se depois Pelo
. baum ”mta Senhor dos seus “19105, à o - oE' s ¡ai-ado a u' sr, conde de Paco * ponte da Gafanha o que estorvou a u1 damos do louvor e aw ra- w Aragãoe regiões Vlsmhas como Bar- *ri

_ .A - 1
t e d e e p q I 0 ,

7
q

g j

“tem toda a plenitude delles, ao menos SRB 00888, Interrompl O nav. . .1,, . ,r (h ,ya ,ublícas - L b , . um _e mar d q ca__ _ _ , 7 ,celona e Valencia De 9 a 12 Chu_
- 'uanto interessa aos seus assumptos* ° °, 'e'ra'l "s m m'msw “5 ° ' S'p .° O es a e 801m“ l .g * a* l deCImento que merecels pelo o * ° r . ›~ . .

i :ia .suaexpressào actual. Isto nào Semana' anterior por effelto da c n d P _ 3 D' reiras para o Forte, Pharol e Cos- muito ,ue tendes feito em fa_ va em Albacete,calor,vento do oés- '
' _quer dizer que haja, ou_ se sinta ame-

a ils-te ?o ›e ~ 9'“" ' ' - - _ ta-nova e a ida para alli de muitas . q i J m *te e trovoadas em sevuha, Grana'

!nor rebusca'na sua sim licidade Ao ° ° r 4 F01 Jususssmmmeme .contenda . . - r .. VOl' d esta santa casa, e é tao d lu ' d

. t . d G -. FJ “6,le e haVIdo chlcharro de rasoavel agoraa medalha de pratae d1ploma de familias ate agora.. ~ w h ñ a. e w_ qrma, para se esten erem
,Ãiíã'dorgsrisíuspggMaggie_ tamanho mas em . pequena honra na ultima exposição agricola_de ~ A exportaçao de toros de grato 88139 teStemun U 30 HOS- ; ao Aragao;_vento forte nas rias ga;-

¡esou brazüeiros .na 'quar'nào conse- . 1 -' 'd 'Bal'ceuos› 39 Sl" caetano. JO.Sé«.Gl'1“0› pinho para o estrangeiro altingiu so' coração, quanto #o sr, dr. legas.De 13 a 15, trovoadas linea-
-ii

aiirebusca, 0 .e a

a

Pes de caBaCter local, calor, Chuva

"iz- ' * ' 'i ' t -i ' í 1
a i i I -' ' . o 3,.

i
' e o'. '

trabalhtl 40.3175““ Paraisw Simplesa 38001h3° A “a tem _PrOdume ' ¡ra-'tica deja'cticmios A manteio'a é tão abaixo temos Visto passar n estes ,, - I'd, d , 5- forte em Valencia e Burgos e por

'3 * ai sim” licidade do sr' Cbrrêa d'Olivei- v p * ° '3 ' . V ' o BUdS 1111111538 qua1 ct e por . .

P w . .' - pOllGO-
dias alguns barcos carregados,com . . fim chaveiros e calor estival.

-.Jurapvem-lhe 'de nascença;é a prepria w _ h
d il_ ' La _he de Estarreja e que merece O nosso respeito e . a _ p,

, ¡feição nativa »do seu geme.. .. , +0- Nas marm as
es Ino as BS ÇO S ~ J , d _ § Informaçoes de fora: de

¡ Quepllei consçiente da .sua índole agora maior animação. Cres-
› es_t1Pnat tem a e ser 119880 pa' Bragança:-Espera-se boa colheita

I 1098172103' malha: entregam . 893,31%“: cem os montes brancos do Ba] procedeu a classiñcaçao dos productos, 4-0- .Na fama_ da apanha de Êl' “1010, 00m 0 (1119 mUItO n08 de trigo tremez eu serodio; a do v.

l seu eveã e .escrlp ordQUZdP 1ca e ~ ~ 1 e exortamos Os exposrtores a concorre- gas, [nullÇO,deSlllladO a 'adubaçao lisongeamos. centeio foi muito _ escassa e O Pão .,
' que ..Pro uz' -Pmcuran O , .mia "a mas a producçao é tao peque- rem sempre que lhes seja possivel. . . e. í , d w., . t _ ñ i . c w, , _ '

aperfeiçoal-a pode-se admlttlr sem 7 ,7, . . _ . _ das terras, an am ag na cen eua T b temos frtuna mmto cheloqde ema_

-*- ~ . ›. .* , ' *. . . . ' d _ , usto é 0 [em por ca feito agora um tem- _ , ,, ., am em a 0 ¡ '

_ ,diminuiçao da expontanerdade ,e Sin-,113 dll) a que 0 seu c . w, _po ¡Índot_c' P_ les de bdlCOs. ~ . _ de Vêrmos a ui ao nosso lado89,192”? do se“ engenhm - por enquanto de BOdOOO I'BIS Oliveira d'Azemeis, 3. 4+ Como estao ja mortas fa- * _ q “1 ' __'ái'l'a'n't'eg' i O barco. _ . t .Os srs. Manuel, Luiz _e Salvador l milias a banhos no Pharol, lembra_ O 81'. dl'. D138 da bl V3., e 113.0,,,ho de cento e poucas' paginas e pe_ .Fçrrãltanlíl'aãgam dehçuâulães› mos a camara municipal de Ilhavo podemos deixar de repetir osi quenissimo formato, chama-se «Can- , Theatro «Aveirense» Film “JU at. tgaá'oc É?” .adbuaíõoãooo a necessidade de_ nao deixar para louvores que aqui lhe de_

, _ _ 1 z1a o impor an c onaivo e _ _ _ . . g. . .m beneñcio de 'Manuel Ro:- reis, para ulumar asgobras,por elles 1m- müllü ldlde a !Iluminaçao da Plena: q - e °* d a d P_ 1 G .ç eiadas da avenida daEgreja emudança , . «oo- O rendimento de pescado
i .rlgues a du a. ..raça' dc eramos-Estão estes Call/albums a“" na praça de Pardelhas, d'este dis- t
Snbm á acena no dommgo ul.“ mídaos :.13: &algm; dteiíelos ge mos“? tricto, durante o mez de julho tin- v tabeleelmento na sua Provedo'

- ' * ' ve k = a e a e'ra e e o , _ . . . ~ . ..,tlmo, comoaatava a'nnuncla'doj berçoPpenrêandQ n'umaiserig de memo- dO, fOI: euguras, ¡'818; tal'- ria; e nao podemos tambem

O
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arrumou no "'CAMPEÃO DAS PROVINCIAS,, preciso ser general. E' com

É ” i 'i * esse intuito. que acompanho a

expedição contra os parthas.

