
5:

    

Nao se restituem os originaes.

   

 

  

    

   

    

    

  

  

n AVEIRO

  

_1

*f Falsificação e burla

ste é o regimen moderno da so-

E ciedade portugueza, em todos

os ramos da sua actividade, desde

a politica até ás artes, desde o es-

tado até á familia, desde o com-

mercio até ao amor.

Tudo mentira e fraude.

Agora mesmo nos trazem os

- _ jornaes de Lisboa a sensacional no-

"_ ticia d'um pleito judicial em que se

H añrma que um medico e uma cria-

da de servir, para se assenhorea-

__ I rem de uma avultada herança, que

se calcula em mais de 130 contos,

" simularam um testamento em seu

favor.

Será tambem falsa a accusa-

ção?

A policia e a justiça o dirão a

seu tempo. Por agora, só nos é li-

cito assignalar que em qualquer dos w

casos a falcatrua e o logro são evi-

dentes, quer partam de quem apa-

nhou a famosa herança, quer de

quem agora pretende rehavêl-a.

E ha ainda um outro aspecto

curiosissimo da questão.

A creada do auctor da herança, *

que teve artes ou de seduzir o amo

para lhe captar os bens, ou de for-

jar o falso testamento, foi tambem

por sua. vez enganada pelo cum-

plice, com promessas de casamen-

to, que o medico não quer ago-

ra cumprir.

' Quesérie de torpezas em tudo ~

isto!

A infame industria da captação

de heranças está sendo exercida t

" » em larga e escandalosa escala, até

por individuos que, pelo que de-

vem, senão a si preprios, ao menos

a quem os protegeu e elevou à po- w

sição que não mereciam, tinham

obrigação de ser cantos, já que o

seu caracter, feitio e educação os

não deixa ser castos.
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- os burloes e trapacelros continuam,
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annuncio, que vae na secção com-

petente, chamamos a attenção dos

* leitores.

------o-----

12 E l3 DE neosro DE nas
Inauguração da estatua de José Estevam

As festas abriram com uma no

ta sympathica-a caridade.

Organisaram-se duas commisões

de senhoras, encarregando-se uma

de no domingo t l,servir aos presos w

j da cadeia um lauto jantar, e outra

de no mesmo dia distribuir um bo-

do aos pobres.

Os contemplados eram cerca de

400; e o bodo realisou-se no atrio

r do lyceu.

Durante o bode, tocaram, revo-

269-Quarta-feira, 19 de_ agosto de 1903
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Wanna¡ Jirmino e ó'cñlmeida à Mídia

 

!UBI-IOAÇÕBS:Correspondeneias particulares,60 reis por linha. Annuncios, 30 reis por li-

PUBLICA-SE ÁS QUARTAS-FEIBAS E SABBADOS

W

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

do povo emfim, recebeu o nobilis-

simo prelado os mais elevados tes-

temunhos de ¡ustilicadissima admi-

ração e respeitosa sympathia.

Carlos Ill, honra que rarissimas ve-

zes se consegue a estrangeiros, a

não ser aos príncipes de sangue,

além da de lzabel a Cathohca que

ja tinha recebido no Paço da praça

do oriente em sessão solemne, oh-

sequiado com um banquete pelo

' presidente do conselho Canovas del

j Castillo, recebido nos primeiros sa- * põe advogar os interesses da im-

lões pela imprensa, visitado por por-tante povoação sem sentar pra-

j tudo que all¡ tinha um nome nas le- ça em nenhum dos partidos mili-

tras, na aristocracia, na politica, w tantes. Sera tambem illustrado,

a enaltecido no alto clero e reveren- dando gravuras dos seus homens

, ciado por o povo que, pressuroso,

nha singela. Repetiçõcs, 20 reis. Imposto do sello, 10 reis. Annuncios permanentes, contracto

especial. Os srs. assignantcs gosam o previlegio de abatimento nos ttlltltlltt'ios e bem assim

nos impressos feitos na casa.-Accusa-se a recepção e aitnunciam-so as publicaçoes de que á,

redacção seja enviado um exemplar.

~ ..-

tanto na noite de 15 como na de 16

r do corrente..

4-¡- Conforme o costume dos

, annos anteriores, a praia de E3pi-

nho vae ser policiatla durante a

a epoca baluear pelo corpo da nossa

guarda de policia Por tal motivo

seguiram para alii já no dia 15,

6 guardas commandados pelo ca-

bo 3.

--Ot- Annuncia-se a publicação

d'um jornal em Ilhavo, de feição

especialmente litteraria, que se pro-

Agraciado'com a gran-cruz de

mais notaveis e paysagens dos seus

Mas a brandura dos nossos cos-

tumes vae tambem tão longe, que ,

sando se, as bandas da guarda mu-

nicipal do Porto, a do infanteria 4,

e a phylarinonica «Amizades i

Logo que terminou o bodo for- ¡

mou-se um cortejo, indo a frenlea i

commissãn do monumento e das les-

tas e a camara municipal e dirigiu-

se à rua de José Estevam, onde se

tinha a descerrar a lapide colloca-

da na frontaria da casa onde nas- »

ceu o glorioso tribuno.

Antes do descerramento o pre-

sidente da camara sr. conselheiro

Manuel Firmino d'Almeida Maia leu

 

Estatua de José Estevam no dia da sua inauguração

a allocução que demos no nosso

penultimo n.°.

Quando correu a bandeira por-

tugueza. que cobria a lapide, todas

D' j '1 r

aPezar d '550: talvef P01' 1530 as tres bandas tocaram o hymno de *

mesmo a ser t es senao au men- l ~ r 9 w .. i e

i g l José Eatevaoí Sab'ndo ao ar g¡ (maes exercito,imprensa, commissão dos fes-

tados, em publica consideração. w granadas de foguetes_

A riqueza, embora illegitima-

mente adquirida, deslumbra e im-

põe-se aos caracteres mais limpos

e dignos,de forma que dos pobres,

embora honrados, ninguem já quer

saber.

Vai tudo

  

assim muito bem.

  

- Notícias militares

j Foi pelo ministerio da guerra

7 destinada a quantia de reis

40006000 para obras no nosso

quqrtel. Até que emñm. Alguma

coisa havíamos de aproveitar com

a leitura que gentilmente presta-

mos ao sr. ministro da guerra.

D'esta vez são louvores que por tal

facto sua em*IL merece, e não sere-

mos nós

veitar a occasião de louval-o. Con-

ra, e verá como tem no «Campeão»

um amigo para a velhice...

ç No principio' do proximo

mez de setembrovãe ser chama-

das ao serviço todas as praças li-

cenceadas de infanteria 24 alista-

berem a instrucção de tiro na car-

mente a referida carreira, constan-

do que irá d'aqui a banda do re-

gimento tomar parte n'essas mani-

festações de regosijo.

§ Deve chegar a esta cidade,

no proximo sabbado, vindo de Ma-

fra, com sua esposa, o nosso pa-

tricio, sr. Antonio de Moraes Ma-

chado, aspirante a official de in-

fanteria 24. Pouco tempo aqui se

demora, pois segue logo para Bra

ga, onde vae tomar parte nos exer-

 

militar, no Minho. A

§ O conselho administrativo

de infanteria 14 annnncia hoje a

arrematação para o fornecimento

de generos destinados ao rancho

do corpo e de dietas, e para esse

 

O prestito seguiu depois para o

cemiterio, onde foram depositadas

tres coroas de carvalho e louro no

a tumulo de José Estevão, no tumulo

a de Mendes Leite em nome d'esta

i cidade; e no tumulo dos martyres i

 

Desfile do cortejo

Piquete de cavallaria lO, banda de I

musica, camaras municipaes de Avei-

ro, Lisboa, Porto, Anadia, Ovar, Feira,

Estarreja, Mealhada, Aguada. Ilhavo,

cavallaria, corporação dos salvadores,

a banda, bombeiros de Aveiro, carro dos

bombeiros, associação dos empregados

° do commercio de Lisboa e Aveiro; car-

, ro da. industria, banda de musica, mar-

notos e petrechos da. marinha, fabricas

de faiança da Fonte-nova e Vista-ale-

gre, a phylarmonica d'esta fabrica, fa- ~

brica. de vidros d'Aveiro, carro dafabri-

ea de vidros; artistas d'Ilhavo, phplar

* monica, associação aveirense, asy o de

S. João de Lisboa; maçonaria., partido

republicano; camara constituinte do

partido, clubs José Estevam, Frater-

ndade republicana, Borges Carneiro,

i Henriques Nogueira, Republicano fe j

deral de Lisboa., Victor Hugo; associa- j

ções João de Deus, 24 d,ÀgOr-tt.0, De- l

mocratica aveirense, 24 de Julho de

1887,0perarios aveirenses, alguns avei-

renses residentes fóra da cidade, con-

duzindo sobre uma carreta uma corôa ,

de bronze, tanoaria do Cojo, associa- a

ção de soccorros mutuos J- sé Este-

vam,banda marcial

associação dos empregados do cami-

nho de ferro, pescadores, car-ro de pes-

ca, general Malaquias, representando

* el-rei, ministro da justiça, governador

civil, magistrados dos tribunaes judi-

* ciarios e administractivos, classe com-

marcial, carro do commercio, banda. de

musica, camaras legislativas, vetera-

nos da liberdade, agricultores, artistas

de Aveiro, associação escolar distri-

° ctal de Aveiro, phylarmonica, crean-

ças das escolas, collegio :(Aveirense»,

academia, typographos, ofliciaes do

tejos, familia. de José Estevam e a ban-

, da. da. guarda municipal do Porto.

* Em segunda subiu a tribuna o

sr. conselheiro Veiga Beirão, minis-

tro da justiça, que felicitou Aveiro

por este glorioso dia em nome do

governo do paiz.

de infanteria. 4, A*

pela. rua do Caes

de Seabra, Eduardo Coelho, Cu- »

nha Belem, Alves Mendes, Soria-

no, Martins de Carvalho. Alberto ~

Pimentel, Albano Coutinho, Brito

Coutinho, Gomes d'Amorim, Luiz

de_ Magalhães, Jayme de Maga-

lhães Lima, Mello Freitas, José

Caldas, Oliveira Martins, etc.

0 facto, senão é de todo origi-

nal, é pelo menos uma novidade

que deve agradar, pois a collabo-

ração é tão distincta como verda-

deira. '

0 sr. bispo-Conde em Mondanz

emo noticiámospartiu nos pri-

/ meiros dias d'este mez para

Mondariz, a tim dc fazer uso das

aguas que tão conhecida tem

tornado esta povoação do visinho

reino, o nosso benemerito prelado,

sr; bispo-Comic, que. desde a sua

chegada alli, tem sido alvo das maio-

res demonstrações de sympathia e

elevado apreço.

 

Ainda hontem o nosso presado *

college do aPrime¡ro-do-janeiro»

publicavao seguinte telegramma

enviado «Vaquella povoação hespa-

nhola:

Mondaríz, 16:--Foi solemnis-

sima a festa celebrada hontem na

Capella do Estabelecimento, em

honra de Nossa Senhora.

Disse a missa o sr. bispo-Con-

de de Coimbra, o qual, ao termi-

nar, fez uma eloquente invocação

á. Virgem, com delicadas referen-

cias á piedade e ao valor do povo

hespanhol.

O illustre e reSpeitavel prelado,

drid penhoradissimo.

* nhar que agora, em Mondariz, se

lhe sabia ao encontro nas ruas e j mais formosos sitios. Folgamos

nos templos para lhe oscular o an- » com os progressos do visinho con-

nel. 0 sr. bispo-Conde deixou Ma- celho e muito estimamos as pros-

peridades do novo collega.

i «tt- Nas estancias balneares

j do Forte e do Pharol, estão actual-

mente 34 familias.

