
ADMINISTRADOR

(gn-mtoo @noel @entre de gilberto

nox'ron

LM.. @QE É áül'gãdg

-4-

NUMERO 52276- Sabbado, 12 de setembro de 1903

    

    

Redarçán, Adm. c (l//irinas

Avenida A gostinho Pinheiro

Emlrrcço tclcirraplnm:

camarão-_A \'Ellm

 

W H 7 Po o y 7 o 1.4, o

Wanna¡ dlrmmo ó almeida ditam

\ \

V
7 r

mx“
r

ÀSSIGNATUMS-(Pagamento adenntado)-Com estampilha; anna 35750mig§em estam- V . _.«',. t PUBLICAÇÕES:Correspondcncias particulares,t¡0 reis por linha. Annunril .~, :lll reis por li-

pilha: 3,5250 reis. Numero do dia, 50 reis; ati-azedo, 60 reis. Africa o paizes da Uniao PUBLICA-SE ÁS QUARTÀS-FEÍIBÀS E SÂBBÂDOS nha singela. Repetiçoes, 20 rcis. Imposto do sello, 10 rcis. Aununrlos pci-nur rules, cnlllrnclo

Postal, mais a importancia da estampilha. A' cobrança feita pelo correio, accresce a im- â &a; i h especial. 08 “SPS- assignílnles 8081"“ 0 PTBVÍlBtIÍU "e übülimcnm WS Mlunuwr r bem assim

nos impressos feitos na casa.-Accusa-se a recepção e annunciam-sc as pillalir;u_-oes ele que á

portancia com ella dispendídaA assignatura é sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada mez.

Não se restituem os originaes.
redacção seja enviado um exemplar.

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

Reis, chefe do partido progressistaID. Marianna Botelho, sr. do Mor | «lo Reino, do Conselho «lc S. M ,

I o , O

. I _
J o w'

em Ol'Ve",a'd azemels' _ gado dos Botelhos da Guarda. D. I Commondwlor dc S. illlgueldelror-

Õ Esta entermo, o que sentimos, -, . _. . _a o w V ,

O sr Manuel Rodngueq d.Abreu Mana. e Francesco de il“[wllu tiveram I nos na Ordem .lc “nisto, sr. de

filho: Mvdelim, Alcaide mor de Monsan-
0 A sr.a D. Sophia Quaresma, es: , ,

5.0_Anton'm L“;Z ,to M9110 de ~ to, liria-l'iarel iormado em Direito,

deixam de prestar-ili'a. E assim foi

que, esquecendo aggravos e pre- w

Juizes, lhe abriram as portas das *

são tambem adoptados outros dos

annos precedentes.AVEIRO  

Industria de pesca

' m nosso illustrado collega,

O Dia, defende o intuito,

que se attribue ao governo, de

pôr em arrematação o exerci-

cio da. pesca, em todo o paiz.

E, claro que isto se refere

sómente aos locaes de arma- *

ções fixas, e niesse sentido tam-

bem applaudimos aquella ideia,

que aliás Já se acha consigna-

da no regulamento actual, mas .

só para as concessões futuras,

e por um tão estapafurdio .sys-

tema de adjudicação que é uma

Verdadeira burla. ,
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fanfarra do 4:Asylo-escolasdistrictals, toca to-

das as quintas-feiras e domingos, á tarde, no

Pharol. Mas era tempo, diz toda a gente, de pôr

ponto nas velhas coisas que toca, e distribuir-lhe

ç peças novas.
_

O De novo tornamos a lembrar á auctortdade

* superior do districto, a triste situação em que se

encontra o ex-cabo da policia Julio José de Sousa,

que ha mezes se encontra sem trabalho para se

poder sustentar e a um filho menor que traz por

sua companhia. Este infeliz que quer trabalhar

Cartões de visita

o ANNIVERSARIOS

* veis. g,,e;,.,, e Mogofores. -¡;,¡,,1g0 da_ (j, ..uma Caldeira Pinto Leitão d'Albu-

ra Londres com 0 pI'UCttssu, que da. companhia dos caminhos de ferro,

de de Bloinhos e do de llülUlO sendo “IES dadO então 0 VIS-

Tcmos boas noticias do estado do sr. conselheiro w O t-BIH passado bem de saude

Grava“” lha de Antonio Viçoso da Veiga, li- P“" 9553 OUMSlãU 0 @Ondadm F¡-

e consideravelmente melhorado do entorpecimen-

melhoras progridam, como tudo leva a crer. de Visita ao sr_ conselheiro José Lu..
. p

Honra de Real, de sua segunda mu- ÚPPOIS 0 Marquezado. Os marque-

Parece que vae

uma linha telephouica entre a dr. Carlos Braga, illustrado governa

la Nova da Rainha, Antonio Luiz ~ de e 2-0 Marquez da GraCÍOSar Pal'

. _ , virtuoso. esposa do sr. dr. Joaquim

Guria Bocha Martins W 'el'ca-"e'ra até a0

~ ”w e aso-
. - - *' v

annual, nao nos par ce b l
C_ R" mewmdu em Canones, Ca_ _ seu fallecimento ab mtestato na.

Õ A sr.“ D. MariaCorrêa d'Olivei-

na carreira de tiro da Gafanha.

_ _
. , » , -, - Graciosa e na sua rande casa sua

de negar aos concessmnanos O da antiquissinm vma de Va_ sexo masculino. marca de Esgueua, sr. da Quinta g ›

. fanteria 24.

rea, digno chefe dos serviços da di-
. w a, . . , w

rardo de Mello,quando professor no sampa” P' de F'guelredor “asmda

E DO entanto temos ha !DUILO Joaquina Conceição Cor-

none e a alvorada às 5 “2 da ma' Os noivos possuem as qualidades pa.:

N
_ p 1 y 4 , ._.

e conñrmaçao de Benedwto, XIV Boz cl Arouce, Francisco Augusto

. ~ ' w -
Mindezas

pende tOdO O desenvoiwmento de 0 berço' á carrelm das 19' de brim, as praças do nosso 24. *

pois de O governar. no Paço, etc., tallemdo pouco tem-

- , A . . ;itlr *nn tl air

no sentido exposto, concorda- na UnlverSIdade. p a a r O tb e te de es a“) m 0
w

, . . , ' z* * *1

ça, natural de de Bretiaudos, hlha fesm Por seu "me doou a (”asa da

COI“ O aCluai regimen da pesca ÍlO , despachado para Loulé, ser'. do regimento de infanloria 2!!, 0

A l 7 . a . l i ' › -
_ l > ' 1 ^ ,7° .

ppc amos pOIS mais uma vez para o gene gunda com 1,110311"a tha de Bour_ t0, 9X deputado 35 COI'ÍES, DaSCldO

(lOS armadores. DEPOIS estabelecer mov1d0 a, sz de du'elto, exer- W da guerra, ro¡ dada aucwl.isaçà0 à

, a*

da pesca feita nas suas aguas, e _

Estarreja., Arcos-de-
Escudo esquartelado. No primei-

. Fazem annos:

estabelecerem, para que, na anota : .. r

. Relaçao dos Açnres' PranSfe'
ouro. No segundo as dos Sampaios;

suas oliicinas, imprimindo o papel ~

que antes e depois os injuriava. Posa do SP; João (10 Pinho, tem alcan- q, í

A essas injurias, como àquvlles t'lO- “doecg::?flãaãveàbqgeglorêíatr¡z de Sampaio, sr. da Quinta (1;, (gl-3.310 ., Gran Uruz da Ordem da. Corôa d'I-

gios, deram os nossos amigos o paula Qua,.es,,;a entrou já tamme sa e dos Morgados ,le 1';,,,,,,¡,.ãn ,3, ,taha, sr. da gcande casa 'de seus

letH'. pátl'tr'H] (ill em 'periodo de 1]]e1h0ras considera. , dos Botelhos' e dos 1,121705 da 1111. HS'Íel'lll-Ênlei. (-'KSÚH (“Om D. “[3113

mesmo ponto; como lhes. não rhe- E t fl 1h d

“i i v ' - * ° S á *e ¡31119an me * 01' 09 . - . ; ., a i l l u ar ue da casa da Borralha E -

gain', “ao Oh .enxeneniin' w __ l seus incommodos, mas ainda de ca- R' qm' cá”“ (30m D' M u““ ,L ' _ , “, __ _t _ _ '.Re

T a . . . «'t , .', ' '1

w da Honra de Real e dos Morgados . 15031 4 M- D- Md'MH e D- 1381"

ninguem (liaqui se furta a respon- sr. Manuel Pinto Ferreira. _

salnlidades. e docentuam'sf as ,mellitus do ~ Garcia_ e Prazo de vma Nm,a ,la ; condado da GramosaEm novembro

_g W . . sr. Jose Estevam Couceiro da Costa. , _ , .l, HB., ,› , __ R - D -

Rainha,que tmhaannexaa terça dos tw t _Isopor-uam o Pl . Lurz

, __J°Sé hum“? d° Cast-ro' Amigos 995565 que 8- 5?." D. Candida Augusto da Luz dízimos da Enreia de Tt'elXeth, ti- 9 D Müna P13- 39mm' 1h98 dado

n estes ultimos dias tem tdo a Anadia v1sttar o no- w
n ~

bre estadista, encontraram-no muito bem disposto,

_ W

to de pernas, que sentia. Já ante-homem (leu um ..LHEGADAS' d f ' dalgo da O' Pur ”lercê e alvará' “almente e'n Jlilhl) dp recehe-

:largo passeio pelosjardins da sua formosa viveñ- A esperado nailsqguliíê'ãlgaeirã? de de junho da .gr. d” l ram O Sl'. Fernando a, Condeça

, o 'd da d . 0 l: - e t na Ia o sr. conse 10er e¡ , ~ * ** , w _' 91 . o _

a sem nece551 a e e amparo xanqu es as g v ,Horgado de Vl“,l dt., “Lnnhos e da , (i Milla., sendo-lhes dado tempo

'-4' ~ - - 7 o

. .m. . í mano. . .

"chelas . de dChet-ÊOU honiããmca às“: Cida:: lher D. Catharina de Sampaio Pe- les “Kemp entre ”mms ñlhOi_

u» -a › › ~- A' vm o a sua casa. e on ar In 0 . reirã, ?a paéentp, sr.:J do M0152;- des 88 ;bil'nêíndã debMellg oGmail..