_ Quando voltar d'essa cam-

penha, se o Eterno me poupar

o

z _ - a'v. › - V _

  

l

  

-ra te preparares para a lucta. lado, não 08 deVia de8131133315*pecial, e que n'esse momento , tra Messala antes de _terganho
Basta, por agora, preciso ir á Esforçava-se por se tornar só duas coisas lhe eram exi- ou perdidos. corrida.. . .l
cidade. Has de tornar-me a antecipadamente senhor da si~ gidas: paciencia e fé. Não podia renunciar. ao
ver, ou ouvirás fallar de mim mação, mas não o conseguia, '

antes da noite. ajitavam-n'opensamentos mui- »
g a vida e as forças, éentão m0- A0 dizer isto oxeque afas- _to diversos para que a podes

t “mogno nn :u: a e' _ ;mento de obrar. Depois pode- tou-se bruscamente e sahiu da se encarregar a sangue frio.
XXIV _. rei combater Roma, 00m :OSbarraca Decorrido um instan- *Experimentava uma alegria

Recm'ri aos seus ¡Beat-“is seus ProprioS methOdOSt e fa' te partia do aduar a cavallo, muito natural ao lembrar-se
mais famosos, não, ai! aee de zer, pagar aos seus ñlhos Osí Ben-Hur, depois de ficar que sua mãe e irmã ainda vi
rhetorica e de philosophia, agg'ravos que me ' _offenderam '_ só, dirigiu-se para as palmei- Viam, e não se demorava a re-
'não POdia Perder tempo 0011113- mim e 30 meu pOVO- ras, para reflectir no que a 'flectir que a certeza que tinha
ellen, o que queria aprender ' 'O arabe abraçou-O e bei' , carta interceptada lhe dava a :era no meio de tudo, assaz va- *
era tudo quanto se rel'aciona- jou-o comeffusão. › conhecer. O seu conteudo era ga. Sabiaque existia um ho..-
.va com exercicios corporaBS. .-h-Se o teu Densnão te fa- * para elle, sem duvida nenhu- ?mem que o podia informar a

Andei_ cem gladiadores evorece, filho de- Hur, disse- ma,d'um interesse'capital. tal respeito e sentia renascera
(50m 03 que ganhassem Pre' “1,356 que ',1110'1'1'8'11- Quanto“a Possuia agora provas irre- esperança, como se estivesse
mÍOB DO (51'11”10, e' iniciaram-me mimPrometto*tea-'jüI'OÊ'OÍmBS- cusaveis da cumplicidade (it- proximo -a receber as noticias

!18.8113 arte- 0511193““ de ea?“ moi"” 0 desejam-sue POdBS Messala nas' desventuras d.. tão ardementemente deseja-
grima :Que me acceitaram para contar com o meu auxilio, tudo? sua familia; demais fôra avi. das.

discípulo depressa ficaram 01'- quanto pOBSllOABBÍá ao teu disj gado do perigo que corria. _ l O que denomímavsj n'elle,

gulhosos de mim. Xeque! eu por; as minhas mãos, os meus' Os seus inimigos eram as- era o sentimento vlwssimo e
sou soldado, mas antes'de- po- homens, os meuà 0amê108› 08: w tutos e poderosos; se tinham* Quasi supersticioso que Deus
der realisar os meus sonhos, é “meus 'cavallos e o deserto pa_ w medo d'elle, Ben-Eur, pelo seu o_ escolhera para uma obra, eg..

LÊWI WALLACE

 .CHRESTÚ l

'407)'

O ~
O

dia, mandou buscar o carro seu inimigo aves olhos de_ todo
que os quatro cavallos deviam o Oriente; o pensamento: 'de ' ,A
puxar, para se distrahir um que chamaria outros competia
pouco.

~ dores não lhe accudia á mente. i
Examinou-o attentamente A sua confiança no resul-s

e descobriu com prazer que tado final da lucta 'era inaba-
l'ôra contruido segundo a mo- lavel; 'não duvidava_ mais ,da
da grega que preferiaáde R0- propria habilidade, nem.. dos. a?
ma; era mais largo, mais bai-~ ,meios dos seus quatro. socios,
xo e mais forte, mais pesado-:como de boa vontade :chama:
tambem, é verdade, mas o no- ria aos soberbos arabes. " 'w l
tavel vigor dos arabes aleviaÀ- --eQue se meta_ comnoscfçp

_ ria sem custo a este inconve-
w ameaçava acariciando _cada
niente.

'
um dos cavallos por sua' vez.

w Foi em seguida buscar os Que dizes tu, Antares, e tu,
cavallos para os engatar, de-illustre Ringel? Não ha'de” '
pois levou-os para o campo.apr_ender a sua_ custa_ o

Quando regressou ao aduar, valemos? . , '.
recobrara alguma calma e re- '

solveu não emprehender con- (Continua).

P;
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'__Í;¡ 4o os 20 litros.
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'É *ld Ê'Campeão., litttrari til scientifico0

  

'w A allianca englo-luza

_Um artigo bem pensado e es-

, cripto do «Fortuightly Re-

«Um ponto importante que

t'çqnvem comprehender é que .a

_- i dlliança com Portugal é de

' _importancia vital para a In-

guerras não menor que pa-

' 'ra'o 'Governo de Lisboa. Por-

tugal é ainda a quarta poten-

cia'coloníal no' mundo; A sua

situação' geographíca sobre as

margens do Atlantico deter-

reinou no passado a sua sepa-

ração da Hespanha, potencia

particularmente medíterranea;

essa situação colloca-o linha

no ñanco da que ha de sem-

ser a_ principal estrate-

gic'a de defesa do Imperio.

Podemos ter de decidir não fa-

zei' uso docaminho mediterra-

neo para a India em tempo de

guerra. Mas as nossas esqua-

dras e as nossas tropas teem

de', passar entre Lisboa de

lima banda 'e os Açores da

outra, que se proponha a pas-

sar 'o .estreito 7 de Gibraltar,

quer a dobrar o Cabo da Boa *

Esperança..

'j' As possessões portuguezas

na. Africa do sul do mesmo

modo flanqueiam a linha fer-

rea .do Cabo do caíro . de am-

¡ bos os lados e o porto natu-

í'; ral doTranswaal e Lourenço

t Marques. A nossa conclusão é,

pois, formal. Não podem ser

demasiado estreitas nem cor-

deaes _as nossas relações de

amizade " com Portugal. Não é

Y.

"tt

pelo contrario que os seus por- w

' tos e territorios estejam em ín-

tima connexão comnosco em

vez de cahir sob a influencia

eventual de alguma potencia.

ou coalisão hostil de potencias.