44- Com respeito ao appello

que aqui tizémos no n.O anterior á

camara municipal, é-nos enviada

uma carta do vereador, sr. Do-

mingos João dos Reis, a que o

adeantado da hora nos inhibe de

fazer outra referencia;

___--_+
_--

Cartões de visita

Depois d'isto não é para estra-

tizesse o que relata o telegramma i

do nosso collega, pois de tudo isso

e de muito mais ainda e digno, o

grande prelado, honra e lustre da

egreja e da patria portugueza, mas

nem por isso regatearemos louvo-

res aos nossos honrados visinhos,

nossos irmãos, pela crença e pelo

progresso da civilisação.

V
“
W
,,

Assumptos de __

instrucção i

O Escolas primarias:

Na. escola. primaria. da Vera-cruz, ~

fizeram n'estes dias exames do 2.0

grau, os srs.

João Simões Amaro Junior, ap-

provado; Joaquim da Silva Cravo,

idem; Mario B. Coelho, idem; Antonio

dos Santos Silva, idem; António da

Conceição Lemos, idem; Augusto Ce-

sar de Brito, idem; Evaristo José de

Moraes, idem; D. Bertha d”0. Bra-

ga, distincta; D. Bertha dos S. e Silva,

idem; D. Christiane. Fernandes Leal,

idem;D.Esmeialda de Sousa. Carneiro,

* ap.; Raul da. Luz Morgado, idem; Ama.-

deu A. dos Santos Dias, idem; Eduar-

V do Henrique d'A. Souto, idem; João

d'Oliveira Junior, idem; D. Maria. Can-

dida Guedes Pinho, idem; D. Maria

das Dores M. Rebocho, idem; D. Ma-

ria Clementina M. Rebocho, idem; D.

j Maria. Emilia Pereira de Vilhena, idem;

 

C ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, os srs. Manuel Luiz Torres Antunes,

r Lisboa; e Carlos de Moser, Porto.

' Amanha, a sua' D. Dulce Romao Pinheiro

Alem, o sr. Antonio Augusto de Moraes

Machado.

@Tambem fez annos do dia 16 a sr.l D

Anna Emilia d'Almeida Correa Leal, esposa do

sr. conselheiro Joaquim d'Almeida Correa Leal.

O REGRESSOS:

Regressou de Lisboa o sr. Manuel Lopes

d'Almeida, antigo agronomo d*este districto.

O ESTADAS:

Esteve no ultimo domingo n'esta cidade

com seu cunhado o sr. Alfredo de Vasconcel-

V los Dias, alumno do 3.o anne da Escola modi-

* co-cirurgica de Lisboa, a sr.“I D. Maria Joanna

w do Resende e Vasconcellos, esposa do capitão

da administração militar e nosso amigo sr.

Luiz de Vasconcellos Dias. lletiraram na hoite

d'esse dia para Oliveira-do-bairro.

¡Hospedes do sr. dr. Barbosa de Maga-

lbães, estao em Aveiro o sr. dr. Aureliano de

Mattos, illustre advogada em Lisboa, sua esposa

~ João da. Silva, idem; Manuel da Silva,

idem; Abilio Vendeiro Mamodeiro,

idem; Alberto Athauazio de Carvalho,

idem; João Rodrigues de Oliveira, e interessantes lilbas.

idem; Manuel Miranda Rosa, idem; @Esteve aqui o sr. dr. Francisco Sal..

Manuel Ferreira Marques, idem; D. q l-es de Mesquita Carvalho, juiz de direito.

Maria. Esmenia Farruca, D. Ludovina

Rosa Moreira, D. Maria José Marques r

da Silva, ap.; Antonio G. de Carvalho

Saldanha, distincto; Antonio Luiz de

Sousa Sobrinho, app.; David Fernan- w

des da Silva, idem;Anthero Pinto Fer-

reira, dist.; Augusto Fernandes, app

Serafim de Oliveira e Siva., idem Da-

. DOENTES:

lem continuado decote o sr. Pedro Cou-

ceiro da Costa, respeitavol cavalheiro residen-

» te em llbavo.

@Esta de cama desde hontem, o sr. Ma..

w nuel Maria Amador, zeloso chefe de conserva-

' ção (Pobres publicas.

quem deixe de apro-

tinue o sr. Pimentel Pinto proven- A

do ás necessidades militares da ter- ,

das no ultimo anno, afim de rece- »

reira da Gafanha. Ilhavo prepara- ~

se para então inaugurar festiva- ~

girandolas de foguetes e ao som

~ das bandas tocando o hymno de .lo-

eicios do outomno da 3.a divisão w

da liberdade em nome tambem de ~

Aveiro.

A' beira do tumulo do grande

patriota fallaram os srs. drs. Mello

Freitas e Jayme de Magalhães Lima.

Junto da campa de Mendes Lei-

te fallou o sr. Marques Gomes. i

Saido do cemiterio, o cortejo

dehandou, indo a grande commis-

são cumprimentar a familia de José

Estevão.

A' noite houve sarau no theatro

«Avon-snsc». ~

Abriu a sessão o sr. Carlos de ,

Faria, da commissão promotora dos

festejos, que fez uma breve allocu-

ção apresentando os oradores, srs.

* drs. Sebastião de Magalhães Lima,

José Dias Ferreira, Manuel d'Arria-

ga.

galhães.

O sarau tindou depois de uma

hora da noite.

No dia 12, designado paraa

inauguração, rompeu a alvora-

vorada ao estallejar de numerosas

se Estevão e percorrendo ss ruas

da cidade, a qual despertava visto-

samente engalanada.

Annunciado por uma girandola

a de foguetes o desfilar do prestito,

chegou às quatro horas a praça Mu-

nicipal, gastando no trajecto cerca

de tres horas. Chegado alli, desli-

lou ante o monumento, formando

aos lados. Proximo da estatua ha-

via uma tribuna onde se achavam,

além de outras pessoas, alguns ve-

teranos e o sr. Jeronymo de Mo-

raes Sarmento,como relíquia aquel-

» manhã,

Diario de noticias,

Fallaram tambem os srs..losó Dias que tem attrahido as sympathias e

Ferreira,deputado de Aveiro, Sebas- * attenções de todas as classes, foi

tião de Magalhães Lima, Zephimo noite alvo

0

a

d'nma imponente mani-

Pedroso em nome das escolas su- festação da colonia hespanhola, á.

periores do paiz,

e .lose Elias Garcia, grão-mestre de berto Ag

maçonaria.

No pedestal foram. depostas co-

Manoel de Arriaga i frente da qual se collocára D. Al-

ui era, antigo alcaide _de

Madrid e ministro do interior, cujo

nome tem enorme acolhimento no

rôas pela maçonaria, estudantes, fi- favor publico, pelas suas raras qua-

lhos de Aveiro residentes em Lis- lidades de coração.

boa, e bouquets, de Guerra Junquei-

ro, e ramos da redacção da 0 wi-

na de Coimbra.

A colonia portugueza cercou o

venerando prelado e associou-se

reconhecida á manifestação feita a

Da imprensa de tora achavam- * sua excellencia reverendissima.

se representantes da O/jicina. de

Coimbra, da Gazeta. da Figueira, do

R. B.

São muitas e ja antigas as sym-

Correio da noite, Dia, correio da pathias que o sr. bispo-Comic con-

Antonio Candido e Luiz de Mac ” 790W, MOUi'mento,

a cia, Reporter, Primeiro de

Commercio do Porto e Provincia.

A' noite, alem da illuminação ração uma carta que [icon celebre e *

fachadas de edificios par- que despertou, tanto n'aquelle paiz

nos Paços do concelho como no nosso, o maior enthusias-
r de muitas

ticulares,

w havia um foco de luz electrica.

No atrio da camara municipal e «Codigo civil

na praça do Commercio tocavam as visconde Seabra, dissse n'aquella

Seattle, Jornal de noticias,

Soberania do mente 1893, quando s. ex.a foi

Debates, Democra- eleito socio correSpondente da

janeiro, Real academia de historia de Ma-

drid. Dirigiu-lhe a esta douta corpo-

mo, e de quem o sabio auclor do

portuguez, o finado

bandas de infanteria 4 e da guarda occasião «a carta do nosso illustra-

w municipal do Porto.

~ _..____._.__-.---
-----

dissimo prelado não precisa de

commentarios, tão impregnada de

mendes Leite i aquella unção pia, sublime e evan-

*Nommem'orando o 16.° anniver- gelica que é prepria dos Chrysos-

,j sario da morte do denodado temos, que não deixa no nosso es-

caudilho da liberdade e illustre ti- pirito mais que desejar.»

Aveiro, Manuel José Men-

des Leite, publicaremos no proxi-

Tres aunos depois foi o sr. bis-

PO-Cünde propositadamente a Ma-

mo n.° o seu retrato acompanhado w drid assistir a uma sessão publica

de notas biographicas escriptas porque alli se celebrou em honra do

w alguns dos

taes como

D. Antonio da

principaes portuguezes. grande historiador portuguez Ale-u

Camillo Castello Branco xandre Herculano, e não houve di-

Costa, conde de ferencias nem obsequios que se lho

~ Jose Gonçalves de Pinho, idem.

ta em llespanha Datam principal- i

 

* do tambem nosso amigo, sr. Manoel

lesdas campanhas da liberdade.

O cortejo constituiu-se pela se-

guinte ordem:

Samodães, Thomaz de Carvalho, não dÍSpensassem. Da parte da rai- w

Mendes Leal, José Luciano de nha regente, do governo, da côr-

Castro, padre Patricio, Alexadre te, dos academicos, da imprensa e w

  

o VILLEGIATURAI

Parte brevemente para os l'yreneus com

q sua [ilha, D. Emilia, e suas irmas, I). Marin

' Benedicta e D. Henriqueta., o sr. Francisco

- Barbosa do Couto (Junina e Mello Sotlomayor

illustre chefe do partido progressista em Es:

tarreja. Sua ea.ll conta demorar-se 8 dias em

Lourdes, parando de passagem em algumas ci-

dades do sul da França.

Õ Está em Vagos o illustre chefe do parti-

do progressista alii, sr. dr. Mendes Corrêa.

Õ Passou aqui em direcção a Lisboa o sr.

conselheiro .lose Estevam do Moraes Sarmento

antigo ministro da guerra o illustre director dd

collegio «Militar-.o Pouca gente soube da passa-

, gem de sua ex), e porisso nao sfoi a estação

i cumprimental-o. '

7 Õllegressuu do Bussaco o sr. dr. Jayme

de Magalhaes Lima.

@Esta no Get-ez o sr. Renato Franco.

@Está em llhavo o sr. conselheiro Anto-

nio Jose da Rocha, venerando presidente do

Supremo-tribunal de justiça.

@Esteve no l'orto o sr. conselheiro Au-

gusto .los-e da Cunha.

ÕAnda em visita pastoral por Almeida o

i arcebispo-bispo da Guarda, que all¡ leve

solemne recepção.

@Seguiu para Monte-mor o sr. dr. Joao

Antonio de Sousa.

t O Foi passar a estação calmosa a Alberga-

ria-a-nova, com sua familia, o sr. Patricio

lgnacio Ferreira, capitalista, que aqui regressa

em principios de outubro.

Q ALEGRIAS NO LAR:

Foi pedida em casamento para o nosso

college do «Diario lla tarde», sr. Joao Grave

pelo nosso bom aungo, sr. dr. Mendes CorreaI

a eximia pintora portuense, sr.ll D. Lucilid

l Aranha.

Q THERMAS E PRAIAS:

Estiveram aqui., hospedes do sr. dr. Jay-

me de Magalhaes Lima, o sr. dr. Luiz da Ma..

galbaes, e sua esposa e iilbus, que já foram

para a Costa-nova.