. . - . - - , ' 4 l. , (e ¡~ , a am (e our on, . con-

carrelra de tiro da Gafanha e o dm' O”“ (1,95m dlsmcw' do e ma am“ e '370 P

Para. as concessões actuaes, quam“ de Sá Q ALEGRIAS NO LAR: _ , _

e que Pela legiSIaçãO Vigente
§ Devem apresentar se na bro A sr" D' cecilia Leocadia Buena' ? e D' Mlcaéla tiveram filho: ?30 Êemç'fpor SSCCÉSSãSÍ' se" Pae'

w ,~ -..~. .- v- ..0- , , _ - acare ormao em 1reito sr.

carecem apenas' de renovaçao
toque de Buena. mui digno contador d'esta 0°“ ' 0-' JOSÓ- de- Mello e sampaio * da Quinta da Graciosa etc., Por

recolher, todas as praças que se noturna, deu á 111,7; uma.w robusta. menina. *Pereira de FlguelredO. fidalgo da * 7

-, 9 ~ . . acham licenceadas de inianteria 24 S nossos Pam *ms-
~

lutamente JUBLR a appllcaçao es altado e estlmado or _ .V . V ..i
l ' d O d d ° t Al_ sua 0883 da Idanha, 303 de 011'l

. . , . . . w. P _ p _ para receberem adevlda mstrucçao ,a Guimarães es os, do nosso bom V3_9"'° ,a V em *e “S °› ,ubm de 1900 so¡,e¡m e d

Immedlata d'aquene pnnmplo' * tOdOS é Por lato e Por nu“"
amigo sr Domingos Guimarães deu calde'mor de Penedono- Mesne de* dem ' d ngmt eds-

. ... , . . . .. . v ° _, ' cen e succe eu na uma a

P0ls que? P310 menosase n30 P0' l tos outros titulos, uma gloria § Vae hole assustlr a festa de á luz com felicidade uma creança do Campo do terço das Mihmas da co- 1

Nossa Senhora das Dores de Ver- ,
. _

. d í .t demilho a ,.gpulada bamfa de in_ .e CODSOTGMÊMFS? 11039 a s” D' da Graciosa e mais casa de seus ”mí" .

direito e opçao. ~ gos, onde nasceu a 13 de se- 7 * ' Idallna da. Concelçao correa, presada aes 0,, renuncia ue Irene fez .l.°-eD. Mana Joanna de Bour-

O roblema da * 6803. 111111- i t 'b - d 1824
filha do sr Ernesto Levy Maria Cor_ !P 3 P__ _ q bon Mello Giraldes Caldeira de

_ P *p P sem* 10 e - § Desde O (“a 1.0 da Belem., y seu irmao mais velho, Lourenço Be- *

ca fOI bem @Studado entre nós' Foram seus paes a 812a D. bro que O recolhe.. em ¡Manta-m recção do correio d'esta cidade, e o
,

, 7 . é . , . sr. João Augusto da Silva Rosa, tam- V t f F ' L w a B w . .d , DO 80131' da GTaClOSa. 303 2 de fe-

2* passou a ser fe'm ab 8 “à da bem em re ado dos correios d'aqui ara .010' 0.1,, OMG-mço e“l- (' vereiro de 1842w e casada a 18 de

a COHVÍOÇâO de que da indus' » rêa e Francisco da Rocha Mar- p g“ i arceblspode Goa' Pmmaz do one“" . abril d., 18000000 o 1 o C nd de

° ° ' ° f ñ ~ * nhã ra uma união venturosa e por isso te POr nomeação de D- JOãO V e i* ' O e

trIa da esca mais talvez am- t» » 1h d am e] a ,1,02 - ñ _ g A ›

~ , - ms.” que e er. (nc ç Ç Devem por dias começar a OS fellcllamOS-
ñ l - .

'da do que da agrlcultura de- apnmorada, destlnando_o des_ usar a calça de mescla deixando à ____.....__---_-a mais ,arde reinando D. José, Bispo w Furtho de Mesiqmta e Tavora Pal-

'
.9 r

. . W _ W . .g

* do Algarve, por renuncia 'que fez ::1" Mouzorülàaa, &OCUlddde de Dire;

o í - w - . . . , ., , _ - , u * com exerclcw

@00110113100 do Pam' tras que o sr. Rocha Martins § SOllCllOU auctorlsaçao para ~ A do seu “ceblbpddoa $813 311003 de* ç g

Eis nos seus tra os eraes ' . L' .- . gosar na raia do Pharol, a liceu a
- ~ ,, .

A_ a doutrfína do Dia cçomíqwd: w segutlu (from notlavel aprogeit: , due lhe fg¡ arbitradapelajuma“DE. seu irmão, José de MENU, su_ ¡Ào deapgs dp MarguegldatGraciosa.

o a . a » [nen .0, Olmant 0-86 em ( 11 e¡ o
pra Citado, 035m, ,mas ,,_zes A PH_ _ sr. .ãncccàa, o. i ana Joanna,

V . 1 de infantaria sr_ Joaquim Freire
meira com VlOlêlllitê Thereza (l'E' cumpnn o O ese-lo em Vida man¡-

m08= Feito concurso para dele- l nuas
Graciosa a s aum

v ._
. . '

_-, w eu :

«Mahal de Vez: "ad'calmeme› ~ gado do procurador regio, for § Fo¡ distribmdo a bibliotheca ~ _ í d _d d d de Martim Pereira d taça e 1)- Ma- 10 o __ Fran F ,,d d

mas nao ten1~aonde,:ve-se na _ura necess¡ a e ti na bhcaéla PPFBHH 1),,“0 lpaonndes l . p , w CISCO UI' d O , e

.
.

estenderamaoacandadepubhca,enverg
onhando

_ ~ b àlello Bacharel tormad .

* . . l dv .. vtudo depms em Lagos Arou- . ... * * __ , , _

dO llaÍlSllOHO pala "833 V3. lille p. _ , .l ) el-rel D_ Sebaguaop_ roso coraçao dom-.governador c1v11,dr.Ca_rlos Bra- d d l * o

taes ou quaes direitos adquiridos ra e Oliveira-d azemeis. l ro-: Ó pela secrelam do ,,,¡,,¡S,e,.¡O $633?“ de que s, ex,aotera na dewda 00“' bon d'Almeida Peixoto, filha de , ::ão naecfaãfo de $88§› *3 baptl*

a arremalaçaoi 00m base Sé“ameli' ceu este cargo com muita. in- do reino, para fornecer 42 rewol- ~
O b

te calculada, em que 0 Estado seja t . . b M . t veres “Mame, para a poncm 0,_ '
1 _ razão adeptado pelo srs. da

b , 1,- - . t d ¡¡w 311023 e Ba 81', em 01013113 ., _, . i w
Gracwsa quew se ostenta na. res¡ e-

um om par ¡cnpon e was rece as , _ , w¡ d Mem_
, _ p

da bflrat Águeda, Vlllarde' É
* ctlva casa é o segumte:

em seguida os arrematantes que a conde,

eXerçam nos termos e segundo os val-de-vez e Anadia, (Ponde
m as Emas. dfs Mellosdem campo

._ l _ w ., _
verme osels iezanlcs e rata en-

preceltos que regulamentarmenle se . ,. adm. da

p

Bahm para desemba g * ~
tre uma doble cruz e bordadura de

dos lucr0s,cssa riqueza se não des- , , P § _ .

. .

trua e antes cautelosamente se de- “do Para a fo 011023 Sena?"
esquarteladu, no primeiro e quarto

tenda e desenvolva. do-se cançado e doente, pediu
em campo de ouro uma agtlta ver-

melho armada de Negro; no segun-

Hoje as sr." D, Julia. de Vascon-

cellos Abreu, Lisboa; D. Adelina Sea-

bra Mourão, Porto; e o menino Ma-

nuel Firmino Regalla de Vilhena.

Amahhã, a. sr.“ D. Noemia Pereira

Mourão, Espinho; Angelo Zagallo,

Ovar e o sr. dr. desembargador Joa-

dO dCSde @Htão a Viver n'esta quim Correia da. Rocha Martins.

Alem as sr a' D. Etelvina. Amelia

("dades onde Unha' casa' e fa' Teixeira de Castro, Alfandega da Fé;

miliia, D. Maria Julia de Bronne vau-Zellen

R . _ d 1 h Porto; e os srs. dr. Mario Esteves,

@Spelta _ 0195 ea( e ' *a ~ Vagos; José Ferreira Pinto de Sousa.

* _muito dos meritos e virtudes ~ Depois, as srt-“D. Alice Mendonça

0 ministro que “7461“ ¡SÍO 11%_th a sua aposentação em 1898,
d t . l d

r . V l.- ,_ ..« Õ W' .' _ . o_

O e 'eI'CBIl'U [Ill] X8( ['64 “

ter de defrontar se com uma cam w que lhe fo, concedma, passam_

l d _t Í 7 e ouro e

panha Violenta.

alu e quo ru peças em pala e

Mag nós estamos n'uma epocha
quatro em taxa. orlado com orla de

em que o paiz se cançou de govcr-

vermelhp carregada de onto SS de

nos 'de expediente, de figuras de-

prata. lNo terceiro as dos Pereiras,

coraiivas, e de politicos de rege- t

em campo Vermelho uma cruz. ao...

doria, e quer ver à frente da admi- l

^ Petaüa de pt'atavvama de campo. No

quarto as dos B ¡guerredos, em cam-

 

da. Maia e Silva, D. Gabriella Teixeis
nistração publica quem seja, não

só nas palavras mas nas obras, um

homem d'Estado.

do sr. desembargador Rocha

Martins é-.nos grato ,publicar

hoje o seu retrato e felicital-o

, ra Gouveia Mello e Castro, Moimen-

~sr. padre Manuel Ferreira Pinto de

ta; D. Angelina Themudo, Porto, e o

Sousa.