Muito felizmente chegamos a

tempo a: uma mais verdadeira

' concepção dos nossos interes-

ses e a nova alliança está des- *

f tinada a tornar-se e éjá o blo-

-Ã co mais solido e permanente

que se pode conceber. E' uma

.:_'~__allíança 'offensíva e defensiva

que nos abre surgidouros ami-

gos_ em Lisboa e nos Açores e

nos assegura o nosso livre tran-

'. sito no Atlantico.

De uma parte, essa, allian-

*é ça constitue'a garantia absolu-

_ 'ta - das dominios coloniaes de

í Portugal _na sua integridade.

Ã' E' alem d'ísso para o throno

¡portuguez um esteio como in-

felizmente não existe para ser-

_ vir. de ponto de apoio a* mo-

narchía em Madrid.

De outra parte, abre oito-

centasmilhas de territorio á

' '- iniciativa e emprehendímento

de capítaes. britanícos, asse-

gura as communicações sobre

'x _ Johanesburg e Lourenço Mar-

í_ ' ques e _remove o ultimo obsta-

, culo_ que poderia seriamente

1 - entravar, dadas outras condi-

ções,'o ,desenvolvimento eco-

':,_. nomico do Transwaal. Portu-

gal quinhoará sem a menor

duvida largamente em todas,

Í, vantagens_ ..commerciaes de

esta. camaradagem. ›

A alliança que foi consagra-

presenta fmalmonte um factor

:Í inapreciavel para a _manuten-

ção segura dos nossos domí-

nios sul-africanos-

 

, "mí grupo de commer'ci'antes do

«Portofconstituiu-se em so-

',__ o lim de promover excursões ter-

ilhas e Hespapiig, por_ preços bai.

il' 1m92cito..afectance'de quantos queiram

tortcos “põntosidos dois reinos.

I.

n

1' \ '\v

' f

, n'. a

as

ções com as

nluas de caminhos de ferro e de

ctivos bilhetes.

A excursão inaugural realisa-se

a 20 de setembro a Aveiro, sendo

consagrada as classes de emprega-

ta cidade, offerecendo a quem n'el-

la tome parte o goso de 20 cet, de

desconto no preço dos bilhetes das

futuras excursões que ainda. no pre-

sente anno realisara a Vizeu.

Para o proximo anno projec-

ta a empreza as seguintes para

quaes já entabolou negocia-

respectivas compa-

: navegação:

A Coimbra, Vianna, Braga, Bar-

cellos, Regoa, Santarem, Thomar,

Guimarães, Miran- .Entroncamento,

della, Lisboa-Cintra, Lisboa-Cascaes,

'(terr. e mar), Lisboa-Evora, Lisboa-

Setubal (terr. e mar), Vigo, Ponte-

vedra, Salamanca, Madrid, Sevilha,

ilhas da Madeira, Açores, etc , etc.

O preço dos bilhetes das ex-

cursões serão o mais resumidos

possiveis, e quer o numero de ex-

cursionistas attinja ou não 0 limite

estipulado, a empreza não deixara

de realisal-as nos dias em que fo-

rem annunciadas, embora lhe acar-

rete prejuizos tal resolução.

§ Os camponezes russos, quan-

do carecem de alimentos conten-

tam-se em dormir, o que lhes

acontece durante a maior parte do

inverno. Segundo Valkouw, esse

meio e por elles adeptado para se

habituarem à fome, não comendo

coisa alguma. Logo que o chefe de

familia reconhece que aquantidade

de centeio recolhido não chega pa-

ra todo o inverno toma as suas

precauções, medidas conducentes a

restringir-em o respectivo consu-

mo. Como sabe que com esta re-

solução lhe será impossivel con-

servar a saude dos seus e as for-

ças necessarias para o trabalho fu-

turo, toda a familia se dispõe "a

dormir por espaço de quatro ou

cinco mezes, tentando cada um mo-

ver-se o menos possivel afim de

não gastar o calor e não perder

forças e poder resistir à dieta. Es-

1 dos de Commercio do _Porto e d'es-

mada, hermeticamente fechada,

l

l

t

confecciouava mais que 8 charutos

por' dia. Cada um esta mettido

thermometro, se possam determi nas mãosdo Papa o baculo dos bis-

nar precisa e seguidamente as va- pos, os quaes o usam com_ a parte

riações da temperatura da terra. 0 superior 'curva para denotar a sua

instrumento acha-se collocado n*um jurisdição limitada.

poço de 20 metros de' profundida- A cadeira gestatoria.que é uma

del cadeira dourada sobre dois degraus,

forrada a velludo encarnado e ga-

lão d'ouro. O _papa e levado alli por

palafreneiros _do palacio apostulico.

Sígnitica que sua santidadeestá aci-

ma de todos.

A nmbclla que tem a forma de

guarda-sol plano, de côr vermelha,

agaloado de ouro.“,Està sempre na,

camara anti-pontificia e acompanha

o papa quando sáe. E' o symbolo

do prnnado.

w - Os thronos: 1.° o pontilical; es-

! tá levantado 'ao lado do Evangelho,

e os degraus collocam-se ao nivel

do altar; varia na côr, segundo o

paramento do dia; significa o vica-

riato de Jesus -Christo. 2.0- o cha-

distribuída na sua maior parte por mada da «Tercia», mais baixo que

(30“@ng e bíblímhecas- o anterior, onde e chefe da Egrcja

'Ó Uma fabrica de Cuba acaba * se colloca-emquanto se cautaa-«Ter-

deexpedir para New-York, e para w cia». 3.° A cadeira do .consisterio,

USO de alguns millionarios, uma é forrada de bordado d'ouro e se_

nova marca dc charutos de que SÓ da; .tem por doce] a celebre tape-

se fabricou 1:500. O preço de çaria chamada dds Leões, com de-

cada um é de libra! Para O seu senhas de Raphael; significa O po..

fabrico empregaram-se folhas de ,der do Pae commum wdos fieis. 4_-

tabaco absolutamente limpas sendo o usual, é atapetado,tendoa cadep

trabalho feito por operat'ios @SCO- ra eo docel tambem de purpura

lhidos. A Operação era tão delica- guarnecida com galão d'ouro; signi-

da que 0 mais habil artista não “fica a soberaniagdo pàpa-rei_

A Cruz-papal, que é semelhan-

te á Cruz profissional. Um capellão

(sub-diacono apostolico) vae adean-

te com ella, mas o Crucifixo vae

voltado'para o santo padre. Signi-

fica a pesada carga do summo pon-

tilicado e a sua jurisdição sobre os

bisços e arcebispos; c

0 escudo, que e timbrado como

uma tiara. Indica a elevação social

 

ç Publicou-se na America-do-

norte, uma lista de todos os dona-

tivos feitos duranteo anno de 1902,

com intuito beneficente ou de in-

teresse publico, lista em que so li-

guram os donativos superiores a

5:000 dollars. Essas líberalidades

attingem a cifra phantastica de*

536.870.000 francos, ou sejam

128.649 contos de reis, isto é,

mais de terço do que a Inglaterra

gastou no mesmo anno com a guer-

ra sul-africana.