D [HC Rtpstñboletãidquá, vem para all¡ a sr.ll

r. ia e irana wa al 'w

tribuno .lose Estevam.g mas, “um do grande

@Çbega por estes dias a Luso, de onde

conta Vit' parao seu solar da Oliveirinha,o nos-

Êoasltlllàtsgztatpàgo e digno par, sr. conselheiro

ÓCbegaram ao Pbarol as familias dos

srs. Albino Pinto de Miranda e Carlos de Fi-

gueiredo.

vid Francisco Moita, idem; Lourelio

Augusto Regalla, idem; João d'Almei- w

da., dist.; João F. dos Santos,app.; Jo.

sé de Mello Cardoso, idem; José Vini-

cio de Caracole Meyrelles, idem; Ma-

nuel Dias Simões, dist.; Manuel Dias

Vasconcellos app.; Ramires Fernan-

des, idem; D. Maria das Mercês Fer- *

reira Mendes, app.; D. Maria. Victoria

de Portugal e Brito, idem; D. Olinda

da Silva. Costa, idem; D. Faustino. Ro-

sa Casimiro, idem;0tilio dos Prazeres

Rodrigues, idem; Orlando Nunes dos

Santos, idem Theodoriço da. Silva,

idem; Joe. uim Camara de Pinho,idem;

Joaquim odrigues de Oliveira, idem;

ô No lyceu do Porto fez ante-hon- *

tem um bello exame de 2.0 grau, al-

cançando magnifica classiñcação, um

filho do nosso amigo e consideradow

commerciante d'aquella praça, sr. Da- »

vid José de Pinho, neto estromecido

Maria. Amador,a quemcom sincero pra-

zer felicitamos.

@Nos exames do 2.0 grau agora

j realisados na escola da Vera-cruz,obti-

veram boa classificação os alumnos *

da secção «Barbosa de Magalhães» do

Asylo-escola-districtal,habilmente lec- »

cionados pelo digno director da bene-

merita casa de caridade e instrucção,

o revd. Lourenço da Silva Salgueiro.

Já. nos do 1.*ll grau o resultado obtido

fora exeellente, e se elle dia do desen-

volvimento intellectual das creanças,

muito depõe a favor do actual regula.-

mento e de quem lhe dá. execução.

#às

Minde-za¡

festival que na noite de 15

teve logar no Passeio-publico

d'esta cidade foi regularmente con-

corrido, e se a noite não estivesse

tão desagradavel, de vento e frio,

maior seria o numero de pessôas

que afluiriam áquelle aprasivel lo--

cal. Agradou muito o escolhido re-

pertorio que ali executou a reputa-

da banda d'infanteria 24, e isto

Sl'.

 



,m os DUQUES DE AVEIRO

D.Joào de-Lericastre Mestre.

(Continuado do n ° antecedente)

 

D. João III summamente em-

de, estudar a questão que .se deba-

tia, a. qual ouviu as queixas e re-

clamações d'uma e outra parte,

vindo a final passados nove annos ,batatai 15 kilos 220? OVOS? uma."
a declarar-se contra o marquez

com o fundamento de D. Guiomar

presistir que não o havia desposa-

do, sendo. falso .tudo quanto elle al-

legava. Este testemunho foi julga-

do por valioso, poisjulgou-se e bem

que D. Guiomar já não podia ago-

ra sor coagida por seu pae a fazer

uma tal declaração pois este já era

morto.

Fr. Luiz de Sousa diz que o

conde de Marialva falleceu em

_1529, e Andrada que elle já. era

fallecido n'este anno. Parece com-

tudo que nem um nem outro disse

.a verdade segundo se vê do

epitaphio que está na sepultura do

conde, no convento de Santo Anto-

nio de Fereirim que fundou na sua

. quinta de Fereirim, junto de La-

mego em 1532. .

A lucta foi longa e porfiada,

porque D. Jorge valeu se de toda

a sua alta influencia para a pen-

dencia ser decedida a favor do filho

o qual alem de juntar provas e

testemunhas allegava que D. João_

III sendo principe lhe concedera

licença' para o casamento. Escreve

fr.›Luiz de Soma, que nem suas

provas foram havidas por bastan-

tes, nem o descargo da licença de

el-rei, quando não tinha mais que

desesseis annos, se teve por legi-

. timo, antes por elle se carregava

culpa, por alcançada em tempo

que a edade d”el-rei era demasia-_-

da verde, e do reino não possuia

mais que esperanças. «Annaes de

D. JOãO III».

«O conde de Marialva levou as

suas queixas até Roma, e em vir-

tude d'ellas é que parece que o

tribunal ou tribunaes ecclesiasticos

tomassem conhecimento do pleito.

A influencia (lo duque tambem pa-

ralysou, segundo parece a acção

dos prelados, a ponto de Clemente

VII ser vêr obrigado a passar um

breve no qual comette prelados

hespanhoes, e aos dois portugue-

zes primeiro escolhidos, a causa

dos impedimentos cppostos pelo

marquez de Torres Novas»

Este breve ou antes uma copia

d'elle, vem no tom. 2.” do «Cor-

po diplomatico portuguez» a pag.

301.

Decidido a final o pleito reali-

sou-se o .casamento de D. Guiomar

com infante D. Fernando, parece

que em 1530.

' * A historia d'este casamento

tem sido aproveitada com exito por

alguns dos nossos notaveis escrip-

colheita. do vinho pôde U

núlla; e a do milho, a continuar

tores, pelo sr. Camillo Castello

Branco no seu drama «O marquez

'de Torres Novas»,

. dino Pinheiro no seu

aD. Guiomar Coutinho», publica-

do no tom. 4.? da «Revista con-

temporaea» e pelo sr. Alberto Pi-

pelo sr. Barnar- ¡ ria Candida ser posta na rua, O g

romancinho a senhorio da casa a queria despedir sendo obri-

na costa, de tudo um pouco. En-

tretanto a sécca dos' milhos pros-

segue, e ha por ahi quem tenhajá

feitas sementeiras de nabo e her-

vas para os gados.

Lá de fóra as noticias que mais

interessam, são:

De Alcobaçaz-O preço corren- »

baraçado com tão inesperado moi_ te aqui dos generos, e de: trigo w

dento, reuniu o seu conselho e ou-

vido o seu voto mandou prender

D.João de Lencastre que saiu para ter”, 360; fawb 5205 cevada? 280;»
fópa da com, O se, , d _ ; tremoço, 360' grão de bico, 560;

de Coimbra_ E a ;5,28 ;untilqu feijão branco:.õOO; dito encarnado,

theologos e canonistas encarregou 650; farinha de milho, 1 kllo 50;

mistura, 14 litros 600 e 650 reis;

dito durazio, 640 e 700; milho da

carne de vacca, 240; carne de por-

co, toucinho 320 a 340; idem, lom-

bo 360; idem, carne magra 320;

duzia 170; azeite, 1 litro 200; vi-

nho, 8O reis.

Para Newman-Azeite, 20 li-

tros 395100 a 3953400 reis; vinho,

113100 a 1,5400.

De Beja:--As debulhas estão

demoradas este anno, apesar de

haver machines para esse fim. Nas

herdades fundem e pesam pouco

as diversas cathegorias de trigo.

De Bragaz--No nosso mercado

os preços dos. generos teem sido os

seguintes: milho branco (161,119),

4OO reis; dito amarello, 390; dito

alvo, 620; centeio, 450; painço,

540; feijão branco, 780; dito ver-

melho, 900; dito amarello, 620;

i dito rajado, 600; dito miudo, 600;

batatas (15 kilos), 340 reis.

De Estarreja:--No mercado d'es-

ta villa vendem-se assim os gene-

ros: (medida de 20 litros), trigo,

1,455200 reis; milho amarello, 480;

dito branco, 460; feijão branco,

760; dito frade, 560; dito preto,

800; dito amarello, 700; dito ver-

melho, 660; dito larangeiro, 940;

batata, 320; ovos (cento), l 5040.

D3 Feira-"'“O milho @Stá Pela cotchim; Freitas no de Belzebuth e
tivamente barato entre nós, ven-

dendo-se de õOO a 540 reis cada

*20 litros. Attendendo á boa colhei-

ta que se espera no anne corrente,

é de crêr que desça ainda mais.

Da Figueiratz--Os ultimos pre-

ços porque regulam as compras

dos cereaes, são: milho branco,

280 reis; dito amarello, 280; trigo.

500; centeio, 360; feijão branco,

0 A commilssão dos festejos ao S. Bar-

. tholomeu, está organisando e programma, que

l será publicado na proxima semana.

Parece que no dia 30 haverá arraial de

tarde. retirando a excellenle musica aNOVün,

de Ovar, no comboio das 9 da noite, em voz

de retirar no das 5,49 da tarde.

. 0 O nosso amigo sr. Antonio Augusto

Tavares dos Santos, vae abrir por estes dias

uma loja de mercearia, vinhos e tabacos, jun-

to á pbarmacia da localidade. Fazemos votos

para que o nosso amigo seja recompensado dos

grandes sacrifícios que vae fazer dotando esta

freguezia com uma mercearia, [coiza que aqui

IRL-C.

Espinho, 18.

Começou já a. desempenhar o ho-

rario_ de verão a nossa estação tele-

grapho-postal, passando abrir as 7 ho-

ras da manhã e fechando ás 9 danoi-

te. A correspondencia para registo,

encommendas postaes, vales e corres-

pondencia OHiCial só é recebida das 8

horas da manhã ás 5 da tarde.

O Continuam as desavenças entre

os socios da companha de que é ar- , “

raes e co-proprietario o sr. Valente da'

Manca. Dão-se scenes que estão a. pe- ~

dir a intervenção da auctoridade na

contenda, pois eSte é de continuo ag-

gravado pelo Bastos Maia, e Antonio

José Chita, o caixa, que recebe e paga

a seu talante, sem dar satisfações

aquelle, e que pratica. outras graças

no seu desinteresse. E'a primeira vez

que se vê um eaixeiro desreSpeitando

um patrão, auxiliado por outro. Quei-

xa-se amargamente o sr. Manca e com

:razão.

@Tem aqui chegado agora muitos

banhistas.-E.

Pigueíra-da-foz, 17-. .

Debutou hontem no theatro «Lis-

bonense» em frente ao hotel Reis a.

«Companhia dramatica portugueza»

que é habilmente dirigida pelos acto-

res Caetano Pinto e Augusto d'Andra-

de, levando á scena a interessante ma-

gica «A cauda Belzebuth».

A paça, que é representada. regu-

larmente, nào nos desagradou no seu

conjuncto, com quanto não seja ne-

nhum primor litterario, nem tenha

“tambem o cunho da originalidade.

Achamos bom, nào diremos irrepre-

hensivel, o desempenho dos actores

Fernandes no papel de el-rei Cara-

Evangeliua no de Zebelina, mulher de

Lazarilho, pe cador.

Não ficámos comtudo bem impres-

sionados como desempenho dos de-

mais artistas, pois que, a nosso ver

não deram aos papeis a devida. inter-

pretação.

Urbana, comquanto nos pareça

ser actriz de merecimento, andou com

pouca firmeza no papel de principe

Azulino.

A «cauda de Belzebuth» é ornada

Pelo tribunal

erilsi .tmlo uma nota, que

_ ha dias demos tirada. dos

jornaes, temos a noticiar_ que

se acham afiançados n'esta co-

marca, Antonio de Sá Pereira

Lino, de Aldeia-nova-de lou-

rosa, Manuel Corrêa Simão,

de Fiães, e Manuel de Souza

Pinheiro, das Vendas-novas

de Fiães, concelho da Feira,

por terem promovido o em-

barque illegal de Maria Cor-

rêa da Matta., casada, d'alli,

que seguiu para. o Rio-de-ja-

neiro, com o nome de Maria

Soares, solteira.

l

 

Pequenas coisas

nm o empedramento a mosaico

do largo Municipal, desap-

parecem os charcos e atoleíros que

desde sempre, em maré de chu-

vas, all¡ existiram. E, uma obra que

custa um sacrificio ao municipio,

mas cuja execução se tornava cada

vez mais necessaria e urgente. As-

nicipal, conseguindo realisal-a em

de Lisboa, que pediu uma exurhi-

tancia. Pensou então o sr. presi-

dente da camara em justaro trans-

porte do material por navios de re-

torno, e fel-o abonando o custo dos

fretes e de pedra. N'isso lhe andam

,a fora do bolso uns 60043000 reis,

que a camara restituirà Deus sahe

quamlo. 'fat o empenho do digno

vereador em dotar a cidade com

esse melhoramento. -

”iniciara a cidade o pagamento

da divida de gratidão a .lo-sé Este-

vam erigindo-lhe uma estatua. Ter-

mina agora a camara essa obra de

reconhecimento aformoseaudo a

praça em que ella se levanta. Era

tempo.