QUINTA E CASA SOLAR

po vermelho cinco folhas de Figuei-

ra de verde nervadas e perñladas

de ouro postas em santôr. Coronel

C. R., sr. da Casa da Calçada e

do Morgado do Pinheiro d'Almei-

da e de sua mulher D. Magdalena

de Bourbon. D. Joanna Rita nas-

ceu em 3 de outubro de 1739 e pó-

de vênse a sua illustre ascendencia

na Hist. Genal da C. R. tomo II,

  

  

Esta questão da pesca tão mo- *
. .
floreado de antiga nobreza, que ain.

da hoje usam varias casas, e que

óra pódem substitmr-se mais em

harmonia com as leis heraldicas

w pela oorôa de marquez, paquife

dos metaes, etc., timbre o dos Mel-

GRAOIOSA_
O THERMAS E PRAIASZ _

Da Freguezia de S. Paio do Arcos (Anadia)De visitaw estiveram no Pharol as

* sr.“ D.Anna de Magalhães,D. Arrabida

de Vilhena, D. Soldado Pereira da Cruz

e os srs. dr. Barbosa de Magalhães e

familia, Alberto Català., Jacintho Cai-

das, Adriano Pereira. da Cruz, João

memosa e grave POdõ consagrar pulo seu anniv'ersario que pas-

n'um homem publico a sua reputa- i 8,, ámanhã_ , *

ção d'estadista, que o seja pela con- * W ,

cepção d'um plano epela forte ener- ' Sem exemplo

gia na sua execução.› ' ma vez no caminho do insulto,

o o n 7 .
-' , j 'b o

mU chefe e gaiatos hao de ll' até

 

I

|.°-Ruy Pereira de Miranda, sr.

que foi de Carvalhaes, teve t1-

, Assumptos de

¡nstrucção

O Universidade e lyceus:

O «Diario do governo» publicou

um aviso corrigindo os artigos

~_.°, 10.° e ll.° da tabella &Nilze-

xa ao regulamento interno da uni-

ao ñm. Nasceram para a vida _que

teem levado, não ha arredal-os do

nem pelo castigo, nem pelo exem- ~

plo, nem pelo (lBSpl'eSO que toda a

caminho lamacento que seguem,

l

3 gente lhes vota. Os arrieu'os Ficam: ~

Mendonça, sua esposa e ñlha.

o Está no Pharol o sr. padre Ma-

nuel Rodrigues Vieira.

O Está em Espinho o Sr. Miguel

d'Araujo.

O Partiu para Valle-da-mó o sr.

Manuel dos Santos Silva..

.w ESTADAS:

, lho:

?JF-Luiz Pereira de Miranda,

que foi filho segundo, e sr. da Quin-

ta da Graciosa; casou com D. Ma-

ria de Mariz, filha herdeira de Hei-

tôr de Mariz, sr. 'do Prazo de Fi-

gueira e outros. Luiz Pereira de

pag. 684,cap.6.°--na descendencia

de D. Vasco d'Eça, um dos Ramos

;do Infante D. João, filho de D,

Pedro I e de D. Ignêz de Castro.

José de Mello e D. Joanna Rita,

tiveram filha unica e herdeira.

* los, uma aguia negra estendida ar-

mada e bezantada.

Casa de Sepins.

D. Fernando de Tavares e Tavora

Viagem regia

l Sua magestade el-rei passa na Estação d'csta ci-

 

VCTSÍdade de Coimbra, pela fÓl'- e ,as bablas escoumnhêm' Mas a Esteve em AYGÍI'O com sua presa- eranda depOIS de Vluvo fc] blspo 7 0_D. Nlaria Joanna de Bour_ dade na proxima terça-feira gelas a horas da

O. f l [IOS é que OS 'COUCGS [13.0 Chegam. da_ es 03a e ñlhos o sr_ dr. José Soa_ de Cabo Verde e de 8113 mulher t6- . ' , ' , 7 . tarde Com dCStino a Vianna do astello. Prepara-

ma seoum e¡ ~ ° , - P 5 l ' , bon de Sampaio Perelra de * se-lhe uma recepção muito festiva. O sr. governa-

_Art_ 90-130¡- cada termo de matricula, 120 Estao IHÚlLO lelXOS, emparelhando ?BS PIUÊO de MascarePhasu _ _ V9 0- 7 o d d o d dor civil vac esperar S. M. á Pampilhosa, limite

Õ Esteve em Aveiro, retlrando Já 3.0_Sebastião Pereira de Mi_ Iguelre »0, SI'. a anta a Gra- do dlstrtcto.

reis; art. logo-Por cada certidão de matricula,

exame ou acto, no reis; por cada certidão authen-

tica, para uso fora da universidade, 24o reis.

Q Na quarta-feira chegam ao Bussaco SS. AA.

o prancxpe real e infante D. Manoel.
com o resto, cuja camaradagem os

glorilica...
'
para Vagos o sr. dr. Mario Esteves. ciosa e mais terras de seus ascen

randa, moço fidalgo da C. R., sr.

  
q, São os seguintes os livros

mandados adOptar oilicialmeute .no

5.° anno do curso regular dos ly-

ceus no anno lectivo de 19034904.

«Leituras portuguezas», por A. w

coelho; «Grammalica allemã», por

Celso Campos; «Geographia», por

R. Botelho; «Historia patria», por

A. Mascarenhas, «Arithmeticm al-

gebra e geometria», por Azevedo

Albuquerque; «Zoologian, por .'llut-

toso dos Santos; «Chimica e geolo-

gia», por Achilles Machado; «Bota-

nica», por Pereira Coutinho; «Sal-

Suppomos que nem o «secreta-

rio correcto» nem o «advogado

considerado» viram os louvores

alludidos; se viram, deram-lhes de-

certo o valor que teem, rindo do

salamaleque, como riem dos sa-

bujos quando os eccos das suas

_ façanhas lhes chegam aos ouvidos

São creaturas d'um bom humor in-

comparavel: riem de tudo o que

0 Esteve n'esta cidade com sua

eSposa e filho o sr, dr. Alexandre d'Al-

buquerque, digno advogado de Estar-

reJa. '

o Está. em Vagos o sr. Evaristo

Correia da Rocha.

O DOENTES:

Tem passado mal no Pharol a sr!

D. Maria dos Prazeres Regalla, _esposa *

do sr. dr. Luiz Regalla.

Õ Tambem alli tem estado ligei

ramente encommodada de saude a sr.“

D. Rosa Regalla de Moraes, digna di-

de là vem, n'uma caustica mani- rectora do collegio de «N S. da Con-

festação de despreso por *tudo is-

so. Mas, de alma grande como são,

se lhes batem ao ferroth a mendi-

ceiçào», d'esta cidade. .

Õ Está. já. melhor dos seus incom-

modos o sr. dr. Joaquim Peixinho

Ô Tem assado incommodado de

lusti0n, edição oiiicial. Com estes gar esmola ou compaixão, não saudeosr. r. Antonio Simões dos

dos Prazos da Figueira e Mogo-

fores que casou com D. Francisca

de Mendonça, natural de Pomheiro

do Conde, filha de' Manoel Nunes

de Mendonça e de D. Sabina de

Sequeira. Tiveram filha-herdeira:

4.°-a-D. Maria de Miranda Pe-

reira, sr.a da Quinta da Graciosa

j e Prazos de Figueira e Mogofores,

que casou com Francisco de Mello

Sampaio. ñdalgo da C R., sr. dos

Morgados de Ramirão e dos Bote_

lhos da Guarda, filho de Antonio de

Mello e Sampaio, 3.“ sr. do Mor- w

gado de Ramirão, e de sua mulher

dentes. Casou com Fernando Af- - ~

fonso Giraldes Marques de Andra-

de, fidalgo da C. R., sr. de Mede-

lim, Alcaide mór de Monsanto, do

Conselho de S. M., Commendador

de S. Miguel de Fórnos de Mace-

badão, na Ordem de Christo, De-

sembargador da Supplicação G0-

vernador das justiças do Porto, sr.

dos Morgados e Solares da Idanha

e Monsanto. Tiveram filho:

8.°--Fernando Affonso Gira]-

des de Mello Sampaio Pereira de

Figueiredo, 1.° Visconde, 1.° Con-

de, 1.° Marquez da Graciosa, Par

, Banda regimental

' reputada banda de infan-

i g teria 24, deve executar

ámanhã no Jardim publico,

das 6 e meia ás 8e meia da

* noite, o seguinte repertorio:

«Selection da Opera Fedora»,

(Ciordani);aAdosinda Mazurka (ass)

(Africanas, pot-pourri da opera,

(Maerber); «Côrte de Granada»,fan-

, tasia mourisca, (chapi); «Fatinitz»,

fantasia da Opera, (suppe); «Val

w d'audôrra», simphonia.



os castre, filha d'aquelle, que veio

 

I

D. Joào de Lencastre Mestre

Se o casamento clandesti-

no do marquez se verificou,

não é hoje impossivel pro-

val-o que é certo que a opi-

nião lhe era favoravel, e o po-

vo n'elle acreditou, atribuindo

a castigo do céu a morte pre-

matura de dois conjuges, por-

que o infante D. Fernando fal-

depois a morrer commendadei-

ra do mosteiro de Santos, não

se verificando tambem o seu

casamento com o infante D.

Luiz, em que chegou tambem

a pensar, segundo afñrma D.

Antonio Caetano de Sousa.

(H. Gr. tom.w 11, pag. 34.)

Cbnünua.

 

0 culto dos animaes

o antigo ltgypto o crocodilo era

N deus. Em 'f'hebas «era alimen-

tada uma multidão de crocodilos

COm as. mesmas altitudes e as mes- 3 faz o calcetamento a mosaico, o sr. *

mas praticas, essa cerimonia se

pratica.

Os antigos cultos sobrevivem

sempre em algumas almas igno- l

em Pariz, ha ain-

da adoradores da lua, que

radas. Assim,

pra-

ticam conscienciosamente o culto

de lsis, celebrado ha dois mil an-

nos no Alto do Egypto!

 

Jornal local

-Vão, finalmente, entra-r _n'um pe-

riodo de tranquilidade, util e

ateja reclamada pela Opinião, as

sessões municipaes, que, mal ori-

presidente da camara contractou

com os calceteiros que vieram de

Lisboa o ensino de dois dos nossos

operarios, que licarão habilitados a

fazel-o de futuro. _

4¡- Retirou n'esta semana pa-

ra Lisboa com sua esposa, o nos-

so amigo e distincto pintor, sr. Ar-

thur

lhos valiosos de pintura d'estes si-

tios, que serão expostos na proxi-

ma primavera. Aqui tambem' tirou

alguns retractos, que ficaram ex-

plendidos.