Carnegie, o philantroço millio-

uario tão amigo da pobreza, ligun

na cabeça do alludido rol com uma

somma de 155 milhões de francos,

n'uma caixinha de madeira perfu-

Q O club dos celibatarios de

Seymour, no Connecticut, organi-

sou uma loteria original: uma vez

por anno, cada um dos vinte e cin-

co membros quc constituem o club

deve tirar um numero. Infeliz d'a-

quelle a quem sahir o 13! E' logo * sobre 10,1%....33 classes.

Condemnado a uma Pena que Os Os capellos pontificiossão dois,

seus collegas consideram afilictiva: * coberms de ve“udo Vermelho aga_

0 casamenlo- se Não se 999601““ loadoduplamentcem ouro.Insignias

no praso lixado, perde as 10 libras

dadas pelo bilhete .e todos os be- ,

3

'sagradas como summo sacerdote.

retrato do visconde de Arneiro.

: Na parte lítteraria _encontram-

N se magníficos artigos.

§ Regulamento sobre substan-

cias emptosz'vas.--A Bibliotheca po-

pular de legislação, com séde na

rua, de S. Mamede, 107, ao largo

do Caldas, Lisboa, acaba de editar

18 litros; fava, 700, idem; aveia, srs. representantes da imprensa, a mente, espera-se que, com tu'** cruz de forma grega, substituindo visconde de Castilho; Necrologia, ção periodica, não o podemos fazer,

quem serao reservados os respe-
por a não termos presente, limitan-

do-nos a añrmar que foi um jor-

nal de combate, um jornal em que

as verdades eram como pan/tos,

embora ellas feríssem,romo feriram,

homens então, e alguns ainda hoje,

em altas posições sociaes e ofiicíaes.

Esse jornal vae, d'aqui a pou-

em volume este novo regulamento, cos dias, resurgir, sob a direcção

cujo conhecimento é necessario a

todos os magistrados e ftlncciona-r

rios judiciaes, porque as transgres- ,

sões constituem delicto punível; aos

funccionarios administrativos e fis-

oaes, escrivães de fazenda, recebe-

dores, etc., porque a todas estas

entidades e funccionalismo. tanto cí-

vil como judicial impõe o referido

regulamento algum serviço ou al-

guma obriga-ção. O seu custo é

de 200 reis.

§ Distribuin o nosso collega

Diario de noticias os fascículos 41

a 50 da magnifica publicação A guer-

ra anglo-boer, obra de mais palpi-

tante actualidade e que tem' des-

pertado verdadeiro interesse. E' il-

lustrada com boas e numerosas gra-

vuras, e o seu custo insignificante

em relação ao seu valor. - '

Ao nosso presado college-pre-

venimos de que nos faltam as folhas

'de paginas 404 a 441 do 1-.°- volu-

me, e as de paginas 1 a 129 do 2.°,

que não recebemos e que pedimos

a amabílidade de enviar-nos.

Ç Do Gafanhoto, quinzenario

para creanças,íllustrações a côres.

Publicou-se o n.° 9, cujo summa-

rio é o seguinte: A mosca, Um pe-

queno heroe, Anecloctas,Estampa mu-

da do n.° 6': 0' Gafanhoto, AS rezas

do mano Lobo, A pombinha bran-

ca, Cuida de snrprezas, Adivinhas

'do seu primitivo redactor e a do

sr. Albino Gonçalves d'Amorim,

com um corpo de redacção cujos

nomes são de si garantia sufiícien-

te de .vida duradoura. São esses

redactores, alem dos dois cavalhei-

ros já citados, os srs. Bernardino

Machado, Trindade Coelho, Duar-

te Mendes da Costa, José Casimi-

ro da Silva e ainda outros. O jor-

nal continuará a ser orgão do pro-

fessorado primario, trantundo de

todos os assumptcrs que com tão

prestimosa classe se relacionam, e

será. publicado n'esta cidade. Não

discutirá pessoas, mas baile discu-

tir os factos, sejam elles praticados

por quem quer que seja.

4!- O Popular bota espirito a
, . o

propomto d algumas quadras aqui

publicadas. O college não desco-

nhece que a responsabilidade dos

escrlptos assignados é pertença ex-

clusiva dos seus auctores.

404- O Jornal, a brilhante ga-

zeta lisbonense, passou a denomi-

nar-se Jornal da man/ni', tendo au-

gmentado de formato e melhorado

as suas diversas secções.

*Tambem appareceu com

* novos e bons melhoramentos o nosso

collega o Popular. Foi augmentado

no seu pessoal de redacção, e come-

çou a ser diariamente illustrado.

Aos nossos collegas, cordeaes

c problemas, Soffrer para ser for- t felicitações.

moso,Pagina solta, Papagaios. Vem

cada vez mais interessante.

O DaReal Associação de Agri-

cultores recebemos o ultimo bole-

tim, cujo summario é como segue:

«Alvitre», conde de Bertiandos;

_ _ 0 annel do Pescador, onde se «Agricultura açoreanan, a trans-

“eric-'03 que Pertencem 305 5001035 vê gravada a- imagem de S. Pe- formação das fabricas de alcool dos

5% ao conlfafíoa Contrahe 0 mam' tll'O, -n'uma barca em attitude de a Açores em fabricas de assucar; «In-

monio, recebe 40' libras como in-
. __ _ pescar. Napoleão I tirou o Pescador

demnlsaçao pela sua mzseraoel sor- a Pio VII, que o recobrou mais tar-

fermações & noticias» .

§ Sobre o Programmer político

 

A luz na tetegraphia

' wm invento novo: a transmissão

telephonica da palavra por

meio de luz. Accende-se uma luz

de acetylene, cuja intensidade se

torna variavel pela compressão e

dilatação do ar. Então fatia-se dian-

le d'um porta voz em communica-

ção com um apparelho simples de

compressão do ar. As modellações

da voz comprimem ou descumpri-

uma. questão secundaria, mas “as

te. O desgraçado passa a ser con-

siderado pelos seus amigOs como

uma especie de victima expiatoria.