A' camara e ao seu

presidente ninguem

certo, o aplauso merecido. Nós fol-

illustrado

400; dito amarello, 400; dito ver. com 26 numeros de musica, alguns (le @íamos em ser dos primeiros a Pres'
mplho 560. (“to rajado 360. dito 'uma suavidade que encanta e que hon- Lar-lli'o.

' 7 7* a l

frade, õOO; mistura, 300, tremoço,

20 litros õOO; batata, lõ kilos 200

e 240 reis.

De Sarzedos:--O calor, que ha

tempo nos não deixa, continua

queimando as ultimas plantas, que

ainda. conservam um tom verde. A

dizer-se

assim, será muito escassa.

De Yiwirar--No mercado os ge-

da, 480; milho, 18 litros 600; grão

de bico, 155000; fava, 740; feijão,

11350 reis.

4 Bala'
Pre
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cacia, 14. (Recebida com atrasa).

Deu-se ha dias um caso em Sarrazolla que

revoltou quasi todas as pessoas que d'elle tive- 3

ram conhecimento, pois é bem pouco vulgar

'n'esta terra: Foi posta fora, por justiça, da ca- v

sa em que habitava, a sr.a Maria Candida, ca- “

sada com o sr. Francisco Pereira da. Silva, es-

tabelecido com padaria no _Para (Brazil).

Não havia motivo nenhum

* cia

mos apreciando o merito dos

tistas, a fim de podermos fazer um

Lamentamos bastante que se procedesse nos, muito agradaVeis,

d'esta maneira para com uma mulher, e que seu proximo fim.

desse causa a isto o pretender ir para a mesma

ram o seu auctor.

O desempenho, sob a liabil regen-

do sr. Paula. Santos, foi bom.

Nas subsequentes recitas ire-

ar-

juizo seguro sobre todos os que com-

põem o elenco da companhia.

O Realisou se hontem, eomo esta-

va annunciado, a serenata no rio Mon-

dego.

Muitos barcos illuminado com ti-

'jelinhas e balões, alguns fogos de ben -

w galla, as' duas phylarmonicas ca do

neros teem actualmente o preço w

de: trigo, 14 litros,680 reis; ceva-

burgo e umas pequenas mas añnadi-

nhas orchestras a destacar-se agrada- i

velmente no meio diaquella alluvião

de pequeninas embarcações, que desli-

savam mansamente pelo rio abaixo

em direcção á. doca. Com franqueza: o

nosso rio não se presta muito para es-

te genero de divertimentos. E' inega-

vel que a commissão promottora não

se poupou nem a trabalhos nem

despezas para dar o maior realce á _

serenata: mas tirando a estas os co- Araujo Albuquerque, l MB e lt B:
ros bem ensaiados, entoados por gar

gantas feminis, tiram-lhe todo o va-

lor, toda a agradabilidade Gostamos

dos barcos, um representando uma

machine Completa do caminho de ferro

e outro um enorme cysne boiando pla-

para a sr.“_ltl'a- w cidamente sobre a superficie das aguas

nem, mesmo o do rio.

_40- Tambem pela nossa barra

tem sahido para o estrangeiro gran-

de quantidade de toros dc pinheiro,

alem da que ha dias noticiamos ter

ido pelo caminho de ferro.

4H- Durante a semana correu-1

te vigoram as seguititês taxas para

a emissão e conversão de vales do

correio internaciouaes: franco, 224

reis; inarco, 276 reis; dollar, 113170

reis; sterlino, 42 Iii-i.

44- Partiu do Porto para Lour-

des uma numerosa peregrinação.

ç «ovo- No concurso para delega-

dos, realisado na relação do Porto,

os camlidatos, nossos ainigos e co-

uhecidos, obtiveram as seguiu-

tes classificações: drs.: Anuide

Pereira Peixoto Belleza, 4 BB e l

E; Bernardino Corrêa rl'elles de

Cherubim da Rocha Valle Guima-

rães, 5 BB; e Raul Telles d'Ahreu
J

t MB e 4 BB. Os nossos parabens.

«oo- Um serviço de utilidade

que a junta das obras da barra po-

d'la prestar, era o do plantio de ar-

De quando em quando o cysne vores no Pharol.

gado a fazeL-o por imposição do seu procurador. soltava uns cantos suaves, muito' ter-

Lá. está elle hoje na dóca, coitado!

Estão lindíssimas as araucarias

prenúncio doalli postas por intervenção do sr.

iMauuel Maria Amador, demonstran-
mentel no beno romance «Um con_ casa um rapaz, que tem advogado sempre as muito isolado, silencioso e triste e... do que “em SÓ Os meopomíi e as

flicto na côrte p .

(Continua).

 

A agricultura

~e o tempo

omo na semana anterior,

C tempo conserva a feição irre-

gular: ventanias causticas á tarde,

sol brilhante de manhã, nevoeiros

causas em que entende que a justiça procede

mal. Que o nosso amigo nos desculpe estas

, observações', e creia que este caso ainda dará

a muito que fallar não pela nossa parte, mas,

como sabe, nós que não somos filhos d'esta

terra, estamos sempre mal collocados.

.9 Vindo das thermas das Caldas da rai-

(t nha, chegou já a sua casa do Cabeço de Cacia,

o nosso amigo, sr. Henrique da Costa. e das

aguas .do Valle-da-mó (Anadia), chegou tam-

* bem o digno vereador, sr. Manuel Matheus

w Ventura.

da Concordia n.“ 91 a 87 o magnico

atelier de alfaiate

 

menoer no “CAMPEÃO DAS PROVINC]AS,, ça.para, Simonides e prose-

guiu:

  

(82) LEWI WALLACE

W w

 

Verdade, e pôde fazero que

!mogno ns a o o

XXV

Todas as vezes que o mei-

go semblante de Esther atra-

vessava os devaneios, apresen-

tava-se como uma passível ri-

val da egypcia, e perguntava

a si qual das duas amaria.

A revelação que Simodi-

des acabava de fazer causou.. w

lhe uma singular repugnancia;

ther, não recieis nada..
   Simonides e tu, bella Es-

illustre commissão promo-

e Acha-se já a funccionar na rua l

do sr. F. Fonseca.

de Lisboa. Pela seriedade, boa execu- *

ção e' modicidade de preços é esta

sa digna de ser visitada-A. L.

ca-

 

monides, torna-nos a servidão não

leve! Enganava-me ha pouco, e¡-

-Um homem que possueporque ha uma coisa que tu d

seis centos talentos é rico, na não podes fazer, legalmente:

não nos pódes libertar. Sou

llhe aprouver,--mas o espirito teu escravo para sempre, fui

que sabe accumular uma tal com teu pae, em frente da

riqueza vale muito mais ainda, sua porta, e a marca da pon-

e nada era capaz de pagar o ç ção vê-se ainda na minha ore-

coração que semelhante pros-

peridade não conseguiu cor-*

romper. *

lhal '

_Meu pae fez isso!

O xeque Ilderim poderá ca me lastimei têl-o feito. Foi

ertificar que na mesma hora o preço porque comprei Ra.

em que n08 deCIal'avelõ meus chel, mãe d'esta filha, que re-

sentia as faces encandescidasl escravos, eu vos concedia li'-

baixava os olhos ante os seus.

A folha de papyro que dei-

xara cahir, enrolou-se por si alguma coisa mais que possa

fazer por vós? 'mesmo, sem que pensasse em,

a levantar; voltou a cabe-

ractifical-o-hei por escripto.

Basta-vos isto? Ha ainda

 

_Filho de Hur, disse Si-

cusava ser minha mulher, a

e a joven, muito vermelha, berdade;eoque vosdigo agora., menos que eu não continuasse

a compartilhar da sua condi..

ção.

Ben-Hur levantam-se.

Passeava pelo aposentodispor;

com passos largos:

clima e a natureza do solo.

generosidade

va. radiante.

quem sabe se, ate' esquecido por aquel- tamargueiras res¡stem a acçao dO

les milhares de curiosos que lhe exci-

taram o derradeiro canto! Um aperto

de mão, ue significa o nosso sincero t

parabens '

tora de tão agradavel diversão. '

*No corrida Leixões-Cascaes,

effectuada no domingo ultimo, pas-

saram à

,dos barcos corredores, levando ow

l,° a dianteira de muitos

pois passava em frente ao pharol

d'Aveiro vindo os outros a meia

costa de S. Jacintho; o 2.0 uma pe- maes que embarcam. Diz elle:

vista da nossa costa 5

metros,

do

O rosto de Siminides esta-

-0' filho do meu fallcci

do senhor, farei mais que au-

xiliar-tel Servir-te-hei com to-

das as forças do meu coração ainda ahi se encostava.

e da minha intelligencia. Não

tenho corpo para pôr ao teu ma, ficou um momento 'immo-

foi despedaçado ao vel; cmpallídecia e corava ao

Castava-lhe serviço da tua' causa, mas a mesmo tempo e parecia hesi-

. .. _ . ,ros
excedentes condiçoes economicas.w ,

*Ao concurso aberto ha pouco para

o fornecimento da pedra e da mao,

d'ohra, veio apenas um calceteno

quenissimo atraso do 3.“, e o

4.0 e w 5.” grande differença

d'aquelles e entre si. Iam «na ara-

gem», tendendo as vagas n'uma

carreira pasmosa.

Ao termo da viagem, disputan-

do os premios, chegaram, entre as

aclamações ruidosas dos que espe-

ravam, o «Lia» em primeiro logar;

o «Dinorah» em segundo; depois o

minha».

«04- A praia do Pliarol foi no

domingo ultimo visitada por gran-

de. n.“ de pessoas. Houve quem

contasse, com os d'aqui e de fora,

'25 trens.

__--+_______

Salvação d'um '

aereonau-ta

No domingo_ de tarde, seriam

~ umas7 horas, o porto de

Ostende, attrahia aos caes uma_

enorme multidão. Um aereos-

tato, vindo dos lados da Fran-1 . .
Cima, parece que deveria serça appareceu bruscamente e,

depois de passar sobre o caes,

foi cahir no mar, tocando a

barquinha na agua. Um rebo-

w cador do Estado, tripulado por

sim O compreheudeu a camara mu- um e alguns marinhei-

sahiu immediatamente,

dirigindo-se para o ponto on-

de o balão cahira. Mas já o

aereostato resaltara, indo pa-

ra um local mais affastado.

A multidão contemplava, an-

ciosa, esta perseguição do ba-

lão pelo rebocador. O official

pa a nado, mas no momento

em que a canôa ia a attingir

o balão, viu-se este de repen-

te desalastrar- se e, dentro de

alguns segundos, desapparo-

ceu nas nuvens. O aereonau-

ta, porem, conseguira abando- 1

nar aÍ_barquinha,sendo recolhi-

do pelos homens que tripula-

_ vam a chalupa. Chama-se Ar-
regatela, por?

thur Tiberghien e sahira, pe-

las seis horas da tarde, a bor-

do da sua machina, da peque-

na communa de Saint-Paul,

perto de Dunkerque. Os sal-

vadores foram saudades com

enthusiasticas ovações.