 

Prat, levando alguns traba-

leceu em Abrantes a 7 de no- '

Vembro de 1534, e sua espOSa

pouco lhe s' ibrex'eio tambem,

pois morreu na mesma villa a

9 de dezembro do mesmo an

no, o que fez dizer a Francis-

sagrados, aos quaes o povo dirigia

supplicas e offerecia pão e vinho;

as patas d'esses amphibios eram

ornadas de anneis de ouro e de

esmalte e elles eram embalsama-

dos quando morriam e inhumados

entado, um vereador, felizmente w 0 “Campeão “agrado & scientiücg

unico no genero, impertinentemen- ;

te tornava agitadas e tumultuosas M _

z PORT tl GM.

_ _um

Na santa paz do Senhor decorreu

já a de ante-homem, pela ausencia

d'aquelle sr., que, queixando-se de

males de que vae tractar-se,pediu e
¡qeve o periodo guerreiro; ' o

co d'Andrade, na chronica de

D. JOÃO 3.0 --: «a apressada

morte e dos filhos que d'elles

nasceram e a ruína da casa

Marialva, que tambem se apa-

com grande pompa.

Ainda hoje, o crocodilo é, d'en-

tre os animaes, o mais adorado.

Em Madagascar, é venerado parti-

cularmente. A sua divindade e ce-

lebrada por meio de grandes les-

tas, acompanhadas de procissões e

gou de ted), por occasião de, , dansas; são-lhe otferecidos alimen-

' haver no reino alguns juízos

cobre este casamento e não

faltou quem houvesse n'este

caso por justa a sentença do

céu somente. «Chronica» tom.

1.° pag. 12».

D. João de Lencastre vi-

veu durante alguns annos re

tirado da côrte, onde só voltou

depois que l). João 3.° lhe fez

mercê do titulo de duque de

Aveiro. Não se pode fixar a

epocha d'este regresso por se

ignorar quando lhe foi conferi-

do aquelle titulo, não obstan-

te dizer alguem, que foi em

1 de janeiro de 1547, pois

dielle só se veio a passar car--

ta no reinado de D. Sebastião, i

sabendo-;se tão sómente que

lhe foi conferido sendo ainda

*derados como «deuses lares»

l tos e fumos, e uma vez por anne

é sacrilicada uma creança. Quando

um malgache ve um crocodilo, di-

rige-lhe uma prece e »da-lhe um

presente qualquer. E' punido de

morte quem, em Madagascar, mataw

um crocodilo.

Nas Philippines, quando uma

barca encontra um d'esses mons-

tros, todos os tripulantes recitam

uma oração especial e atiram a

agua diversos objectos. Nas ilhas

Celebes, eleva-se-lhes, no interior

das casas, uma estatua; são consi-

Em

Jaggernaut, no centro da lllllla, o

famoso templo de Vishnou encerra

numerosos crocodilos sagrados.

0 tigre é adorado em Bengala

e nas ilhas da Sonda. Aill, ninguem

lhe pronuncia o nome, com receio

de attrahir a sua colera. E quando

os europeus organisam uma caça-

da de tigres, os fanaticos caridosa-

mente previnem o animal, por meio

de invocações.

obteve licença por tempo indeter-

minado, alheiando-se, naturalmente

de vez, dos trabalhos municipaes.

Paralouvar é _essa resolução, como

a melhor que tinha realmente a 'to-

mar.

«oc- Terminaram na terça-feira,

com a testa a Natividade de No ssa

Senhora, as séstas dos Opel-arios,

que agora recomeçam o trabalho a

1 hora da tarde de cada dia util.

da fixação da sua sobera-

nia. e consolidação da sua in-

dependencia; o da expansão e

dilatação do seu dominio e es-

phera de actividade e por ulti-

mo o periodo glorioso da con-

quista das liberdades modernas _

e de reação contra o poder des- f@Jão branco, 15100; dito mistu-

potico que queria a terra para

+0- O apparecimento da força imperio e 'Ft humanidade para

que d'aqui marchou para Cambra

no domingo ultimo, impediu a alte-

ração da ordem publica no merca-

do d'alli, alteração que, como re-

ferimos, resultaria da elevação dos

preços dos generos.

40- Conforine a resolução ja

anteriormente tomada pela camara,

fez-se a mudança, para sitio mais

adquado, dos antigos lavadouros do

Rocio, não se privando os morado

res d'aquelle populoso bairro do

benelicio que elles ha tanto lhes

prestavam alli.

+0- Como dissemos jà, fazem-

se preparativos para as corridas de

touros que nos dias 27 e 28 do cor-

rente devem realisar-se .no Pharol.

O 'gado sera escolhido e os artis-

tassão conhecidos. Cavalleiros, o

amador José da Fonseca e o

vassallo.

E em todas estas phases da

sua vida nacional, o heroísmo,

a bravura, a. prudencia e sizo

eram timbre de seus filhos e os

louros da victoria epilogo das

suas ingentes luctas.

Cabin e esmoreceu, por ve-

zes; fraquejou e foi vencido;

mas não admira: o cansaço

tambem prostra os grandes lu-

ctadores, a cilada tambem der-

ruba gigantes.

Cahiu porque o solo jun-

cado de cadaveres ou a terra

empapada em sangue lhe to-

llria o passo.

Cabin porque o heroe va-

vivo o duque seu pae D. Jor- *
morgado de Covas, que lldara uma

ge. El-rei D. Sebastião con-

¡firmando-lhe o titulo de du-

que de Aveiro, por carta pas-

sada em Lisboa a. 30 d”agosto _

de 1557, concedeu-lhe tam-w

bem o mesmo titulo para to

dos os seu herdeiros e des-

cendentes, que succedessem na *

Os indios da America do Sul

adoram o jaguar; os senegalenses,

a hyena; e os samoedas, o urso.

Estes ultimos comem alias, o seu

deus, e servem-se da sua pelle.

Mas diante do animal morto, elles

ajoelham-se e resam.

O leoçardo é o rei dos hoten-

totes. E' entre elles uma crença

arreigada que morre tres mezes

rez em cada tarde. Lidadores, Fran-

cisco Louzada, (El Néne); Raphael

Toledo (El Paleno), José de Sousa

Cecílio e Francisco Peixinho.

Na i.“ tarde dara Cecílio o salto

da vara, offerecendo a sorte as da-

mas d'Aveiro; na 2.“ o Peixinho, que

a otierece a classe piscatoria. São 8

os touros, sendo o 4.° farpeado pe-

los forcados. O 8.” é destinado a

lente e invencível necessita, de

quando em vez, provar o 'ca-

liz do trovador, para que os fu-

mos da vaidade lhe não empa-

gloria.

Cabin porque o peso da

cruzada era por vezes bem su-

depois todo aquelle que mata um

IBOpardo.

O tubarão é o deus dos liabi-

casa e terras da corôa, com a

faculdade de que se o succes- L

“01' da casa P“desse logo usar tantes da Malasia: o urubu, é o

o titulo de duque logo que fa deus do Dahomey; o escorpião, o

lecesse o senhor d'ella sem ou- w (10 TOmbücmi a ara“haa 0 ('05 "e“

tra alguma formalidade, pre-

vilegio de que tambem gosava

a casa de Bragança, por carta

de 4 dejunl'io de 14.49, por.-

que o conde .i de Bareilles D.

Affonso, foi elevado a alta di-

gnidade de duque de Bragan-

ça (H. Gen. t. 11, pag. 45,

vêr prova n,° 9, no tom, 6).

Por occasião do falleci-

mento da infante D. Isabel,

imperatriz d'Allemanha e pe-

5.0 em 1539, foi o duque co-

mo embaixador a Toledo cum-

primentar da parte de el-rei

vo. Sendo ainda vivo D Jor-

ge, entabolaram-se negocia-

ções para o casamento do du-

que com *uma filha dos du-

ques de Bragança e do du-

que Barcellos, prímogenito de

d'estes com D. Helena de Len- ,

 

gros da Polynesia.

Mas, depois do crocodilo, o ani-

mal mais adorado é a cobra. Vene-

ra-se na India e em quasi toda a

Africa, o Congo, o Senegal, o Daho-

mey, a Costa de Martim e a Ougan-

da lhe tributam honras sob as ior-

mas mais variadas e mais estra-

nhas., Na Oceania, a serpente é sa-

grada. Os aztecas do Mexico .sacri-

Ucavam-lhe outr'ora victimas huma-

nas; hoje consideram ainda a co-

bra como uma' encarnação divina.

Os indios dos Estados-unidos e do

e i Canada veneram a cascavel. Na Ari-

lo seu casamento com Carlos
zona, a tribu dos Mokis, que é se-

dentaria, contrariamente as outras

tribus da mesma raça, alimentam

uma multidão de cobras venenosas,

D JOâO 30 O mmmmha viu que, em determinados dias, são

i í * cuidadosamente lavadas e carrega-

das em procissão. '

A Persia tem hoje, como em

tempos remotos., os seus adorado-

res do fogo. Um viajante francez

que liscalisava as escavações da

antiga Persepolis, descobriu uma?

curiosa cerimonia, o culto do fogo

o verilicou que ainda actualmente

BiBLlOTHEC/l no “CAMPEÃO DAS PRllVlNCiÀSn co. Ilderim declarou immedia-

  

LEWI WALLACE
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sacanagem::
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XXVI_

-Que o Deus de Abrahão

nos proteja! accrescentou Si-

' (86)

tamente que concordava ple-

namente, ao passo que Simo-

nidea sempre pratico lhe di-

zia:

-- Convem-me immenso

isso, essa demora permittirá

que ponha em ordem muitas

coisas urgentes. Vi, pelo que

me contaste, que Arrio te ins-

, prída.

j Esther no terrado da feitoria.

monides.

Uma palavra ainda, meus

amigos, proseguiu Ben-_Hur

em tom menos carregado. Com

vossa licença, reservo a minha

liberdade até o dia das corri-

das. Não é provavel que Me..

tituirá em herdeiro. DeixOu-te

bens immoveis?

-Uma villa em Miseno e

casas em Roma.

_Aconselho-te a que as

vendas e a que ponhas o seu

navio prompto a partir, ao

clarão vacillante dos archotes.

Simonides não voltara ainda

perior ás rijezas e valentias da

musculatura .

Na esphera da pura reali-

curiosos.