O que se escreve apoz a sua

morte: '

Segundo o Osservatore romano,

que e auctoridade na materia, eis a

duração exacta, em dias,dos princi-

paes conclavesz' 1447, Nicolau X,

te costume de invernar denomina-

se l-ioj/ta,' e pratica-se em provin-

inteiras.

O somno só se interrompe ex-

cepcionalmentequando uma neces-

sidade absoluta se impõe: porém,

em seguida toda a gente volta à“

quietação e ao silencio.

ç 0 anno passado foi desco-

berto na Siberia-oríental um enor-

me mamoulh, que as neves cons-

tantes da região preservaram com-

pletamente da acção do tempo. E'

0 ?nico 3135139““ epcontrado até 14; 1455, Calixto Ill, 12; 1458, Pio

hole em¡ _Pao Perfelto estado de 11,14; 1464,Paulo ll, 143492, Ale-

conservaçao. O phenomenal eSpe-mndre VI, 3; 1501,_ pm “L 33;

Cimen paleontologtco 101 pelos sa- 1503, jul“, H, 18; 1513, Leão X)

bios russos mandado transçortar 47; 15.23, Adriano XI, 12; 16237

Para S; Petersburgo _00m OS maio' Gregorio xv, 1; 1614. Urbano VII,

res caldados. O mamoalh conser- 17; 1769, Clemente XW, 106,1775,

vava na nocca a herva que comia pm Vl, 104; 1813, Leão X11, 35;

 

quando morrelb e DO es“imaií-io1829, Pio Vill, 36,; 1831, Gregorio

muitos alimentos que ficaram por XVI, 62; 1845, pio 1X, 3; 1873,

digerir: tudo pela acção do gelo. Leão X111, Q_

Segundo a Opinião dos naturalistas, a

_ ceíra de S. Francisco,

de. Entretanto serviu-se de um sel~ t

10 prOVIsorio.

 

Notícias religiosas

Teve muita concorrencia de fieis

1 o juhileu da Porciuncula, que,

como dissemos, se realisou nos

dias '1 e 2 na egreja da Ordem' ter-

d'esta cida-

de, estando o templo vistosamente

engalanado.

§ Foi muito pomposa e con-

nhorJesus d'Esgueira, que se'rea-

lisou no domingo ultimo, assistin-

doas phylarmonicas d'alli e aAvei-

rense d'esta cidade.

§ No proximo sabbado e do-

mingo ha grande festa N. S. das

Neves, em Angeja, a que assistem

2 phylarmonicas do districto.

ç Tambem em Oliveira d'Aze-

meis se fazem as tradiccionaes fes- principe Henrique XXII de

tas a N. S.:l de La Salete, nos dias Renos_

8, 9 e 10 do corrente, constando

* um exemplar.

w n.° 29 da «Parodia-comedia-portu-

gueza». Nas suas paginas scíntila

phael e de M. Gustavo Bordallo Pí- _

_ _ _ . nheiro.

corrida a festmdade vottva ao Se-

gnifico tambem. Traz paginas íinis-

simas de graça.

do sr. conselheiro João Franco es-

creve na Tarde alguns artigos crí- mein O ar! o que I“? V3“” a ¡Il-

tícos o sr. Sergio de Castro, que lã"”'dade da luz' [Na é CUUCBH-

agora reuniu em volume, de que “aaa por uma leme- _

teve a amabílidade de offerecer-nos A luz mms ”u “10m“ llllensa

conforme a vibração da voz, parte

da estação cxçedulora e, sem fios,

atravez o ar, cae sobre outra lente

na estação receptor-a e da lente vae

actuar sobre uma varinha de sele-

1110. Este metal o um gratule ra-

r. § A Parodia--Está publicado

com todo o chiste o lapis de Ra-

tao, porque a sua resistencia à pas-

sagem da corrente electrica de-

pende de receber ao mesmo tem-

,po mais ou menos luz. Uma pc-

quena pilha manda electricidade

para a vareta de selenio, e esta

deixa passar mais ou ¡neuos cou-

forme a Intensidade da luz que re-

cebe. Transmittir as vibrações ele-

esposava t ctricas do selenio para um recep-

§ O Suplemento do Sccnlo, ma-

l-'uga d'uma princeza

Ha tres mezes o joven gran-

duque de Saxe-Weimar,

Guilherme Ernesto,

a princeza Carolina, filha do tor telephonico e cousa facilima.

E aqui esta como a luz se põe

a faltar, transmittindo a distanciaA entrada do par prin- w
* os sons das palavras que recebeu..

cípesco, que se effectuou em
m

ii'. da Pelas festas de- Lisboa re'-w

w afogaram-se,

De toda a parte *

ciedade,sob :a denotninação de «Em-

+ preza excursiontsta portuense»,com t

;'restr'es e marítimas emPortugal,

co¡ :ççdirtog mais pittorescos e his-

metros de comprimento'E, no lim siastica.

O numero de excursionistas é de contas, não se trata d'um capri-

limitado a 300, em todos os pas- ~ cho ou brincadeira, mas, sim, de

o animal viveu mil annos, pelo

menos!

Ç O governo mexicano vem de

fazer um ensaio tão original quão

pratico. O posto central metereolo-

gico transmitte todos os dias, pelo

telegrapho, a cada repartição pos-

tal, uma communicação relativa as

pressões atmosphericas para o dia fausto prognostico, Octaviano chris-

seguinte. A indicação e fornecida

por qualquer das seguintes pala-

vras: nuvens, chuva, vento, tem-

pestade, bom, a qual se reproduz

por meio d'um carimbo, especial-

;mente destinado para esse uso,

nos enveIOppes das cartas e nas

cintas dos jornaes. D'esta forma,

qualquer indivíduo, ao receber ow

correio, é informado do tempo que

fará.

§ Um habitante de Creglingeu

(no reino de Wurtemberg), chama-

do Fritz Kottmann, adoptou o titu-

lo egquisito de «campeão do casa-

mento». Cumpre dizer que tem di-

reito a isso, pois ja se casou onze

vezes. E como não tenha ainda at-

tingido .os cincoenta annos, pode-

se suppôr que esse numero sera

ainda excedido. Quasi todas as es-

posas de Fritz Kottmann morreram

em circumstancias dramaticas. Duas

uma foi esmagada

sob o peso de umaavalanchc, uma

suicidou-se, outra succumbiu n'um

incendio, ñnalmente,.a penultima

foi_ morta por um touro* furioso.

Accrescentemos que a de numero

onze, gravemente ferida n'um ac-

cidente de caminho de ferro, só

tem um braço e uma. perua.

Do pobre diabo e que já se não

sabe como tem. . . cabeça.