 

Papões

é raro o bicho com queda pet-

ra navegador. . . Apenas o ur-

so polar, tão habituado a em-

barcar-se nos gellos Huctuan-

tes, manifesta grande conten-

tamento quando seapanhains-

tallado a bordo d'algum steam-_-

boat mais confortavel. O resto,

da creação pensa, como Hora-1

cio, que para atravessar os mas'

res precisa-se pelo menos d'u-

mas trez couraçae de bronze,

e assignala o temor das ondas

por berros, gritos e urros, con-

forme sabe e póde. . . Entre-..i

tanto, diespecie para especie,

vãomudando as sensações. O

boi, por exemplo, é quasi in-

sensível. A girafa, tendo. 0 ceu-z

tro de gravidade lá tanto em

atacada de horríveis soffrimen-

tos. Pois não é, embora a me-

chanica neste ponto fique de

cara á banda. O cavallo, coi-

tadinho, é menos feliz, chega

a morrer com o enjôo. O ma-

caco soffre como uma creança;

mas para o contentar, basta

dar-lhe um alho. O caso do ti-

gre é singular: «O tigre, mais

do que outro qualquer animal,

soffre com o enjôo. 0 balanço

do navio abate-o logo que co-

meça. Põe-se então a gemicar

d'um modo lamentavel,esfrega

o ventre com a sua enorme pa-

ta, e dos olhos caem-lhe abun-

dantes lagrimas». O elephante A

é tambem d'uma extrema sen-r

síbilidade; mas o soífrimento

torna-o muito docil e _ d”uma

grande passividade. Deixa que ,

lhe tomem o pulso. e se lhe_

derem uns litros de Whisky rea-

nima-se e supporta o seu mal

com melhor tromba.

A iusurreição rebentou de novo

í do villayete de Monastir, antes

da data fixada, que era o dia 1 de

 

setembro. A Organização propunha-

se mostrar á Europa que os mace-

* doníos não reclamam so a liberda-

de, mas são (llgliOS de a alcançar, '

* se não capazes de a arrancar à 'l'ur-.ae ser syndicad'o, demittido e

depois enforcado interinamen

~ te o sub-inspector d'este circulo es-

quia. No caso de a Europa ficar in-
sensível, a Organização dirigir-se-

colar.0u ointegro funccionario não hm ?Olha dos, 'nte',esses europeus:

ousasse reprovar maus estudantes, e calm" los e e' mt 'Jal'cgsa emo mas

dizer ainda, todo cheio de justiça * na”

e zelo pelo cumprimento da lei,todo ~

senhor do seu w apel e do seu cara-

cter austero e e inabalavel firmeza,

~

contra a vida dos eur0peus.

Por occasião do attentado de

Salonica, notou-se que o director do

banco «Ottomanon e sua familia ti-

que nãotemia os mandões d,Ag"eda nham sulo agsados para deixarem

e Aguieira, e que,no exercicio das wa Casa' 1 'sm conflãle .a mile'
suas funcções, a lei era a unicaiença entre os ¡evolumouartos ma-

voz a que obedecia
cedonios e os anarchistas propria-

Magnanimo, o CaSpilho,que ap- glíme. dllgs'lse),as mea'das -que a

provou tudo este anno na Escola de 'Danlzaido *em/lona l9m3TIIaO has-
habilitação' bom e mau, de Ague_ tlassem, apoderar-se lua da pessoa_
da e Aguieim, d,aq,,em e dialem_t e mmtos consules pertencentes as

mar, nos termos e sem termos, na
differentes potencias como o fez com

ordem e na desordem, cepargindo mlss 5“?"6; se a Elímpa animassô
(pagua benta quantos curvaram a . a Turqma a repressao, o que pode-

fronte e o espinhaço aos grrandes l

senhores do logarejo enfeudado.

ria fazer comsigo a suppressão e a

extincção dos bulgares na Macedo-

mandar fazêl-a ao sub-inspector

primario porque reprovou comjus-

tiça e sem peias quem não podia

passar! Pois venha de lá isso, e ri-

rá melhor o que rir por ultimo...

Rd

w Ben -Hur.

tle Rachel. proseguiu Simoni-

des com o hombro á mão quç

Para ahi, onde o escandalo foi

.W

0 enjôo

e mer sobre o enjôo dos ani-

realisar o seu desejo-_Eu w minha cabeça e a minha alma tar em fallar. Porfim
a já rico, declarou, parando trabalharão por ti,juro-t'o pe-

e repente. Era rico, graças á lo altar de Deus

excellente w .ticio

~ Arrio, e agora eis que me ap- , gua-te apenas confiar-me

parece uma nova riqueza e cargo que exerço aqui.

com ella aquelle que a ganhou.

Não ha em tudo isto um desi- ~ intendente;

gnio de Deus? Aconselha-me

Simonines, ajuda-me a mos-

trar-me digno do nome que

--Não O Censureâl Accei- uso, e o que tu és para mim

tou'me 001130 escraVO porque legalmente, não o serás nunca

lh'o pedi com 1nstanc¡a,e nun- na realidade,

que existe no altar!

--- ;i's desde hoje,

_Basta-me a tua palavra,

-Para mim é, affirmou

“Fala agora por ti, filha w

Esther, entregue a si mes- l

nia., a Organização não recuaria pe-

rante o seu meio extremo: recor-

reria aos bacillos da peste que são

preciosamente guardados numa ca-

verna inaccessivel, nas montanhas.

Em todo o caso, a Organização não,

pararia, embora tivesse que reco-

meçar todos os annos, até obter a
realisação do seu programma, "sanc-

cuonado pela Europa no tratado ide

Berlim «a Macedonia ara os mace-ecortamos do Journal dumal * . . . p . * -
demos» e a sua leISa sera até

tão «A liberdade ou a morteln

en-

Ouanto a 'Bulgaria palladium,

 

encami-

nhou-se para. Ben-Hur e dis-

e pelo sacri- l se-lhe, com uma graça e uma

Di- dignidade singularmente t0--

ocantes:

-Sou apenas o que era

o meu minha mãe, e como ellajá não“
devo confirmal-o * existe, rogo-te,

por escripto?

meu senhor,

que me permittas continuar a

* cuidar de meu pae.

w como me bastava a de teu pae. ~

E agora se o accordo é perfei- mão,

to entre nós. . . Simonides ca-

lou-se.

Ben-Hur pegou-lhe na

e levou-a para junto da”

É cadeira do invalido e disse-

lhe:

E's uma boa filha. O teu

desejo realisar-se-ha.

Simonides rodeou Esther

com os braços, e durante um

momento todos ficarem silen-

ciosos i

(Continua).



* Sal e pescas noiavcl conrm'roncia (lo fi-i:: o JUÍZO DÊ DTRÊITO

- ão crescendo, atravez da romeiros, especialmente a da

temperatura fria de muitos Senhora, do Tiionte, em Salrmi,

escandalisa a pnuüam dos um“, __ , ias, os montes de sal nas ma- que _attrahiu alli muitos fo-

da sua corte, anemia o cheiro (1,5- rinhas da nossaw ria. O seu pre- rasteiros idos pelo cammho de

agradavel que BXhala- - ço -é actualmente de 55%000 ferro e em barco.

i _ Ó A extraordinâm 36003 que reis o barco de 15:000 litros. i 40- Nos proximos sabbado

mn:: (Rrââge arpãmiavera e O es' +0- No mar as mesmas Ie domingo festeja-se ruidosa-

pleta falta mag“: :2,31 :Egg: pescas dos dias anteriores: sar- mente S. Bernardo, no logar l

regiões. Na cidade de Ravigno, um dinha miuda, chicharro e ca- d'este nome, a pouca distancia

centaro custa uns 495000 reis daranguejo, depouca valia. d'esta cidade. Assistem aOban- i

E, como por cá, assim por da dos Voluntaríos, d'aqw, e a
nossa moeda! Se os austríacos ti-

vessem conceh'do a 'dela da for' quasi toda a parte. de Fermentellos.

44- Do Furadouro escre- 40- Tambem nos mesmosmação d'uma junta de obras da

vem: vae grande desanima na dias se festeja o S. Bartholo-
barra, tinham a estas horas um ri- *

co manancial, um marco fontena- .

rio, como ca teem os gafanhões no * classe piscatoria em virtude da meu em Arouca, com assisten-

Phal'Ol- _ _ escassez da pesca. O mar tem cia da banda d'infanteria 24, _ _ ,

:nas::tirasse: per-mid- .o trab-um . mas . w , sabem seu““ ?cientista::552%
construm entre Quümane e Ma_ em proveito. A fome 1a sevrlla nesses dias a costumada __¡ (1T _ _ (“eu .d an..

quival, teve em 1902, a receita de vae fazendo sentir entre os feira annual; e em Sarrasolla, 01300 me"“ me¡ a QUEI-

proximo de Cacia, será egual- mz: casado! general reforma-
Que dulce” 0901)” co'aCão- 13:2365761 reis, e a despesa de pescadores. . . w

10:23695760 reis, sendo portanto o 4... Informa“, da Torrei_ mente festejado O mesmo aan- , do, residente em_ lnsboa, cor..

to, com o brilho dos annos an- rem ed““ de 30 masi a 001113111'

Pedro'da Silva.

saldo de 3.4195305 reis. Nos pri-ra que O mar tem 81do avám . w t

teriores_ da segunda e ultima publica..

ção d'este no «Diario do go..

sob os ”Dust“ meiros tres mezes do corrente an- d _ w d

- no havia já um saldo de 838d545 epescas nao compensa“ 0 Os

verno», chamando e citando

os interessados João Cesar

, , reis_ esforços dos pescadores. Oxa-

AO cabo d um cruel Padem' § No Montenegro, paiz patriar- lá o fim da safra recompen-

* mento de mezes, falleceu '

Teixeira d'Almeida Queiroz,

casado, ausente no ultramar

chal, onde reina o__principe ^Nicolau se as agruras e dificuldades

e onde a oivrlisaçao eumpea nao do principio

i í . .. » ' , ' » i ' enetrou ainda a fundo a le isla- w °

Gain qile voiupt.uomdade . nao gana dse domlnügíâ “gama, 5) sf' iião que governa conseirva o gabor 0" A, bocca (13110593 bar'
. E

deixaria cahir, libra por libra, “no Career O O sr' 030 i 3 lanços que uma. ba- eu? Parte moeda' meato Pe'

_ _ , relra Mestre, e seu filho menór

José Joaquim Queiroz Mestre,

. 3 ausentes em parte incerta no

P d S - - wda dos povos orientaes. N'ella se raeem

o ordenado no cofre de. . . um e *ro Oaresa Proprwtarloa re'

x ultramar, D. Leonor Queiroz

eguras e emcazes são as pilulasido

_ w .d . lê, P01' BXBmPIO, 0 Seguinte: «Quan- teira murtoseira deu no domin- * “

. sacco de fundo de meia. O or- s' age_ em êVelro- _ _ 1 do um mdmduo for reconheme g0 de tardejforam pescados 250 Prospecto moderno

' çamento* completo da sua ver- 01 male uma “Otima i a
' s e e - _

dr. Ayer. Seguras porque estão isen- Alves'e mamão Joaquim Fran'

tas de mmeraes. Eificazes porque obram Cisco Alves, l! ernanda Queiroz

r ñ tiras ,-s -lhe as r- , e

. . .
como com de' m e a robalos, que se venderam no

ba alimenticla reduzia-se a um t“bercmosea condcmnada des-

aj'JdandO a natureza' Fonseca, e marido Leonardo

mas que não mais podera usar. Ph l . para aqui e

- . - - a ,a e - - Ao mesmo tempo põe-se-lhe um aro» “eram 1

milheiro de sardinhas de bar- de _0 aPParemmento ~d05 P““ ' foram ainda para, os mercados

nl, que mandava comprar no menos symptomas, tao graves

~~ A risao de ventre causa billiosida- o p í

* de eniiaqueca. mau gosto de bocca, lin- Basto da Fonseca, todos au..

mesma qualidade dos que os o

cheiros viennenses gastam. O in-

perador fuma sempre da mean

qualidade o que- até certo piiiiiii ,r

'_ emqnantu Estado, da nacionalida w

. de, a Organização deseja, por mo- .__

tivos da ordem publica, que ella ñ-

_À que por agora ainda extranha á

'i' lucta.

Ensaios

  

____.m-r^ .-

 

D .-\

COMARCA DE AVEIRO

< Editos de 30 dias

OR o Juizo de Direito da

* comarca d'Aveiro e carto-

rio do escrivão do 2.O of-

ñcio Barbosa de Maga-

lhães, nos autos de inventario

orphanologico a que se pro..

cede por fallecimeuto do con-

selheiro José Maria d'Almeida.