4o- Em Anadia, d'este distri- ;

cto, ha actualmente em construc-

ção muitos predios, sendo por isso dade e afóra das sombras my- »

sensível a falta de pedreiros e car- thologicas ou fabulas adrede

pinteiros, que alli ganham bonsínvenmdas; não ha povo que

salarios.

4¡- Dentro de pouco não ha-

verá luar. Pois o Pharol continua- _ _ _ ñ _

rá às escuras, que à camara muni¡ historia epopeta tão sublime e

cipai de Ilhavo rala pouco que os gloriosa.

habitantes da praia esmurrem os Os aoanhados horisontes do

~ ' . i r ' ir -
names .Aqu ,HO eua a pad a e" seu pequeno berço eram escu-
corporaçao d aquella parte no con-

celho d'Aveiro, cuja municipalidade * rent“dos P31" sombra do MÊS"

promoveria por varios meios maior , Gente e rodeadospor alcatelas

sômma de commodidades a quem damorisma que,de garra adun-

procura aquella estancra balnear. 0,, e vma feroz, O espreitava;

4+ Proseguem com actividade _ .

os trabalhos de construcção do caes * mas elle mdo leva de Vencldaa

e canal de S. Roque, na parte quequal torre/Pie ¡mpetuosa que

limita o lado norte do pepulosonada respeita á sua passagem,

bairro PiscalOTÍO- __ qual violento tufão que des-

”** De harmoma com as CO"“ * tronca cedros altivos e desar-

dic ões res i as '~ '-se . .

ç ' pec“, ' dele faze' reiga robles gigantes.
na proxima quarta-feira, perante a S _ 1 _ d

camara municipal do concelho, a “ll-sum guerra-9M alga 0-

arrematação do empedramento do mÍnÍOS, invade regiõeS, SUbjU-

largo Municipal. Os trabalhos feitos ga potentados, atira-se em de-

atécsse dia _são .por conta do em- mentada fúria pela Peninsula

preltelro, e constituem uma gran- a dentro, e quando mais não

de parte por isso que a obra vae .

adeanlada_ podia, encerrava-se nas forta-

Como havia absolucto desconhe- leZaS-89nctuarlos que guar-

ctmento aqui da maneira porque se davam heroes e symbohsavam

 

tenha descripto trajectoria tão

.larga ou gravado nos factos da $

wcito e os que

exercicio.

terror para o inimigo e inde-

pendencia para a patria.

Continua.

PADRE BERNARDO CHOUGAL

 

A agricultura'

e o tempo

* Continuam batendo a costa,devas-

tando os fructos nos pomares,

as nortadas violentas do começo da

semana. Pela manhã e á. noite sen-

te-se o frio do começo do inverno.

Ç Communicam-nos de Alber-

garia-z A colheita do trigo, cevada e

centeio, foi muito escassa. As uvas

perderam-se quasi totalmente com

a geada e ventanias que vieram

quando escarumavam. Das fructas

poucas escaparam, e essas mesmas

não chegam a desenvolver-se bem. ~ .
0 a» l "' S l l c | n ' A'De Amamme:_A Sltuaçao ce_ dos unido , Andy 'tio tgomary, que

realifera é boa e abundante, regu-

laudo os 20w litros de milho a 560

reis com tendencia para baixar.

Da Feira:--0 tempo corre ago-

ra um pouco melhor. O preço dos

generos que é de: milho :brancm

20 litros, '520; dito amarello, 500;

trigo daterra, R$000; centeio, 800;

rado, 800; batata para comer, 15

kilos, 340; dita para semear, 320;

arroz de fora, kilo, 100; dito da

terra, 120; ovos duzia, 120.

De Oliveira d'Azemeis:_No mer-

;cado d'esta villa subiu o preço do

milho, vendendo-se o alqueire a

580 reis.

De Santarem: - O azeite de

primeira_ qualidade paga-se a 36500

e 313600 reis os 20 litros.

Os cereaes regulam pelos

seguintes preços: trigo rijo, 550

reis os 131,11; dito mole, 600; mi-

lho, 320; fava, 440; cevada, 300;

grão, 420; feijão branco,

De luboaco:-Teem se effectua-
l . _

do n'estes ultimos dias bastantes

transacções de baga de sabugueiro,

ao preço de 160 reis 0 kilo.

Ó O tempo bom.

De toda a pal-te

engenheiro francez Chateau

inventou um apparelho me-O
chanico, que permitte realisar com

rapidez as Operações arithmeticas

nem o brilho da sua esplendida

tracção da raiz quadrada.

maclnna muito engenhosa, de facil

manobra e que n'um minuto effe-

ctua sete a oito multiplicações de

elementares comprehendida a ex-

E!

4 algarismos por 5.

Goldscbmítt tambem apresen-

tou á sociedade de estatistica de

Paris uma regua de calculo de

grandes dimensões, que e susce-

ptiveI de prestar valiosos serviços

a estatistica no calculo das percen-

tagens.

”"§ Ha na Allemanha, actualmen-

te, oito milhões de homens disci-

plinados para a guerra, entre os

que jaserviram nas fileiras do exer-

se encontram em

0 Foi nomeado facultativo mu-l

nicípal de Condeixa-a-nova, o sr,

dr. David Ferreira dos Santos, que

ha annos exerce com muita compe-

tencia a clinica n'aquelle concelho.

Felicitamol-o e aos povos d'alli.

Ç A Inglaterra e suas colonias

produz a terça parte do carvão que

se gasta no mundo, a nona parte

do cobre, a oitava do ferro, a no-

na da prata, a quinta do chumbo e

metade do oiro!

Ç A cidra e tão barata na Suis-

sa allemã, que se adaptou ultima-

mente o processo de a vender, nos

cafés, a tanto por hora. Isto quer

nada quantia, o consumidor pode

beber n'uma hora a quantidade de

cidra que tiver vontade.

Ç Em varios templos da India '

o encarregado de recolher as es-

 

1 ç ~ -
n

l

-rlerás ámanha 08 do' para Valencla, nas costas de um dever trabalhoso e a uma

cumentos necessarios. j Hespanha.

_Então nada n08 resta Este passageiro erao agen-

mais a fazer esta noite- te que ia vender as proprieda-

A nossa missão está 011m- des do duumviro Arrio, que

Ben-Hur herdara. Quando a

a embarcação levantasse ferro

o mancebo ficaria irrevogavel-

mente ligado á missão que li-

; vremente acceitára na. noite

precedente, se estivesse arre-

pendido ainda não era tarde

para o dizer. Era o dono, po-

dia fazer o que muito bem lhe

parecesse. . . _

Talvez Ben-Hur pensasse

XXVII

No dia seguinte á noite,

Ben-Hur estava de' pé com

Por baíXo d'elles, no caes, ha-

via um grande vae-vem de

homens que carregavam um

causa perdida de antemão.Não »

*era insensatez querer luctar

com Cesar?

D'um lado via a figura

vaga, velada pelo mysterio,

do rei; lembrava-se da pouca

certeza que .possuia acerca da

natureza do seu reino; do ou-

510; *

aveia 300; chicharo, 320; e cen-

teio, 420 reis.

uma W

molas dos fieis é um elephante, o »4:
l.)

qual vae por um e outro lado con-

duzindo na tromba uma cestinha'

onde lhe deitam dinheiro.

ç Esta ajustada' uma nova al-

liança da velha aristocracia ingleza

com a rica classe plebea republica-

4

l

na dos Estados-unidos. Realmente,

annunciam-se as nupcias do joven

duque de Roxburghe, cuja fortuna

é muito modesta e o qual pretende

rredoirar» o seu brazão, com miss

Goclet, uma rica herdeira america-

na, que possue nada menos de qui-

, nhentos mil dollars de renda annual.

A miss esta anciosa por comprar o

animal, perdãol. . . o duque e este

apressado em se vender.

ç Acaba de fallecer em Atlanta,

capital do estado de Georgia, o de-

cano dos cidadãos negros dos Esta-

morreu com ll7 annos. Foi escra-

vo até à guerra da Sucessão; de-

, pois de emancipado, instruiu-se e,

í apezar da sua velhice, ainda ha pou-

co fazia conierencias sobre a egual-

dade das raças, tão violentamente

combatida de ha um amio a esta

parte nos Estados-unidos. Nos seus

ultimos momentos, este velho phe-

nomeual viu junto d'elle os seus dois

tilhos, um de 8l annos e o outro de

76.

ç Um descobrimento sensacio-

nal acaba de fazer-se na embocadu-

ra do Arno, na Italia. Dous pesca-

dores que colhiam a sua rede, en-

contraram n'ella duas enormes cha-

ves comidas pela ferrugem. 0 acha-

do foi submettido a peritos, que exa-

minando os escudos contidos n'ella

reconheceram como sendo as da

torre em que o tyràano conde Ugo-

* lino foi condemnado pelos seus ini-

migos a morrer de fome com seus

lilhos. A historia diz que essas cha.-

ves tinham sido lançadas no Arno

pelo arcebispo Ruggerio e não ha-

viam sido encontradas.

§ O cometa assignalado ultima-

mente pelos californianos parece que

não passa d'um velho cometa, vis-

to ja em 1889 e em 1896. E é um

dos poucos que não teem engana-

do os astronomos, porque numero-

sos outros, cuja volta era esperada,

trataram de se divertir nos espaços

e não se deram ao trabalho de dei-

xar se examinar de novo pelos ho-

mens de sciencia.

O Uma dama de Boston, de no-

me Maquira, perdeu, ha uns 15 an-

nos, o uso da fala. mas um medico.

conseguiu dar-lh'a de novo, graças

a um palatino especial d'um perfei-

to machinismo. Muito feliz com isso,

a dama acabou por esquecer a sua

enfermidade, quando, ha dias; o ap-

parelho se desanrranjou. Cruel em-

baraço! O doutor tinha morrido, le-

vando para a sepultura o segredo

do seu invento., que ninguem foi

capaz de penetrar. E a infeliz tor-

nou-se muda. Que tristeza para ella

e que felicidade para os genros. . .

se os tiver!

§ Dizem de Odessa: reina gran-

de actividade uos arsenaes mariti-

mos do Mar Negro. Em Sebastopol,

principiou a construcção d'um grau-

de couraçado que se chamará .S.

João Chrysnstomo». Coisas da paz...