ç Foi agora installado em Win-

chester, Estados-unidos, 'um ther- nome Della Genga, por ter sido no

mometro do alcool de 'bonitas di-

mensões. Não tem menos de 21

po dos bispos. Até ao anno de 956,

os papas não mudaram de nome

em homenagem ao primeiro ponti-

fice. Mas u'esse anno, em 956, foi _ ' à L

eleito papa Octaviano 'l'yranno, e,

pas de origem-allemã substituiram

que terão grande brilho e concor-

rencia. .

§ ,Nas egrejas parochiaes ,da

cidade' tem hatddo em todas as ma-

nhãs d'esta semana preces _pro ele-

. gendo pontífice. *

Sixto I, em 132, foi o primeiro

papa que teveum cognome, o bis-

 

Prisão

oi preso hontem na ..Pera-Jorge,

F Requeixo, ManuelMarques Ben-

to, filho de Francisco Marques Ben-

toe de Joanna Marques, por ter

praticado ditferentes desordens e

ultimamente ter deitado fogo a

uma seara. O preso tentou resistir_

contra a policia, pelo que foi _alge-

*mado e'ccnduzido para as ,cadeias

de Aveiro. _Foi-lhe aprehididauma

arma e um pau. '

para afastar a recordação d'um 'ín-

mou-se em João Xll. Esta, porém,

averiguado que este* papa'usava o

seu verdadeiro nome em assum-

ptos de ordem temporal, e do n0-

me de João nas coisas .exclusiva-

mente esçirituaes.

Depois de João XII todos os pá-

os seus verdadeiros nomes por ou-

tros que melhor soassem ao ouvi-

do italiano. Gregorio V, chamava-se

Brunone; Clemente [I, [videgero;

Damaso ll, Poçone; Victor ll, Ge-

beardo, etc.w

0 antecessor de Clemente ll,

por exemplo, chamava-se Pedro

Boca de Porco, substituindo este _

nome por Sergio. Foi o papa Ser- lacio real' da Ajuda, onde teve lo-

gio IV. Muitos outros papas muda- wgar a cerimonia da imposição do

ram de_ nome tambem, seguindo o barrete .cardínalício; retracto de

uso dos monges, que substituem o Eugenio da Silveira; Sociedade pro-

seu verdadeirç nome mandanoipor _tectora de animaes, do Porto; ses-

outro que lhes e imposto pela or- ”são solemne realísada na sala da

dem. Associação commercial do Porto;

No seculo XII os pontilices usa- medalha conferida á. s.a D. Alice

ram, em geral, os nomes. usados Hulsenbos, grupo de socios e dire-

pelos pontiñces dos primeiros se- ctores, Cabral Borges, Alfredo Ro-

culos. Depois a regra tem consisti- sas, Alfredo Silva, Silva Leal, Os-

do em tomarem o nome dos pon- car Pimenta, Dr. A. Castro, D.

tilices que os nomearam cardeaes, Helena Delaforce, Dr. Moraes Car-

ou que tenham sido canouisados. valho, Moura Sá., D. Helena Gro-

A razão por que Joaquim Peccí, mes, Luciano Cibrão, Silva Pimen-

o fallecido papa, usou_ o nome de ta., Dr. 'Adolpho Pimentel, Viscon-

Leão XIII foi em homenagem, diz- de de Guílhomil, D. Alice Hulsen-

se, a Leão XII, de seu verdadeiro bos; Marco fontenarío da Socieda-

de protectora de animaes, inaugu-

rado na praça de Carlos Alberto,

 

ArchiVo do “Campeão,,

 

de S. E. o cardeal Ajutí, nuncío

de sua santidade _em Lisboa; Pa-

tempo d'este pontífice que Leão

Xlll-_encetara a sua carreira eccle-

_ il(-

Êfjeiosgiúcl'aindoên'reste*numero os uma tentativa scientifica. Effectiva- tifice romano. são: A fernla, uma calendario mechanico; retrato do

Ó

í va

; Suissa.

obrigavam a pobre menina,

O n.° 884 do Occidente, publi-

ca as seguintes gravuras: retrato_

insistem em que a inesperada

.Viagem é devida a¡ razões-gra- it

Qual das duas versões será. 'a

~ O
imprensa as referencias amaveis

_ annos, não mmtos ainda, que se pu- ~

no Porto; Na ceifa; A natureza e de que foi proprietario e'redactor

~ seus phenomenos, com tres gravu- ~ principal o sr. Bento José da Cos-

, ras; machína de fabricar cartuchos ta, actual sub-inspector primario embrulh” Para mercearías-

As Insígnias proprias do pon- de polvora para caça, Schema do n'este circulo.

junho, em Weimar, foi sauda- Pelo tribunàl .

da com acclamações por parte Tomou posse, na segunda-fei-

da população. Passados dias, “ ra, do seu logar de sub-de-

porem, a gran-duqueza torna- legado dlesta comarca,o nosso

inopinadamente para' a amigo, sr. dr. João Augusto '

dos Santos.

  

Ha varias versões ácerca

_d'esta subita fuga: uns afiir- Notasidialgíbeira,

mam' que a resolução tomada ;na

fordeVIda a exageros de eti- HORÁRIO DOS COMBOYOS

queta a que as damas da corte e; à + ñ ,à ç à , ,

SAHÍDAS PARA 0 PORTO SAIllDAS PARA LISBOA

Man. a#

Tramways.. 3,55

Correio... . 5,21 Mixto . . . . . 6,5Ó

Mixto. . . . 9,0

Tramwaysi 10, 15

     

pois 'apenas conta. desenoãe <

annos, a submetter-se."_ Tam-

bem se assegura que a esposa

conserva as melhores relações

com seu esposo, mas declara

terminantemente que não vol-

tara ao lar conjugalsem que _

as praxistas da etiqueta pala-

ciana sejam demittídas. Outros

    

  

Terá. Í a

Tard. MÍXÉO. . . . . 1:41

t Tramways.. 4,39 n . . . . . 4,57 °

, Mixto... . . . 8,48 Expresso., 5,26

~ Expresso..10,40 Correio.... 10,39

, Ha mais 2 tramways, que chegam

a Aveiro ás 9,49 da manhã, e,

9,42 da tarde. - l

vissimas: á existencia d'um EÃOJJ

drama de profunda. paixãd_ -~›------ a ,

        

_ l OI'I'IOINA nz 'ramoann

verdadeira?