Teixeira de Queiroz, que foi

 

  

 

A' BEIRA-MAR

Como a ondaque beija de fugida

O collo nu d'areia sua amante,

Assim passou, facada, imurchecida

A juventude; e corre tão distante.

 

_' i) "Campeão” lititrario &scientilico

  

Esse batel doirado em que salguei

Um mar inñndo em novas sensações,

Que julgo ver no tempo em que eu amei

Um mundo velho em langues convulsões.

A UM TYPO DE AVARENTO

(Conclusão)

E' que meu peito estiolado a aragem

Do tempo vil que leva a mocidade,

Deixou de crer na iphemera miragem

A juncar d'illusões a minha edade.

, Pelas evoluções gutturaes

' queentão se lhe percebia, de-

, via elleengulir grandes dóses »w

'0 de saliva, perdidas para a di-

gestão. Phenomeno semelhan- i

te ao que se dá com os gas-

tronomos, assentados a uma

mesa de cerimonia, esperando

o momento de principiar o ata-

que.

Assignado o recibo, reco-

lhia-se ao quarto, um antro

humido que ficava por baixo

da escada do hospicio. Fecha-

va a porta. Ahi só a Deus era

lícito entrar. Mas pôde-se con- ° .

jecturar com respeito sacro e aqi“:

E a illusão e quasí a nossa vida;

Faz parte d'ella, e o sonho e a ventura.

E' o pharol que salva a nau perdida,

E o tenebroso mar da desventura.

'E depois esta vida sem amor

Sem benefica sombra d'illusão

Conserva a alma n'um lento estertor,

Finalmente, na Palhaça

terá, em eguaes dias, o Mar-

tyr S. Sebastião, festa de es- _

pavento, em que tomam parte

a musica do logar e a de Oli-

veira-do-bairro.

pela 1 hora da madru-

    

«avental de mulher», para mostrar í _

t e . . i 30 Público que, DO seu Peito, n810 de Estarreja e Pardelhas.

Primeiro anno e lhe davam surgiram, embora combatida

por quantos meios a moderna

bate um coração de homem» -, e o

§ Na Africa do sul, e cerca de caça
  

       

  

 

- para o anno inteiro. O resto w_ _ I, . A .e , , 1 . _

fornecia-lh'o ohospital. Omeu medlcma conhece- Vae com 3°.k'lomeirfg de “fielm- «esca- Rei-"Omeiciu a caçapediislgos' ggaesgggrggeügggeãggggpogagngg;333- sentes em parte mcerta do ul-

¡ . * * . - - e riram-se u *Imamen e a umas m1- › , * a w ° w - e o . . i * ' - - .

cubwub em em bmxo, no desclto annos Incompletos, nas de diamantes A forrãa ão geo. i so¡ sitios, corren O . w dos_ As Mulas cama“,ces dom., Aym- tramar, para assistirem a to-

~ k a ° Ç são uma cura posmva para todos estestempo de feição. As codorn1-_

a e undo os en- . e,

zes ?ate Ming' s g . toda a regularidade. w

tendldosa 330 mala abundan' Estas pílulas tomadas em pequenas

tes, e pelas praias e campos doses todas as nortes obram suavemen-

. 7 . . te

prox1mos se ouve o tiroteio dos

w de cabeça e a dyspepsia.

amadores' . í Não ha outras pilullas que lpossam citadas quaesquer pessôas que

- comparar-se com as pi u as caliarticas - w , - t

_do dl.. Aya_ se Julgarem m eressadas no

dos os termos do referido in-

ventario, e deduzirem n'elle os

seus direitos sob pena de re-

velia.

Pelo presente são tambem

quando mais deV'a Sornr'lhe logica dos terrenos diamantiieros_

&esperança da Vida- Em um é muito semelhante a das mi-

moço de apreclaveis dotes de nas de Kimberley e as pedras são

&pular-b porteiro, Buccedia_ coração, Bom entre os bons, de boa qualidade. Realisou-se já

me, dar umas voltas lentas ao soffreu com resignação as ::[1620 ?13533815393 3 :don gefãraastscom o

_ redor do claustro, como quem amargura? da Borte~.Bemma1s * Ó Os usos dos beduinos, São

; se aprazia de escutar o silen- merecla d ella-

clauatroi no mfsm? Plano que
males e fazem fuccionar o _iigado com

o de Roque. A ncite, quando

tudo estava _recolhido sem ex-

' Cura effectivamente todas as dôres

   

quasi diametralmente oppostos aos

cio. Mas o silencio não era to-

tal. Ao passar em frente á. por-

Faz agora um anno que,

cheio de vigor ainda, tomava

nossos. Montam a cavallo do lado

direito; escrevem da direita para a

esquerda; trazem o sabre de mo-

Responsahilidade alheia

  

Sr. redaotor.

t Preparadasgelo dr. J. C. Ayer a 0.',

Lowell, Mass., . S. A.

  

referido inventario, para dedu-

zirem n'elle os seus direitos.

Aveiro, 10 de agosto de

1903.

i VERIFIQUEI--O Juiz de Direito

F. A. Pinto

O Escrivão do 2*.0 oiiicio,

Silverio Augusto Barbosa de

t3 dO ant") do Porteiroi ou' parte na' 00101113' do Pim!, do que o lado concavo tica virado

via distictamente o som de um entrando em todos os dlve_rtl'-para fora; rapam os cabellos da

rage-rage metalico, semelhan- mentos Rr0m0V1df39 Pfla 7616- cabeça e deixam crescer os da bar- i co Pedro mmador no sol osto w

te ao da grilheta que O preso nesse-dores da praiaedlsput-tn- ba; assentam-se sobre os calcauha- 0 S i P 7
'l

_ . s . › , , , ,- . e passando por b. Bernardo achou

° ' ' do com o ardor das suas 17 '9% que “193 servem de Ladeira: - 7
i i 7 . ,

i t. i Í

arrasta no interior da enxov1a, 1. w _ d w comem O pao quente ao sab“. do na estrada um reloglo de prata,

pumaveras,os premios as cor-

   

 

No dia 15 do corrente, vindo da

Costa-de-vallade o sr. João Fran-

  

         

Outras vezes 0 gottejar do ou- ,_ . forno a camp ma e O caldo no com duas correntes do mesmo me-

¡ . '
I '- J ° ' 'J 7 i g 0 r _ m

ro sobre a mesa. «Lá está, dl- “das de blcxcleta Í_ 'tim do corner; quando nós entra- tal- Chegando É' *0353 :um barbhel' Man. w “Mçgalllaes- _ _ ›_H______

zia eu o Roque nos exercios Ma] Prev“" elle entao; mal mos n'uma casa tiramos 0 Chapéü, m se“ ?onhemdm on e se .3° a' i Tramways" 3155 . M“" .ÓÔÔÓQÓWÓQQÓÓÓÓÓ

' ' * e * , -. . . vam muitos freguezes pediu-lhe Correio.... 5,21 Mlxto 6,50 * *

.4 ,religiosos doseu culto ao Vi] pensavam tambem os outros, ellen tiram o calçado, as nossas í d '. d. Mixto_ 9,0 .

, B 1. 1 U b n d. ' d que este seria O triste epylogo lavadeiras lavam com as mãos, e que ma.“ asse annunmar no *m Tramways.10,lõ Tard. A

em' 'ii . m e* U 1.a' a oe'd w f,,t_ y ,J t, as d'elles com os pés, calcando a 16?' ¡301533- quer se ?lguem se Tai-d. Mixto“_u 1,41 * - k

ceu e qu1z por força 11' ser tra- _as W '4:8' Quem @Serem ea.“ roupa dentro de uma pm, até se queixasse de ter perdido um ob- Tramways.. 4,39 o 4,67 ANADI t a

tado no hospital do h* no linhas tinha por elle especralrazer branca_ JeCtO de prata, d'algum valor, Mixto...... 8,48Expre_sso.. 13:33¡ *AmMOhWORES

Porto. Não houve remedio se_ sympathia. Não lh'a recusa- § 0 auctor do (Guilherme dando 05 &guiar-38;_ lhe Sena e?” Expresso“lo'40 correm"” ' Í ; i unica agua suiphatala ra'cica o

não permittir-lh'o. Foi Tres vam tambem quantos O 0011119' Te“” e“? Sendo Vicuma de persa" i tregue' EStando 31h um tal Mam Ha mímica tíafgããsidãuemcahxflã:: v á.

d. d . * b . cíam tão são era O seu cara_ guições posthumas. E' no remo de da' F°ntei ençarregou'se d? ° fa' i , 34232123156 ' à i l no¡ Voages(rrança.l í i

ms @pow morreu' ' ' a m' 'P á 1 A Saxe, onde tudo pode succeiler. As- 76)' 001151531', “31:0 ,ter de aludar á - ' * i i* * i* l NDICAÇÕES “M us.. ¡N-FFRNO;

“stato sem ter enxugado uma““ .az ., “a a' m“" * se““ sim, o procurador_ geral de Leipzig missa-João Ffanclsco Pedrmdemo- g à à arthritismo, gotta nuas e urina, o

mal. uma só lagrima Aprovei_ nossos smceros pezames. ¡J'uma revista lilteraria que repro- versando com alguns amlgosa 3° “G :ffrttàcããálçãtw'hos vesicae-*iica- t

k 1 - e.. í . . . . . . * i a * i * 'IO-

taram O bom ensejo para lhe -Q-I- Nao é pelo fallem- rluzm a poeSIa de Schiller, intitula- Passo que ° donno ,do ?910510 quim' H USO EXTERNO.

. b ' 1 i b d mento de irmão mas pelo de da: “Ode à alnisadepi POih Vê “.33“ do dim P91? falta delle' fm a' casa i ' i' 7 "- em diH'erentes especies de'durma- §

31mm “em a a cova a an *0' i* i t i - f' t d , à ta um ultrage aos bons costumes do dito Maloipara 611011100103138? tozes, “ “ * 'Ó

nada, e para fazerem alguns Paíf'nle mam a aàMa O? que e.? e a moral. E' de Opinião que os na 03138119, pOIS era elle oOdonno, e REGIMENTO a' venda em garrafas de litro z

estudos geologicos nas cama- í tá e w_ “Cio ° 81'- “(11193 V1 ' versos de Schiller estão incursos 0_ M310 (115394119 que ha““ P°“_°° ”13"an (33° to ?malisí .,00 .

das de trinta annos de pó não lar, dlrector dos «Successos». no danca) previsto pelo amgo 172 tinha entrado na casa do_ barbeiro DE Eüçzaiiacãàlzãüxim :am à:: t

varrido podia haver all¡ toda Antes assim. do codigo penal allemão, que aiie- 9m “Paz do SOI'P03t99dlzend0 que conto de 20 cl., í Ç

u a fauna desconhecida dos - Glam O decom- tmha “hado *um Oba-leem de Pra' * , i Í 0 UNico narosrro m¡ AVEIRO O

[.11, . ** * * Ó O_ PBFÍOÚÍCO «Novosti» 'diz ta: eque talvez 1.9559 ° que anel F A P/tarmacia Ribeiro §

microscopwtas- De toda a parte que o ministro das obras publicas Procuravaa Elle 3551111 fez: Pergun" _ *' e Rua Direita Ó

tou ao barbeiro quem era o rapaz

o perguntando o barbeiro os si-

gnaes deu-lh'os o homem. O sr.

João Francisco Pedro, que ainda

alli se encontrava, tirou-o da algi-

beira e entregou-lh'o. O homem í

quiz recompensal-o. mas o sr.

João Francisco não acceitou, dan-

do-se porsatisfeito de ter cumprido ,

uma obra que é, e sempre foi da

sua consciencia.

da Russia, depois d'um cuidadoso

estudo do assumpto, resolveu tor-

nar extensivo a todas as linhas ter-

reas do imperio o systhema ado-

ptado na linha Kiazan-Uralsk que

consiste em confiar às mulheres

que tenham 25 annos e apresen-

tem o diploma de ensino do 2.**

grau, as funcções de chefe de es-

tação.