§ O rendimento do pescado na

praça de Pardelhas durante o mez

de agosto lindo foi de 2:1775855

reis, rendendo para o Estado a

quantia de 11195880 reis.

0 Um industrial teve a ideia de

installar em Berlim, nos dias chu-

vosos, apparelhos automaticos, se-

melhantes aquelles que distribuem

pastilhasde chocolate, e os quaes

distribuem guarda-chuvas. O tran-

_ ç seunte, surprehendido por uma car.

dizer que, mediante uma determi- ga d'agua lança na abertura uma

moeda de 40 pfennigs e pega n'om

guarda-chuva. Logo que o objecto

cesse de lhe ser util, o apparelbo

restitue-lhe o dinheiro, abatido o

aluguer.

 

nando-se para a jovem-Não,

respondeu Esther.

_Gostarias de lá ir?

_Não creio.

---Porque?

-Tenbo medo de Roma,

respondeu ella com voz tre-

mula. °

Mal lhe distinguiu o sem_-

tro¡ lado os gosos, todas asblante á luz indecisa das es-

honras que a sua riqueza lhe l trellas, mas pela segunda vez-

proporcionava; meditava na recordou-lhe Tirzah, e apode-

poss1b1l1dade, tao recentemen- rou-se d'elle um sentimento de

te entrevista, de ter um lar e , ternura. Era assim que a sua.

amigos que o estimassem. E o - misera irmã permanecia de .pé,

mundo sempre ardiloso, sem- junto do mancebo no terrado

sala me arme qualquer ebos-

cada antes de'receber respos-

' ta de Graciano; isto é, antes

r d'uma semana. O meu encon-

producto em segurança. Dá- *w do escriptorio, onde esperava.

me plenos poderes e manda- 1 o momento _de entregar ao ca

rei alli um agente que se des- pitão da galera que se apres-

empenhará com toda a deli- tava, as suas ultimas instruc-

gencia d'essa missão. Praca-ções, que consistiam' em ir a

_ tro com elle, no 011'00, seráver-nos-hemos, ao menos d'es Ostia, porto de Roma., para

para mim um prazer a que ta vez, contra os ladrões im- ahi

não renunclo por nenhum pre- periaes.

desembarcar um passagei-

u'isto, quando, com os braços

cruzados, contemplava a sce-

na que se desenrolava a seus

pés. Moço, rico, formoso, ha-

bituado á sociedade dos pa-

tricíos de Roma, ouvia uma

voz segredar-lhe aos ouvidos

ro, e de continuar a derrota que era louco em sacrificar a perguntou o mancebo

pre disposto a gritar aos fra-

cos: «Detem-te, descança, sa-

boreia a vida,» o mundo en-

contrara n'essa noite um a1-

liado na companhia de Ben-

Hur.

_Já estiveste em Roma?

incli-

da casa, n'essa desgraçada

manhã em que se deu o acci-

dente' de Graciano. Pobre Tír-

zah! Onde estava agora? Es-

ther ganhou, com a impressão

que a memoria lhe desper-

tara.

(Continua).

 
 



  
   

 

   

    

   

   

   

   

  

   

    

       

   

  

  

 

  

  

  

 

   

  

    

  

 

  

  
  

   

 

  
  

 

  

  

 

  

   

 

  

 

  
    

  

   

 

  

  

  

   

  

  

  

  

vales em moeda portugueza, ro. Sardinha nem uma appa-

em Lourenço Marques, emreceu. i

ania,11. virtude das despezas da emis- os acontecimentos e

Deve ter fechado hontcm o concur- a“ a

;po para a vaga de parocho da egreja de sao excederçm a' 5 por cento' › da Servia

'SJullào de Cama. Não sabemos os no- quando 3111 ha bancos que Segundo um despacho deVien-

nes de todos os concorrentes. Somos - ' ~ ° . -

ítem' informados ,de que foram bas: q transferem :Cl:- dinhelro pOl ill-1" na, comulunlcam de Bel..

v-ntes, e que houve até alguns de Bra- guez Pal'a 13h03 a 1 e 111610 grado, que o rei Pedro I está

-~ Não POÚBmOS gal'antÍ"que sela V9!" por cento. consternado pelo que occoreu *

:I'adcistm no entanto não nos admira - .

n seja certo,v1sto tratar-se d'uma das 40- Em Vlrtude da aPPh' ; em Nichs e que o ferimento

_melhores egrejas do districtojde Aveiro. w e' ' . , ñ , w .

Deusqueira que venha para aqui um * Facil“) ?as tande ,12,03% nas que lhe prOduzm na face uma

:parocho .digno. como se espera. Como 1D 38 erreas do Iranswaal, das pedras atiradas contra o

p dissemos, d esta freguezia foram tres w deliberação tomada_ de se não coche em que ia, O incommó-

:os concorrentes. Para nós são todos . . ..

'sympathlcos a esta terra, 0 que Não ad- fazer dlstmcçao entre PrOduc' w da muito. O tumulto foi maior

'imita visto serem filhos d'a ui mas co- ' a w w ;-
. a_ _

mo não podem ser todos espachados, toalmportadoa e 81.11 africa'rios' do que se dlsse nos Primelms

'concerteza devem ficar dcis descon- w "Cannon que a tarlfa aPPhOa' * momentos e a. multidão fez fo-

'tentes.dadoocaso de ser para aqui da ao milho de Moçambique go repetidas vezes contra O

.hum. Em_fim, Deus queira ¡que tudo se ..

harmonlsee que todos fiquem satisfel- Be tornaVa tao elevada, que carro que conduzia Pedro I,

_tos não permittia a entrada d'este sendo preciso rodeal-O de

.- 0 De visita a seus paes e irmão é í _

' esperado 1301' BSÊBS dias n'esta localida- cereal no TranBWaal, por ideal' guardas e atravessar a povoa-

deonosso amigo sr. dr. Manuel Nunes w w - - 1 __

'
o .seu transporte muito mais çao a galope, emquamo que a

_da Silva que, como diz o «Campeão», se

'encontra actualmente na Foz do Douro. caro do que de Durban. A policia e 08 gendarmes a ea_

:Avmda de sua ea.a a terra que lhe f01 Cent,.a1_south_afr¡can, atten_ w vamo davam violentas cargas

*berço é sempre muito desejada. Nunca -

?nos cançal'emos de 01291' que é sua 9X3' de“ *as reclamações faltas: Per““ para conter os grupos. O rei

"ounicolilho de Cacia que tem traba- .° ° í ° ñ . , .

“lhado para o seu desenvolvimento. Fi- DRM“? que con-tmuíasse a an' escapou 00m Vlda P01' um m1“?

'lhes d'estes (gw honra à *terra que os tlga tal'lfa que é mala barata lagre e, logo que chegou a

j viu nascen- a.

1 *

4 Chaves, u. que a do Natal- Belgrado, mandou reforçar

' Coreia da 1 horalda maãrugcada de f 4.¡- No mez ñndo a pro- todas as guardas e recolher as

'hontem oi a popuação e haves a a ~k '
. , w

..acordada pelos signaes de incendio. dilcçfw das mlnas de Ouro? PO tropas a quartelsa tomando

Declarava-se fogo n'uma casa, sita na dlStrlCtO de Myssore, Indla, precauções exageradissimas.

A conspiração militar tem
4 estrada que conduz ao logar do Ou- ' , _

* teiro secco, dos suburbios d'esta villa, fm de 50'571 onças' O que ac

:aquí paeãttància ao w sr..dr. AIstorga, e l 01183 um augmento de 1:591 extran gravidade e impor_

ora a 1 a apor caseiros. _gnora-se onças sobre a_ Producção do “meia, sendo os conspirado_

'a ori, em do fogo.
.

ompareceram Promptamente 08 mez ante““ e de 63724 onças res cerca de 1:000, quasi to-

', bombeiros voluntarios, ue resta-
~

w_

q p '5°er a prOducçaO de eg“aldos chefes e officiaes. Pedro I

mn valiosos serviços, sendo digna de .

' louvar a maneira arrOJada como se* perlOdO de 7 receia descontentar os que pe..

lâouveram; é aos bombeiros que SB
dem a deposição de quantos

leve se uramente, o não termos a re- ~ . “l, ~ ' '

g
U i Lampeao"

tomaram parte 1108 assassina-

 

_lilala da _ Provincia

   

'
i

I
'
°
I

d
'

r
-

* 'strar quacsquer desgraças pessoaes.

' Suanto aos prejuisos são totaes por
.

.falta de agua, sendo diñicil conseguir v
tos da famosa noute; mas ao

que duas bombas trabalhassem. i
“138m0 tempo não se atreve a

Os moveis estavam seguros na

w

;companhia «Urbana portugueza» e o O succesivo augmento das acceder ao que lhe pedem com

- ' Ind ,'sad a .-0. ñ.
. * ° ° ~ __

_PNÕÍO na “ 9mm 01' ” apphcações _da_ coraça, que temor de ser ainda peior des

Notícias religiosas debalde se tem procurado contentar os auctores dos re-

Tem logar no proximo domin- substituir em muitos casos gladlos;

.V g0 20 do corrente em E8- por diversos productos,er co
m A 5113113930 é eXtr3313111311““

Iglltãil'a, a» festÍVÍdade de N. S. que esta preciosa substancia l te grave Por se 30h31' d““dldo

' do Rosario ue este anno é não che ue actualmente ara O 336mm) em (10113 bandos “'-

w _ i w g P . .l. . O A .

falta. com toda. a pompa. consumo_
¡econm lavets. re-se que o

A Haverá. ruidosa vespera, Como se sabe a cortiça 1'81, formando varios regimen-

. com fogos do ar e do chão,ba- produz-se unicamente em Por-

.. lões Venezianos e aerostatos, tugal e nos paizes que oii-cum..

"assistindo a banda dos «Vo- w dam o Mediterraneo: a Hespa-

,, luntarios» d'esta cidade e a nha, a França, a Italia, a Al-

phylarmonica «Esgueirense». leman
ha e a Tunisia, Não se

_ Ailluminação é apresentada a encontra na Asia Menor e ape- A

l. capricho pelo sr. Joaquim nas se colhe uma insignifican- _ _

?Amaral Fartura, d'Esgueira. , te quantidade d'ella na GrreciaOs rem as§assmados não ti“"

e No dia de manhã, ha mis.. e na Turquia europea, não darão mmto tempo a ser vm-

j na, solemne e sermão, de tarde obstante estas nações possui- - gado** *e que 0 1231110 de Pedro

'- procissão que percorrerá as w rem um clima que parece con- I temos seus (has contados'

_. Puncipaes ruas da freguezia, veniente para o desenvolvi- Notas d3algibeira

outros, proclamará a lei mar-

tre no estado normal.