..em _prensa N IM utaours nt sun

Campeão das provzncias agra- SucceSsorde João Pedro Soares

dece aos seus camaradas da ANTIGA TANOARIA D0 COJO

AVENIDA BENTO DE MOURA

feitas ao seu chorado v ~ , , AVEIRO

a fundadora O Nesta antiga e accreditada oiiicí- .
001154139er Manuel. F11'mino. P01' na,fabrícam-se todos os utensílios per-

occasrao do 6.” anntversario do seu w tencentes a arbe- Concerba toda a. qua-
fauecimenm. lidadie de vazilhÊs.. Vende madeira, ar-

wawna do Aa . ç a. _ cos e erro ao eíxe e ao kilo' arcos
4" í gls“” w H3 de pau, rolhas de pau e de cortiça, me..

cha e tudo o que diz respeito ao om-

010.

Pede ao publico, aos seus ami os

e freguezes que visitem o seu esta e-

àecàmento, que é o primeiro n'esta, gi_

a e.

Tambem tem deposito de papel de

blícou no Porto um jornal, orgão

do professorado primario, com o

nome que encima esta noticia, e

TUDO poa PREÇOS ;

Dizer do valor d'essa publica- SEM COMPETÊNCIA



JUIZO DE DIREITO

  

  

  

ALA lll. INGLEle  m
' ' _  COMARCA DE AVEIRO

ABREMATAÇÃU

e..- É, _ 'O dia 30 do corrente por

“* 11 horas da manhã', no

cores sAHi DE LISBOA ° Tribunal Judicial sem
s, DE TONELADASo Em de ,comarca d,AveirO, ha de pro-

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

ANADIA-MOGOFORES

A unica agua sulphatada-calcica

analysa a no paiz, semelhante

á afamada agua de Contrexeville,

no¡ Vosges (França.)

.iNnIcAçõEs PARA uso INTERNO: ~

arthritismo, gotta, lithias e urina, *

lithias e biliar, engorgitamentos

      
PAOUETES
TI-:lAME

P

hepaticos, catarrhos vesicaes,

tarrho uterino.

USO EXTERNO:

em diferentes especies detderma-

tozes.

08.-

   

A' venda em arrafas de litro ~ _ í ~ * _

ecaixas de 40 gargrafas. O deu e Buenos-Ayres. ceder:: á arrãmaâaçaoiem has
Preço de cada garrafa 200 reis. Ó MAGDALENA DE TONELADAS Em de ta pu 1ca, a m. ,e ser entre-

c@Elm (fungos. completa ha um des¡ z Agosto 1 E - e gua a quem maior lanço Offe_

n 0 e cp, e í . . , e ç ..

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO O Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Monte- rÊcer ”bre 0 PreÇ0_da.afalAa-

Pharmacia Ribeüw O Vide“ e BuenOS_Ayres_ (,330, sendo a OOIItI'lblllçaO de

Rua Direita Ó registo e despezas da praça por

conta do arrematante, confor-

me o resolvido no inventario

orphanologico a que se proce

.-

4.-*W

llepara... Lê... Trata-se

dos teus olhos

.um h O .uñw- O. _n-*mmv--g-O--Iv-

 

A BQRDO HA CREADOS ?URUGUEZES

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

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

* isso recommendamos muita. antecedencia.

PREVENÇÃO AOS 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~

lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY &

SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL

INGLEZA.

r Ignicos Agentes no Norte de Portugal

Palt, Rumsey da Symmgton
19, Rua do Infante D. Henrique-_Torto

Ou_aos seus correspondentes em todas as

cidades e villas (le-;Portugal

44-3

+
0
-

12 annos são pas-

sados depois que

As consttpulções, breno/ritos,

rouquidões, art/Ama, tosses, co-

quetuche, influenza e outros

mcomodos dos orgãos respi:

mtorios

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcatrào, com-

postos(Rebuçados Milagres“) on-

de os etfeitos maravilhosos do al-

catrào, genuinamente medicinal,

junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

, a sua salutar etiicacia.

E tanto assim, que os bons re-

sultados obtidos com 0 uso dos

« accharolides d'alcatrào,compos-

tas» (Bebuçados Milagrocos) são

f conñrmados, nào só por milhares

de pessôas, que os têm usado,

mas tambem por abalisados fa-

oultativos.

Pilar-macia Oriental

S. Lazaro --POR T0

Caixa, avulso, no Porto, 200 rs.

pelo correio ou fóra do Porto,

2.50 reis.

cisca, moradora que foi em

Ilhavo, em que é inventariane

te Maria Ganillia, d'alli, o se-

guinte predio:

Uma casa terrea com quin-

tal e mais pertenças, sita na

rua da Capella da villa de Ilha-

vo, avaliado em 450%000 reis.

Pelo presente são citados

quaesquer credores incertos

para assistirem á arrematação

e deduzirem os seus direitos.

Aveiro, 4 de Agosto de

.1903..

VERIFIQUEI--O .luiz de Direito

F. A . Pinto

O Escrivão do 5.° oílicio,

  

  

Manuel Cação Gaspar.
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casa «Trindade 85 Fi-

lhos» vem por esta

forma, na impossibilida-

de de o fazer pessoalmen-

te, convidar todos os srs.

cyclistas para o passeio

velocipedico que annual

mente costuma offerecer

aos seus amigos e fre-

guezes, o qual devera ter

logar no proximo dia 9

 

souberdes d'um asthmatico,prestar-lhe

heis um serviço grande apregoando-

lhe o Remedio de Abyssinia Exibard

em pó cigarros, folhas para fumar

como tabaco no cachimbo, o qual, re

ceitado pelos medicos todos e premia-

do com medalhas de ouro e de prata,

allivia e cura cada anno milhares de

doentes. Certidões numerosas.

H. Ferré, Blottiereet (lie, 102, rue

Richelieu, Paris. E em todas as phar-

macias.

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

wos auctores e para todos os preços., '

Officina para concertos, garantindo-se a perfeição e so-

lidez. Esmaltagem e nicklagem.

Grandes reducçôes nos preços

AIugam-se bicycletas
7 7 V e

I I. l

___I______

Acceitam-se agentes nas localidades onde ainda não os temos.

à* ...0.0.0.00

l 'W e A e e :X

= a ULTIMAS VOVAOAOES PARA VERA0 ii

Elllllllllltl AUGUSTO FEMIEIÍM 0803")

Rua Mendes Leite, 13 a 21-sz dos Marcadores, 56 a 6'0

AVEIRO

 

ow#3w4ro*+ro 011ve1r1nha e a volta por
PNEUNATICOS DUNLOP A

$ a 7,5000 nnxs i w*

Legitimos e garantidos. Pneu- ~

maticos Omnium, Cyclone e Na-

tional, añançados a 5:500.

Grande sortido em accesso-

rios para bicycletes a preços

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto,

Sangalhos-Anadia .

vwns-snz-em Ilhavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

Augusto Nunes Visinho.