Ç N'uma casa de Southampton-

Deu"” com uma' verdad?“ w a exposição de S. Luiz procede-

ra montanha e de farraparia, N se à execução d'um mappa

que montava á farpella do seu t executado sobre o terreno, repre-

noivado (esquecia-me dizer que “mando 0 term““ dos Esíados' i

em viuva), e que faria a for_ unidos¡l Occupa uma extensao de

wma (Puma fabrica de a eLeito mi quatrocentos metros qua-

, w p P drados. Em torno, um relvado de

VIOIada 3 burra¡ encontraram cinco metros de largo representa

ao porteiro vinte contos fortes, os oceanos. As linhas de demarca- w

em dubrõe e soberanos. Ces-

CONSELHO adminis-

' trativo do mesmo regi-

mento faz publico, que

no dia 8 do proximo mez de

setembro,por 12 horas do dia,

na salla das suas sessões, se

procederá. á arrematão, em has-

ta publica, para o fornecimen-
ção entre os estados, são desenha-

sou de ser, para afinal ser util.

'A somma reverteu para olhos-

pital, por concessão do go-

verno.

Pobre avarento, mais po-

bre rque o mendigo das ruas.

O suprasummo da miseria é a

possivel, parece-me que teria

comprado em segunda mão os

vermes da sua sepultura. ..

por economia. Oklahoom, America,

das por estreitas ruas, cobertas de

saibro, da largura de oito decime-

tros. 0 terreno occupado por cada

um dos estados, está plantado dos

principaes productos da sua agri-

cultura; a Virginia, de tabaco; a

Carolina, de arroz; etc. Para este

effeito, toda a extensão do terreno

_ , I occupado pela carta, foi abundante-

riqueza avara. Se lhe fosse mente fertilisado, lavrado e expur-

gado de calhaus, e só com este

trabalho dispendeu o governo cen-

t to e trinta contos de reis.

negro residente em

entrega-se a

çUm

Street, em Londres, mister Herbert

Madden feriu gravemente sua es-

posa e matou às marteladas dois

iilhos, um de tres annos e outro

de quatorze mezes, por sua mulher

lhe ter confessado que as crean-

ças eram filhas de um amante com

quem mantinha relações amorosas

illicitas desde o dia seguinte ao do

matrimonio. O assassino entregou-

se à prisão, sendo sua eSposa en-

viada para o hOSpital. Tão horrivel

.tragedia causou profunda impres-

são _em todo o bairro.

Agradece esta publicação, João

Carlos Ferreira.

_.____+____

Notícias religiosas

Estão-se aprontando os far-

neis para os numerosos

ranchos de romeiros d'estes si-

tios, que se dirigem a Coim-

bra com destino á antiga e po-

pularissima romaria do Se-

nhor-da-serra, que se venera

na sua ermida, perto do extin-

cto convento de Semide. "La

to dos generos destinados á

confecção dos ranchos do cor-

po e das dietas do hospital re-

gimental, pelo praso de um

anno, que começa em 1 de ou-

tubro de 1903 e termina em 30

de setembro de 1904.

As condições para o forne-

cimento estão patentes na sal-

la das sessões do concelho ad-

ministrativo, em'todos os dias,

das 10 horas da manhã ás 2

da tarde.

 

BICO AYEIRENSE
Mangas para todos os systemas de bicos,

chaminés de vidro, crystal lino e mica, tulipas,

chat-jours, hastes, iumivoros do porcollana, etc.

Luz brilhantíssima

com ,um poder illuminante superior duas vezes

aos bicos actuaes.

Preços sem competencia

i CARLOS GUERRA

vão tão longe, cantando edan- t

çando, na piedosa peregrina-

ção, e voltando depois carre-

gados com lembranças para as

Pela arte

nosso amigo e apreciado

pintor, sr. Arthur Prat, an-

da em digressão artística pela

um exercicio pouco banal. Larga

na sua frente um toiro selvagem,

depois, perseguindo-o a cavallo,

alcança-o e, correndo junto d'elle

a todo o gaJOpe, salta da montada

Director da Fabrica do Gaz d'Aveím

SEIÍÍlALHEBIA I.° os MAIO

w.João '- Vicente Ferreira

 

Quartel em Vizeu, 19 de

agosto de 1903.

O Secretario,

 

Padre Senna Freitas.

 

Ilo Transwaal

producção total de oiro, duran-

 

te o mez de junho [indo, alli, para as costas do toiro. Então, nossa. ria, colhendo impres- familias.

foi de 238.320,93 onças no valor agarrando-o pelas pontas, escorre- sões para os seus novos tra- +0- As festividades em JOSÉ da' F0113903' Lebre RUA'DO GRAVITO-AVEIRO

de lbs. 1.01232?, mostrando um ga ao longo da cabeça do animal e balhos_ honra da Virgem, sob dia-arm_ Tenente .

 

augmento sobre o mez anterior de aperta-lhe o nariz com os dentes;
+0- Tambem o nosso esti- tes invocações, que, como pre-

   

4:194,72 onças, no valor de lbs. larga em seguida as pontas e, to- 1 , _ J éq _u _ _ t, 1 í Nestaomcina, 'recentemente mon_

183817. . C cando O SOOlÉ), sustenta O blCllO SÓ mavfg patHCIOSSL Os' :Omao npumamosi lveram Ogar ?os , muumumiuumiummuuiumuuuiim¡luiiiiudãtlimlmlilimulmii... tada com tOdOS 03 ?eqüisitos

0 A «Native labour assomon» com o aninho da bocca, obrigan- , Junior e sua esposa,estao con- dias 15 e 16 do corrente,n es- Consultorlo modernos, executam se todos os

 

um¡ca_cmvmma trabalhos com promptidão e asseio

recrutou no mez dejunho 7:113 tra- (lo-o a parar; Na America tudo é ^ cluindo trabalhos de pintura, ta cidade, em Ilhavo, Lavan- _

medico da Real Camara, Por mOdlcos Preços'
balhadores para as minas sendo possivel... w ara ~ ~ d - F v -. í - e

. . . 'w . a ex osi ao ue a re u- elra ermentellos Maciella- , t ,

4.062 da provmma de Moçambique. Ç O rnonarcha que fuma peor i É) d f CQ tíq d P pt 1 ' .b. Salreu'e Pa O de DI" [fmz Regime _facultativo municipal- Construem-se camas, grades,

i a a am] la os à, O or O' (GJ-cam la' ç RuadAmcheua_Av°"°' portões, fogões, lavatorios, enge
e os restantes 3:051 do Cabo, Ba w tabaco e o imperador da Austria. w _ . . . . o _ Comunas da¡ homáqadatarde

letO, Bochuna, pl'OÍIBCtOl'aÚO d'Afl'Í' O Seu “tabaco DPBÕÍÍBCÍO SãO OS CÍ- Í vae all¡ brevemente apresen' Esguelraj estiveram.) lmmensa” '5mniiiiiiumunmiuiiimininunoiiiumnnmummIilmniiuuumiimmca nhos de tirar agua: etc-i etc-

mente animadas e tiveram uma.
ca Central. garros 'baratos e mal cheirosos, da tar. wPREÇOS SEM COMPETENCI *- 
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0...”...,.-°' Cow .Eli ví'c oleo puro de .fígado de _ ~ p , _V .¡

bocal/Lau, _(/tUL'I'l/NCE, glycerophusphatos c W_

UFF' TYPOGRAPHICAS hypephosphítos de calcio e de sadio. v ' ' "

do \t Premiada. com a medalha de ouro

na Exposição ;ins Açores, unica a que

concorn-iu Anulvsada no laboratorio

¡nhimico da Bsdola Polyteclmica de

i Lisboa.
W_rs_

1 Bellijamini de Souza Teixeira, loa-

7 . a
r rare i'm-mario #ela uiv rs'rW eFacturas,C1rLulareS,

-. o Coimbra,medico da ¡ngisteãcih[§l(iteci%-

enveloppesmumeração
» i “313405 tubercumsoss antes“” (lua te'e crivqção de livros e u'

*llllO empregado na .minha clinica par-
(

talões, recibos, avisos,PA°UETES ÇÚRHElOS Â “aAiblitenmaaEmdSMNaí e a _ oleo de íigado de bacalhau
l MAGI)AIJLN:§, DE TONELADAs, bm de preparada pelo pharmaceutico A. Car:

Campeão dos Províncias

;Wemâa _79.Píqheira-Avelro l
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maPPasvllvrqsg Jornaesl Agosto_ ; valho da Fonseca, da qual tenho tira-

cartoes de “sua deSde * i Para S Vicente Pernambuco Bahia jRio de Janeiro Monte- do Éggniñcos resultados' 3

250 a ”30001.5 O Cento, * videu e Buenos Ayres i i ,i ' i i i V l te que“? ser Vgrdade passo o presen- í i i
. w y a o _A_ _

» » , ¡uro so o meu grau. e' - , r w. w i i ' t
etc-,CÍC- i DAIQ U BE, DE 5946 TONELADAS Em 14 de Setembro 'Lisboa' 28 de novembro de 1902' noviil id:1:riifírdlildjjz de thddS quantaã se conh'ãcem. Ullimd

, _- , ~ . * w . . ° .** a. " , ' .' *à eeeo'incra se ~ e , .Mathlllas e Í) P05 DO' Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, Montew- (a) Bay-am”, de Souza Taxa-m. D( 7 n O garann O O seu 0m_ . .
funccionam . ~' 'o ' ' » ' » ~ »-vospessoal hablmado. deu e BuenosAyres. ento O material do seu fabrico e de primeira qua

a**

A Emulsão Nacionalnào se emma_ lidade, eañiançado pelos fabricantes DELACHANAL & C.e

 

h..

 

“FMM Dl: MMA-Bu ç N A Bongo HA CREADOS PORQGUEZ'Ea 5 í ?enigmcãnããilããã «1:0 Sâgtígànâtigrnã- de Perú-_Preço com o travão, õõ$000 reis.

i l ~ * colh - a aãell'c'lli OáquiO plOdeni ost srã. Passageiros de - Classe ÉS- bunal de JustiÇaO Preço éqlitasi metade - Grande sorhmemo de: accessomos e omaha de.reparações tanto deDA O _ e¡ os e ic. es v1s a c a p an a os paquetes, nlçts Ira! a (1.688,, emulsão, que se diz extrangeí_ w bicycletes como de machinas de costura, etc-:Unico representante em
Successor dc Joao pedro Soares “550 recommendamos 111111133 antecedenculc ra. quando é fabricada em Villa Nova Portugal. Antonio Joaquim Augusto_SANGALHOS-ANADIA.

ANTIGA TANOARIA DO COJO 1 PREVENÇÃO AUS PÃSSÂGEIRÚS de Gaya”P°rb°' São “05305 agentes"“Em Águeda. 0 sr. Bento de Souza CarneiroAVENIDA BENTO DE MOURA ,

AVEIRO

Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam Exig'r a' “Signatum de: :qm Ilhavo. 0 Sl'. Antonio Augusto Nunes Vizinho.-Acceítam-
. as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Uompa- ANTONIO CARVALHO DA FONSECA 89 mais.