   

_e tarios».

' Tem sido incansavel para dade 'produz e exporta

.' dar a esta festividade o maior apreciavel casca, calculando-

a; lusimento possivel, o seu di- se a superficie das florestas de

igno thBSOUreirO e 110880 ami- * sobro em 300:000 hectares

go sr. José Matheus FartO, a ~ para Portugal e 250z000 hec- i

;quem damos os parabens. tares para a Hespanha. A Ita-

... Com ofim de solemni- lia, que foi a principal forne-

sar a tríplice formatura de cedora do producto para a In-

"seus filhos, o nosso estimavel glaterra, produz actualmente

amigo, o sr. dr. José Tavares uma pequena quantidade, em

d'Almeida Lebre, festeja h0jevirtude da destruição imprevi-

_e amanhã com todo o espa- dente, e quasi completa das

vento N. S. das Dores, na sua florestas primitivas da Cala-

capella de Verdemilho, comw bria, para fazer carvão. A su-

Í; rui'dosa vespera, havendo lin- perflcie dos sobreiraes alge-

'- da e vistosa illuminação vene- rianos avalia-se em 2801000 l

l' siena, muito fogo preso e do hectares_

É' ar, e tOcando alli a banda_ do * Portugal é a nação que

24,eaphylar.moníca «Velha», maior quantidade de cortiça

7 d'Ilhavo. Esta romaria é das produz actualmente, fazendo

 

sssrms um o poa'ro ,SAHIDAS mas ¡.lssoA

Man. ; ,

Tramways.. 3,55 Man.

Correio. . .. 5,21 Mixto ..... 6,50

Mixto. . . . . 9,0 '

Tramways . 10,15 Tatá.

  

  

  

Tramways.. 4,39 n ..... 4,57

EXPTBSSO. .10,40 V Correio. . 10,39

Ha maisQ tramways, que chegam

a Aveiro as 9,49 da manhã, e

9,42 da tarde.

  

  

    

5 vindo alli sempre muita gente ' deravel para a Allemanha e

dal-Encarnação, nasua capeli-riquezas agrícolas do nosso gum

, nha á. beira da ria da Costa- paiz,

nova, tocando as afamadas
Sal e pescas we_ magica-s da Vista-alegre, e a Pesar do vento que tem SO_ §§§mm§§m§

7 mudados “bm.nbeims VOlun' A prado o mar não se tem I .a

a “nos” de““ mda'de' à alterado até ao ponto de não

permittir o trabalho. Os lan- ANADIA_MOGOFORES

Províncias

* llltl'amal'lnas ços é que continuam sendo pe-
, A unica a a sulphatada-calcica

analysa a. no paiz, semelhante
L¡ Os arrendatarios dos ter- quenos e de pescas miudas,

renas marglnaes, entre 03 kl' q dando pOl'lSSO pOllCO. ; á. efetuada agua de Contrexeville,

lomentros 1 e 2 da linha fer- 4... Não tem havido n'es- 'm vmg..." Em”” ,

É d L M d. í d NDICAÇOES BABA uso INTERNO:

ê rea _e ourenço a arqu98, tes 133 trabalho e Pesca ao * arthritismo, gotta.lithias e urina,

teem Já aterrados os terrenos mexoalho.
Em? 6 bilianãngorgitamentos

f., v que estavam alagados pelas
epa lcos, catarr os vesmaes, ca-

* De Ovar informam tum-ho uterino_

ultimas cheias. O aterro feito que vae grande desanimo na USO EXTERNO: e,

-
em differentes eSpecies de derma-

nos mezes de Junho, Julho e classe piscatorla, pms, apesar mms_ p

*ij aw osto, foi respectivamente de dos grandes esforços feitos A' venda em garrafas de litro

* e caixas de 40 garrafas.

" ¡11:960,10,304 e 8:820 me- todos os dias, nada tem conse- Preço do cada garrafa 200 reis_

"nos,
guido. E' tão grande a falta Em caixa completa. ha um des-

; _4... Pensa-se em remode- de pescaria, que algum cara- “163,35 ,23%;g'sno _

lar _o serviço sobre a cobran- pau que houve foi vendido Pharmacia Églãbêgfãno

1,, ça de taxas pela emissão de razão de õãOOO reis o milhei-

 

ARua Direita

tos dedicados e dissolvendo

cial e suspenderá a reunião da

Sckuptina até que o paiz en-

Notícias particulares rece- ~

bidas em Vienna dizem que

 

'fazendo-se acompanhar damento do sobreiro_

' banda dos «bombeiros Volun- E' a. península iberica a í

região que hoje maior quanti- ~HOBÀRIO DOS COMBOYOS

da
.”

   

     

     
       

      

  
   

  
  

     

  

  

   

  

Tard- MiXtOocnnc l

Mixto...... 8,48 Expresso.. 5,26 .
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› mais concorridas do concelho, uma exportaçao muito consl- Ha na rua das Salmeiras, mo-

* rada n.° 8 a 10, muito pro-

* outros paizes industriaes. Pó- ximo da Escola-districtal d'ha-

4h Na Gafanha-dO-Sul de-se dizer que os sobreiros bilitação ao magisterio, uma

Í tambem se festeJa a Senhora constituem uma das maiores senhora honesta, que recebe al-

as meninas internas, bem

como alguns meninos, que free

quentem o lyceu ou collegio.

o

ç

Instru'cção
primaria. *

    

  

  

  

  

Antonio Caldeira Pinto Rebocho

1" GRAU
Elmano de Moraes da Cunha e Costa

Anthem Pinto Ferreira, (li-ü“" Hernani Hermano Ferraz de Ma-

cto.
galhães t

Antonio Luiz de Sousa Sobrinho, João Matheus Moraes das Neves

distin'cto
Manuel Marques d'Almeida

Augusto L0pes Moreira, distin- Mario Teixeira da Costa

Oto
SSAGIâM PARA A 3.ll CLASSE

Camillo Augusto Monteiro Rebocho
PA

Eduardo d'Athayde Móreil'a Agostinho Fontes Pereira de Mello

   

  

  

  

  

 

  

 

  

   

   

   

   

 

  

Egas da Silva salgneiro

João Ignacio de Mattos

Joséde Mello Cardoso, distin-

cto _

distincto

Laurelio Augusto Regalla

Octavio Duarte de Pinho

Othilio dos Prazeres Rodrigues,

distincto

A

E

José de Mello Cardoso

José Vinicio Caracol Meirelles

Laurelio Augusto Regalla

Othilio dos Prazeres Rodrigues

Admissão á

Districtal de habili-

tação para o magis-

terio

José d'Almeida Mornjão, distin-

cto

Francez--sí
ngular

Alberto Miranda Leal, distin-

cto

Anthero da Silva Pinto

Arthur d'Oliveira Sergio

Manuel Maria Moreira

Curso dos lyceus

Os alumnos acima mencionados, que seg _

as aulas do Lycen Nacional d Aveiro. São internos

ou semi-intern
os do Collegio.

frequentaram

Conjnnctamente com elles muito

nos, frequentaram no collegio as

instrncção primaria e secundana, c

cial, reabrem no dia 1. í

Aveiro, 8 de setembro de 1903.

Manuel IPI'

Amilcar Mourão Gamellas

Anselmo Augusto Taborda da Silva

Antonio Gonçalves Videira, di.-

tincto

* Antonio Marques Martins da Silva

Augusto Fernandes Bagão

urelio Rebocho Vaz

duardo Mendes de Brito

Filippe Augusto Soares d'Alberga-

Jorge Faria de Mello Junior

José Henriques Martins

Ruy de Moraes da Cunha e Costa

Theodnlo Martins Houroades

Thomaz Antonio Soares d'Alber-

garia

Vicente de Paula de Moura C. de

Almeida d'Eça.

ESCOla PASSAGEM PARA A 4.“ CLASSE

Horacio d'Oliveira Marques

João Vianna Neves d'Oliveira

Roberto Eduardo da Costa Macedo

PASSAGEM PARA A 5.' CLASSE

Antenor Ferreira de Mattos

Antonio Ernesto d'Almeida

Arthur da Luz Serrano

Augusto Faria Carneiro Pacheco

Julio Martins Pacheco.

Sahidadocurs
o geral

i Antonio Faria Carneiro Pacheco,

 

s outros, na qualidade d'exter..

explicações das lições. As aulas de

omprehendidas as do curso commer-

° d'outubro. Enviam-se
estatutos a quem os pedir.

anoisoo da Silva

Padre João Ferreira Leitão.

 

outra de tolerados para as

candidaturas das proximas

eleições. Eu não me lisonjeio

de entrar na primeira, nem

admitir a honra de estar na

segunda. Se o meu partido

me poder e quizer dar os seus

votos, acceito-os com reco-

nhecimento. Se julgar que os

não mereço, respeito a sua

decisão, e continuo no seu

serviço; porque se hóje aca-

basse o partido progressista

eu sempre ñcava reconhecen-

do a lei suprema da humani-

dade, creado na sua efñcacia

e admirando as suas maravi-

lhas.
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E' tempo de resumir. Se

eu fôr eleito deputado obser-

varei as seguintes regras:

I.° Não farei opposição

systematica ao governo em

quanto elle mantiver as con-

dições constitucionaes e res-

peitar os direitos politicos e

civis de todos os cidadãos.

2.” Appoiarei todos os me-

lhoramentos materiaes, todas

as medidas organicas de fa-

zenda, todos os aperfeiçoa-

mentos administractivos pro-

postos- pelo governo, com tan-

to que elles se approximem

dos principios e indicações,

porque tenho pugnado na tri-

buna e na imprensa.