E em Agueda, no estabeleci-

mento do sr. Bento de Sousa

Carneiro.

co logar da Ponte d

Rata.
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hora o seu estabeleci

mento fechado.  
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w Participa aos seus ex.m°s amigos e freguezes que acaba , lÓÓ V

,gy/4' de receber um variado sortimento do que ha de mais chic ===== MONDEGO I

  para a presente estação, a saber:

Lindissimos cortes d'alpaca para vestidos-_Variada col- _

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

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

timento de cassas de phantasia preprias para blouses.-

Lindos cortes de seda para vestidos e House-_Enorme va-

riedade de tecidos brancos em cassas rendadas, piqués mous-

sellines, fustões, etc.---Chapeus 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; sedas, tulles, rendas, bobi-

nets, perfumarias, etc., etc.--C'amisaria e gravataria, sor-

tido completo.

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

@ZoinQbIra

  __     

  

  

    

   

  

  

    

PROPRIETÁRIO E DIRECTOR

_Diem antigo _Diniz ferreira

l-^ s(acção-'SEXO MASCULINO

(rar. de Monr'JVrr-oyo

Curso commercial, conversação

franceza, ingleza e allema, contabi-

lidade, calligraphia, escripturação

commercial, instrucção primaria e

secundaria, magisterio primario.

Musica, esgn'ma e gymnash'ca

PROFESSORES ¡STRANGEIROB

PARA O ENSINO Dl LÍNGUAS

2-* sec@INSEth FEMININO

Praça 8 de Maio, 46'

Linguas, musica, lavores, dese-

nho, pintura, instrucçào primaria e

magisterio primario.
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X Prívilegz'ado auctorisado pelo F3 '

ã”. governo, pela lnspectoría °'_ _j

e Géral da arte do Rio de à??

A "'- Janeiro, e approeado

pela Junta consultivo

de saude publica

 

  

  

 

 

  

     

 

  

 

    

 

  

 

  

  
   

  

   

    

  

   

   

;ÉÉ, E' 0 melhor tonico ,Fe-

nutritivo que se oonhe-

ce; é muito digestivo, é_

fortiñcante e reconsti- ~

Ó
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Professoras diplomados

reis.

tuinte. Sob a sua in-

g ,,;g ñuencia desenvolve-se "

,_ rapidamente 0 apetite,

...0.0.0.00r@000.000.000 *

AOVA AOIOULA OA FOZ OA OERTA Palha de trigo
Approvada pela Junta Cousultwa de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalha

ç de prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido. A

Analyse chimica pelo ex.mu sr, conselheiro dr. VlRGlLlO MACHADO, medico e lente de ;

, chimica. Esta agua mineral possue a acção adslringente, tonica e desrinl'ectante. "

DA BORDA D'AGUA
E' empregada com segura vantagl m na diabetes, dispepsias, catarrhos i

JOAQUIM MENDES DE .BRITO

   

* enriquece-se o sangue,

"" fortalecem-se os mus- ›

› culos, e voltam as for-

ças. -_

7» Emprega-se com 0w

_ mais feliz exito, nos .,

-* estomagos ainda os 1

mais debeis, para com- .

bater as digestões tar-

, dias elaboriosas,a dis- A; -_ r

pepsia cardialgia, gas- ~- '

' tro-dynia, › gastralgia,

anemia ou inacção dos -~

orgãos, rachitieos,con-

sumpção de carnes,at-

ç fecções escropholosas,

geral convales-

'g cençadetodas as doen-

ças, a onde é priciso

_ levantar as forças.

gastricos putrtdos ou parasitarios; nas preversões digestiva.? derivadas das

* doenças infecciosas; no conoatescenço das febres graves; nas atentas

w gastricas dos diabeticos, tuberculosos, brighticos, etc.; no gastricismo dos

~ ewgottados pelos excessos on privações, etc., etc.

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

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

i i Aprecmçôes dos dis“"ClOS CIÍHÍCOS, SI'S- ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo- Fornecedor do exercito 0 das prin- ;

se; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real;e professor VlRGlLlO sipaes alquilarías de Portugal, for' I

¡|ACHADO.

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo estação do caminho de ferro, por pre-

cia da Universidade de Coimbra. Rcmettc-sc folheto, gratis, a quem o requisitar ao ços sem competencia.

DEPOSITO GERAL Vende tambem feno o camisa¡ de

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-LISB0A w milho desafiador, para encher colchões *
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de por obito de Maria Fran- ,

do corrente, devendo ef-

fectuar-se a partida a 1

e 112 horas da tarde, em

ponto, sendo. a ida pela

Eixo. O local- destinado ¡

ao «pic-nie» e o pittores-t

Outrosim previne os

que tem depois d”aque11a ç
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A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultima

nowdade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom

funccionamento. O material do seu fabrico é de primeira qua-

lidade, eafñançado pelos fabricantes DELACHANAL & 0.9

de Pariz Preço com o travão, õõ$000 reis.

Grande sortimento de accessorios e officina de reparações tanto de

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

Portugal, Antonio Joaquim Augusto-SANGALHOS-ANADIA.

São nossos agentes-_Em Águeda, o sr. Bento da Souza Carneiro

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

se mais.
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lGrande sortido em alccessorios, agulhas, etc., etc. Om

,Aarações, tanto de machinas de costura como de bicycletes.

Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-.Sanga-

lhos-Anadia. '

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

neiro-EM ILHAV O, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho-Accei-

tam-se mais.
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EVVOIOAO ALLIAROA OAS OEVEZAS

DE

Baia“” & PINHO, succesor

Bua Moreira da Cruz, Devezas-V. Nove. de Gaya
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N'esta fabrica construem-se todas as obras, tanto em ferro fundi-

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

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

systema gallo para trasfegar Vinhos, pronsas para expremer bagaços

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

ção, serralheria e torno mechanico, portões e gradeamenlos para jar-

dins e sacadas, mexedores para balseiros, torneiras c valvulas de me-

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

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

temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para uvas com

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

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

ro para cosínha em preto e cstanhuda de todos os tamanhos, ferros

de brunir a vapor, ditos d'aza, copiadores de cartas. etc.“
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,ESTE atelier, montado com

o melhor material moderno,

w q para a execução rapida e

i E perfetia de todos os novos proces-

~' sos de illustração, executa-se

qualquer trabalho, em photo- ' I

5,'7'CI'IJUTCL, zincographia, chro-

motipogravura (Gravura. a, .

tres cores) helyogravura, gra- '

vura para transporte sobre lou-

ça, photolytographia, talhe doce,

fundos de segurança, marcas de

agua, etc.
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Fornecem-se

orçamentos

  