N'esta antiga e actcrcditada ofñci- ;111113, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re-l Pharmaceutico de 1.' classe

na,fabricam-se todos os utensílios per- « commenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar Sem- r“”“ed” d“ n°310““ Pi“ de Hab” '
“mentes á “'39. “Concert“ toda“ qua' ' re só com essôas de robidade e credito ex¡ indo sem re um bi.. . A, Venda' 'las prindpfles Pharma' ~
lidade de vazilhas. Vende madeira, ar- p p P ° g i p mas 9 drogarias; DO Remo. Ilhas e w x l

    

aos de ferro ao feixe e ao kilo; arcos ~ lhete onde se leia impresso o nosso nome lAIT, RUMth & Africa_

  

de pm, rolhas de pau a de cortiçawwme_ SYMIINIGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL í narost'ro amar.

cha e tiudo o que diz respeito aoioñi- lNGLhZA. v p RUA DE S." MARTHA¡ Nu° 15"'53

cio *. . _ _ Unicoe Agentes no Norte de Portugal
.Pede ao publico, aos seus amigos

e freguezes que visitem o seu estabe- T &

lecimento, que é o primeiro n'esta ci!

llachinas de costura y

        

 

  

    

 

  

  

          
  

 

  

    

  

 

dadê. b d d l d * 19, Rua do Infante D. Hmmque-7°orto 3&êoo . No#
l ~ te os'to e e e w e _ e ~ -- p¡ r

embrtitànãmfmãfceáms. pap + Ou aos _seus correspondentes em todasas ..as lim u
TUDO pm, FREÇOS _ eldades e malas dejPortug'al , ..... _q

sm¡ COMPETENCIA ~ e ~ - -
GRANDE NOVIDADE

America n a

_

_

 

  

ltlrUçAUUs MARAVILHOSOS

ALLA & FILHA

Pomada anti-herpetica *

 

Vende-as em Alquerubim

Manuel ll. Amador

 

Para comprova' a efficacia _

d'esta pomada, bastará dizer

que lia milhares de pessôas v

que a teem empregado em im-

pingens, _licrpes, escropliulas, w

feridas tanto antigas como _re-

centes, embora sypliiliticas ew

que os seus salutares effeitos l

t i g t t

PNEUNATICOS DUNKOP

.a 7,5000 195315

Legitiinos egarautidos. Pneu»

maticos Oninium, Cyclone e Na-

tional, aliançados a 5:500.

Grande SOl'tith em accesso-

rios para bicycletes a preços

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto,

Sangallios-Anadia.
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VENDEaSEi-em Ilhavo no
E

› ~ a › à » 1 o . a ~¡mmÊthMUUIlL se “em fe to w
estabelecimento do sr. Antonio

1-; “3sentir,
Augusto Nunes Visinho. o ã _ã

, l
E em Aeueda no estabeleci- . '- A - o e

, I w w A w a
e a o 1 Grande sortudo em accesso - s, ~ e . Riema de e-PHARMACL' DE l CLASSE mento do sr. Bento de Sousa i* “O agumaq' em" etc O rw f parações, tanto de inachints de costura como de bicycletes.

Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sanga-

Carneiro.
DE ALLA & FlLHA

t t i i i t.
.
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r' ~ I " ° 1 l' '* v - ' * ° ” ~. -. sào ,9; to : EM AGUEDA, » .e t a s u o _

'lose Nunes dl” Ldrmuw L Niva * RUA anEÍA 2:' “vaias ' x ¡tieiro-EillllflsãliísAlíCii ãssr. Antonio Angie:: Niiiie: ViiziiniioÊ-a-Acczíã

D AR1'Aug r-uurnummummmnmimmrimIuimunumuimuiuummiiiimmmiummunumunrumouummumimunmm w am-se mals. í
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MIX( , w Blcycletasa motocycletas C automovem dos _ xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXO

 

xíaímiíõííaoxox.xow-

runmcno ALLIANÇA uns BEVEZAS '

.DE

Bar.os «53; PINHO, succesor

Rua_ Moreira da Cruz, Barreiras-N. Nova de Gaya

Mudou a 8,“, ,.emdencm para ; melhclâresiíibncanles inglezestcectj france/.ps. _í _ 50 000

_ am, onde conthma com O reis lcyc etas novas, garan 1 as, a princquar em e $

seu ramo de no «cio e a res- _ w. __ r f

ter' os seus scrvijrços aos pneus *i Grande Sorudo de acc-65501105 Para blcydetas de ÍOdOS

. * os auctores e para todos os preços. _ ç
7-' ç v- o N l '

o Oñicma pa'a concertos, garantimlo-se a pertelçro e so- ~ c.

' D lidezp Esmaltagem c nicklagem.

Grandes reducçôes nos preços

    

a w . _ à _ . í e o .v . ~ l souberdosd'um asthm_ tico prestar-lhe
BIA bUllltrL (glld. ÍUBCR, Alugamsse bIGVCIEÍQS b , em um serv“” graniàe &pregoandm

para 'ill'ro O““ Bella, e A, lho O Remedio de Abyssinia
N'csta fabrica constroem-sc todos as obras, tanto cru fl'll'l'ü fundi-

do,_ como cm metal e bronze, assim como: inachinas de vapor, linhas
d'eixo, tambores para correias, bombas (lc pressão para agua, ditas
system-a gallo_ pira trusfegar vinhos, pronsas para eXprcmcr bogaços
d'uras ou ilthllO; assim como to las as obras que pertençam a fundi-
çao, serralhcria e torno ¡nechanico, portões c grmlcaincnios para jar-
dins e suomi-as, lllCXmlül'tBS para halsciros, torneiras c valvulas de inc--
tal para toucis, marcus para marcar pipas e barris a fogo e ditas pa-
ro marcar raixas para embarque, charruns c 'dl'ildOS de todos os sys-
tcmas, dos mais reconhecidos resultados esmagadorcs para uvas com
cyhmlrm «lc mulcira, origcnhos de copos para tirar agua, ditos fundi-
clos do todos os systcmis, cstancarios. Tambem fabricam louça de ter-
ro p ira coslnhi en_ preto c cstanhmlu do todos os tamanhos, ferros

 

* e ~ Acceitam-se a entes nas localida es ondeainda não os temos. '_ em PÓ Ciganos. ÍOlhaS Para ruína!"
um fayton (30m pOUCO g d ' ; ' 2 '. - w como tabaco no cachimbo, o qual, re-

uso muito leve e com capota, w coitado pelos medicos todos e premia-

lanç p'll'd parellia e 'irreios *
do com medalhas de ouro »e de prata,

l ] w a ç Í Í i , .

para dois animaes. VendeJun-

  

  

    M *xi i allivia e cura cada anno milhares de

doentes. Certidões numerosas.

to ou separado.

Trata-se c:›m Manuel Ma- w

'+0-

0' H. Ferré, Blottiereiet'üie, 10:2, rue

= x l w Richelieu, Paris. E em todas as phar-

q É I a a L A 1 x e o _ mamar.

ria Euzebio liereira em Ca- lllêlirllilill ÂUilS'lU lililllililllrl @SUMO e?

cia. QHua Mendes Leite, 13 a 21_ Rua dos Marcadores, 56 a 60
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w w ““ó§“““ Ó dc brunir a Vapor, ditos d'uza, oOpiadorcs de cartas etc.AVEIRO í 1_ , e e _ e ,

Participa aos seus em"“ amigos e fregnezes que acaba -------- '

* " A ;foi de receber um variado sortimento do' que ha de mais chic I í MONDEGO :3 _ ' ' "

j para a presente estação, a saber: _ * (Zoingbrta _ , a'

'p r Lindissímos cortes dialpaca .para vestidos'_variada CO]- Ç paornlzumo r nmrcron z:: i i l i

â z; lecção de fazendas de lã e lã com seda para vestidos.-- z _Diamantino _Diniz ferreira

*7 Extraordinario sortido de tecidos d'ulg›odcio.-Elegante sor- L* secção-SEXO» MASCULINO

_ i timento de cassas de phantasia proprias para blouses.-- Cursfrayónfgmjíízfjggfffe,,,Cão

" Lindos Cortes de seda para vestidos e Mouse-_Enorme va- france“, ,Mem e alícnn'i, contain

riedade de tecidos brancos em cassas l'endadas, piqués mous-

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

los-Elegante collecção de sombrinhas.-Gravatas e goias

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

meias para homem, senhora e creança. Ultimos modelos de

e5partilhos. Cassecarchets d'algodão; leques, arte nova; lin

dissimos cintos de phantasia; sedas, tulles, rendas. bobi~

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

tido completo.

Sabonete Irene, eSpecialidade da casa. Cada um, 100

".1-

lidade, calligrapbia, escripluraçâo

commercial, instrucçao pripuiria e

secundaria, magisterio primario.

' Musica, esgríma e gymnash'ca

PROFESSORES ESTRANGEIROS

PARA 0 ENSINO DE LINGI'AS

2-** sem“.ftl'Ir--SEXO FEMININO

í Praça 8 de Maio, 46

Linguas, musica, lavores, dese-

nho, pintura, instrucção primaria e

e I magisterio primario. h_

* *4ÉÊÉÍÍÉJ'
_ ;É ààâââÓÓOÓÓÓÉÉÓ

Wc“”w@ei Q.O..OeM_

AGUA ACIDULA DA roz nn com palha de trigo
Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisada pelo Governo. Sole medalha

Emprega'se com o 'de prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido.

_ç_-

- Privüegiado a-uctorisadopelo É *7

governo, pela lnspecloría i .

Geralda arte do Rio de à i' i

Janeiro, c approrado

pela Junta consultivo

à_\~ .n-
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Ml!!! Estrutura"""rumor

. de saude publica

E' o melhor tonico

É'

 

Í

,ESTE atelier, montado com

i _ o melhor material moderno,

"t * para a execução rapida e

* .i pel-feita de todos os novos proces-

* SUS de illustração, executa-se

qualquer trabalho, em photo-

procura, zincographia, chro-

motipogravura (Gravura, a.

tres cores) helyogravura, gra-

vura para transporte sobre lou-

ça, pilotolytographia, talhe doce,

fundos de segurança, marcas de

agua, etc.

:37 nutritivo que se conhe- â

l ce; é muito digestivo,

x fortificante e reconsti- 7

tuinte. Sob a. sua in- H _

Huencia desenvolve-se

b e

 

  

  

reis.
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rapidamente o apetite,

enriquece-'se o sangue,

~ V fortalecem-se os mus- e

culos, e voltam as for- :e

ças. l

  

. mais feliz exito' nos Analyse chimica pelo cx.“*o sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico o lente de i@51301113303 muda Os i* , chimica. Esta agua mineral possue a acção adstringcnte, tonich e desiiiiectanle. ~ - ' '

' ?áfrübããsg'egfãgsczgj » E' empregada com segura vantagi m na diabetes, dispepsios, catorrhos DA BORBA DAGUA

* gastricos putrz'dos ou parasztarzos; nas preversões digestiras derivadas das .._.í ,._ diaselaboriosas,a dis- e- _ _

' pepSiñ cardíalgi8› 18833- e doenças infecciosas; na convulosoença das /ebres graves; nas citamos

_-

JOAQUIM .MENDES DE BRITO

 

         

tm'dlmiãt ,$332 O“: » gastricas dos diabetioos, tuborculosos, óríg/ztiros, etc.; no gastricismo dos
* anemia u w ~ _ ) l _ m _ ,_ um...

i orgãosirachiticosicon- ”amigos ?76198 [lifulilJOaítio'fíÍll'Wecílt/i,Nilc'lHW 'ue' "t ' d w ' h GOILEÇÃ i , i/ sumpção de camasmt_ É Í ~ actem gazes mes, eu. _ _ o r , q P t, q l mistura a com vmo

"--l fecções escropholosas Preço, incluindo a garrafa (8 dee). lbU reis. ñ 1 w _i , ñ w

* e na eral convales-i * APPBPMGÕGS dos dis““mS cl'P'COS-r Sl's' A-LFllhllO _um LOl'ES› medico (10* Hospital S. .10- Fornecedor do exercito e das prin- , w

Gonça wetodüs as doou_ e, se; D. ANTONIO DE LENCASIRE professor e medico da Casa Realm professor VIRGILIO mpg-;es alquilarias de Portugal, for-
~ ças, a onde é priciso à: \|ACHADO. _ _ w w ñ nece-a, em Wagons,posta em qualquer .a ñ * *

l levantar as forças. ,- ^ Analysç¡ esludo e ?Premal-3093 de MR- LHÀRLES ,LA ”WWE. Professor de bactereo estação do caminho de ferro, por pre-

i ;,7- l cia da Univermdade [le Counbra. tiemottc-se folheto, gratis, a quem o reqmsuar ao ços sem competencia,

“A” i DEPOSITO GERAL Vende tambem feno e camisas de w e '

| Rua (108 Fanqueiros, 84, L°-LlSBOA milho dufigdgg' para, encher çqlghõça l ,a Ç