3.° Farei aos ministros op-

posição constitucional quando

os seus actos a provocaram,

sem sacrificar aos melindres

exagerados da situação, a glo-
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qu1m da Silva Tavares, í _g _ .
_

estabelecidos em Belem, capi-

tal do Pará, sob a firma Ta-

vares: & Irmão, sendo credo-

res de João Maria Valente

Esteves e sua mulher Maria

Izabel da Silva Pereira, vão

intentar acção contra os mes-

mos, a fim de serem embolsa-

dos da importancia que lhes

é devida e por isso, previnem

a quem interessar possa, que

nenhum negocio deve ser feito

com os bens de qualquer sor-

te, que os mesmos possuem em

municipal d“'Aveiro:

AÇO saber, por delibera-

ção da camara. munici- '

e pal, que até ao dia 16 deÍ

setembro proximo se acha
a _ ,à aberto o concurso para a em- .

' ' preitada do calcetamento a pe- "a a p e A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultima dra brancae para, subordina_

& novidade em solidez e elegancra, sendo garantido o seu born » do aos competentes desenhos, ~

 

    

 

  

  

funccionamento. O material do seu fabrico é de pnmelra qua- w da praça Municipal (pena ci_

lidade, eafiiançado pelos fabricantes DELACHANAL & CF _p dade, com uma superficie de

 

Pardilhó, concelho de Estar- RUA DIREIA=AVE|R0 de Parizfplteço com 0 trQVãOv 55$000 relÊ- 1:926 metros quadrados, de- i*
rej a, ou em qua1quer outra saliImmInumnImnmm¡InulumnnuummuunnunumIiimumnuuiuuummIunnnumuuulmunmums Grande sortimento de accessorlos e officma de reparaçoes tanto de

vendo a pedra a empregar ser _'I'

proveniente dos jazigos de ba- i'

, zallo e marmore branco (vidra-'. . . ..._., ' w ' -Êode' .
Blcycletas novas, garantidas, a PrmCllnar em 50$000 _Em ilhavo. o sr. Antonio Augusto Nunes Vizmho. Acceltam 'Ç ) _ Lisboa ,

reis 7 ' se mals- U caderno d encargos e

O 7 bicycletes como de machines de costura, etc.=Unico representante

Bicycletas, motocycletas- e automoveis dos Portugal, Antonio Joaquim Augusta»SANGALHOS-ANADIa.

melhores fabricantes inglezes e francezes. São HOSSOS agentes-*Em Águeda, o sr. Bento de Souza Carneiro '

parte de Portugal; e desde já

protestam contra todo e qual-

quer negocio que porventura '

façam, promettendo lazer em

tempo valer os seus direitos

       

    

._ _ , _
, ' mais condi ões _' - -.b _ Grande sortido de accessorios para bicycletas de todos ~ w w + w w ~ é; tação achar: d eita a"terna

Perage 23 13118 “3498' d os auctores e para todos os preços. w ~ r quem amzer se lia enltes P“”l
31' 2 e 48'03“30 e Ofñcma para concertos garantindo-se a perfeiçao e so- ~ * * * " - um"“ Os, des

1903_ “dez Esmaltagem e nicklagetm _~
r de as 10 hora da manhã ás

Tavares 6' Irmaoi Grandes reducçôes nos preços 7._ l ' 3 da talide' nus* dm“ “tem e““ *
SERRALHEBIA l.” DE mam Alugam-se bicyclets _w “crew“ d“ cam““-DE

::2:___ à _ í** v ., ' É.: 'a 1 “ um A _e. . . ' _ _
. veno 27 de aJoão Vicente Fem-ema Acceltam-se agentes nas localidades onde ainda não os temos. __ _à , _~. 1903 ' gosto de T

RUA DO GRAYITOMVEIRO | F Z D í Í:: __ Ã à 0 secretario da camara,
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' D... i w 4' “ * .Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalha AN UB.E› DE TONELADAÔ E772 de betembro

    

   

     

    

   

   

r esta oñicina, recentemente mon-

N tada com todos os requisitos

modernos, executam se todos os

trabalhos com promptidão e asseio

   

, a“ . . 7 o 1 r '1 p '_ de prata e ouro conferidas em exposiçoes a que tem concorrido. Para Pernambuco, Bahla, RIO de JanelTO, ÔAN POb, MonteVi- PNEUÂT'Trgrngm-0:40-.
por modicos preços. ; . _ Analyse chimica pelo ea.“lo sr. conselheiro dr. VlliGlLlO MACHADO, medico e lente de (leu e Buenos-Ayres. g

A ?R$000 REIS or $Çonstruegn-Se camas; grades, Esta ;ea 3mm' Para ;Peruana giga); derrame , ,h CLYDE, DE 564-5 TONELADAS. Em 28 de Setembro. o Legitimos egmnados. Pneu- .portoes, fogoes,_ lavatorios, enge O @mp 953 a com begll'ayd" dg¡ ¡nl-d lí? 0033 ”Wi/7731033 ca a“ 03 , * * para õ_ Vicente Pernambuco, Bahia,ãRio de Janeiro, Monte_ t Inaticos Ommum,0ycloneeNa-nhos de tirar àgua, ele” etc_ w gastrzcos putrzdos ou pai'asztarws; nas preversoes digestz'vas derivadas das Vide“ e Bupn A res 7 p_ í tlonal, añançados a. 5:500,PREÇOS SEM COMPETÊNCIA doenças infecciosas; na conoalescença das febres graves; nas atentas ' Os' y *' _____________íe _ ,, 0 ri03(nhaltldc-:absortide em accesso-
- " a 7 a _ - gastricas dos diaubetioos, tuberculosos, brighticos, ele.; no gastricismo dos í A Bgnno HA CREADOS poRUGUEZEs t sem Eggpetàãígàetes a Preços

EÊOPPIOINL DE TANOABIA ”gomgãost pelos e'fclíssés Í“_privaçoçsá etlc., 610. Ç d _ h Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.“ classe es- O S Antonio Joaquim Augusto,DE I _ o. em gazesu mes, sa o¡ muito abra ave, quer pura, quer mistura a com vm o_ colher os beliches á vista da Planta dos Paquetes, para angalhos_Anadm_v w 7 Prego, incluindo a garrafa (8 dee.) 160 reis. _ _ , í . VENDB_SE._G 11hApreciações dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo- ISSO* recommendamOS multa: antecedencla- .a ' m “voi 13°SUCCCSSOr de João Pedro Soares se; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real;_e professor VlRGlLlO . Aus
' MACHADO. '

- ' - ' i ' nrANTIGA TANOARIA Doággdg, BENTO DE MOURA Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, prolessor de bactereo Tendo acontemdo Por Va“as Vezes que alguns Passagelms “team . .
AVEIRO cia da Universidade (ils Coimbra. llemettegse folheto, gratis, a quem o requisitar ao as _SllaS passagens como para embarcar nos paquetes d esta _Compa-

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

N'esta antiga e accreditada oñici- Rua dos Panqueirm, 84, 1.°-LISBOA commenda-se em especial que tenham o maior curdado em tratar sem-
na, fabricam-se todos os utensílios per-

tencentes á arte. Concerta toda a qua-

lidade de vazilhas. Vende madeira, ar-

cos de ferro ao feixe e ao kilo; arcos

de pau, rolhas de pau s de cortiça, me.

cha e tudo o que diz respeito ao oiii- i

cio.

Pede ao publico, aos seus

e freguezes que visitem o seu estahe ,

lecimento, que é o primeiro n'esta ('.i-

dade. A

Tambem tem deposito de papel de

embrulhos para mercearias.

TUDO POR PREÇOS

SEM COMPETÊNCIA

*Brruuuus llAlllllLllUSUS ~

 

pre só com pessôas de prohidade 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 W Unic-os Agentes no Norte de Portugal,

l alt, Rumsey de Symington

19, Rua do Infante D. Henrique-_Torto

Ou aos seus correspondentes em todas as

_ cidades e villas de Portugal

' XOXOXOXOXOXOXOXÓXOX.

ruumçno ALLIANÇA nas DEVEZAS

DE ' i

os ~ É . w e , i r
Bal'. &

Succesor Nova illurninação a gazoli- -h
na, poder illuminante 100 vel-

' 7 . g e o .Llas por bico, gasto 5 reis por

hora.

N'esta fabrica construem-se todas as obras, tanto em ferro fundi- l Pedir c '. _ at l -do, como em metal e bronze, assun como: maclnnas de vapor, linhas , a Ogos glans_ aos
d'eixo, tambores para correias. bombas de pressão para agua, ditas pretos correntes a A. Revrere.
systems gallopara trasl'egar vinhos, prensas para expremer hagaços _Rua de S. Paulo n ° 9 1 o
d'uvas ou azeite,- ass¡m como todas as obras que pertençam a fundi- 7 ° 7 '
ção, serralheria e torno mechanico, portões e gradeamentos para jar- _LISBOA-
(lins e sacadas, mexedores para balseiros, torneiras e valvulas de mc- Desconto aos
tal para toneis, marcas para marcar pipas e barris a forro e ditas '-. - :3 pa , p e

ra marcar caixas para embarqum charruas e arados de todos os svs- * revendedora.
temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para uvas cóm
cvlmdros de madeira, engenhos de copos para tirar agua, ditos fundi-
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;Rua Mendes Leito, 13 a 21-Ruu dos Marcadores, 56 a 60

AVEIRO

Participa aos seus ex.“m'S amigos e freguezes que acaba

de receber um variado sortimento do que ha de mais chic

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-

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

timento de cassas de phantasia pr0prias para blouses.--

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

riedade de tecidos brancos' em cassas rendadas, piqués mous-

sellines, fustões, etc.-+- Chapeu.; 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

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

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

l netS, perfumarias, etc., etc.-Camisaria e gravataria, sor-

tido completo.

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

reis.
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ALLA & FILHA

Pomada anti-herpetica

        

   

 

    
Para .comprovar a efiioacia,

d'esta pomada., bastará dizer '

que ha milhares de pessôas

que a teem empregado em im-

pingens, herpes, escrophulas, .

feridastanto antigas como re?

Gentes, embora syphiliticas e .

que os seus salutares efi'eitos .

immediatamenle se teem feito .

sentir.
.

Rua Moreira da Cruz, Devexas-V. Nova de Gaya
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40- dos (le todos os s stemas, estancarios. Tambem fabricam l i d f, -PHARMACIA DE l a CLASSE _ _ , . e. O $ .ro para cosiulia ein preto e estanburla de todos os turnuniilbif,1 fãrftiisDE ALLA & FILHA '

de bruuir a vapor, ditos d'uzu, espiadorcs de cartas etc. ....- *

==== MONDEGO
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