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nomeação do general Gorjão para

commissario regio dv Moçambique.

Tambem as minhas informações

estãoa sr.' D. Helena de Albuquer-

que e seu esposo, sr. Bernardo Bar-

bosa de Quadros, tenente de artilhe-
1 mam que é penosa a situação

E dns pescadores. As redes veem

w lavadas á borda, e se o tarde

0 conlirmam. O ministerio bota o

anno lutamos pouco alem irá. Ah¡

ria.

Õ Está. em Ovar o sr. dr.

Duarte Pereira Coentro, digno juiz de

no Pharol, onde se encontra a ha-

nlios, pelos srs. dr. João Pinto dos

  

 

Manuel

Armações de pesca

 

Santos, deputado da nação, e dr. g direito na comarca de Pam vão as notiçias da ultima hora;

Estão-se fazendo gravissi- G“¡lherme Moreira? le““ "a ""l' Pl'Oduzu' “53““, "131 da 013333, @Esteve aqui o sr. dr.J. d'Almet- Ô "3' @SW-WW em Lisboa o no-

. versidade, commissionados pelo “e não tem outros meios de da, administrador d'Ovar. Vi) ministro tl'd italia, marqnez

mas accusações ao a" ml' sr. Manuel Homem de Mello para q-d @Esteve em_ FMS 9 “0330 amis“ e GHRSCU (18' BÍSM PUSSUMOV de uma

V1 ao prestante correlig onario, sr. João Ce-
nistro da marinha a proposito

da celebre portaria, que revo-

gou o regulamento da pesca

alguns dias depois da sua pro-

saberem a quem deviam pedir a

reSponsabilidadedo artigo editorial

do n.° anterior, em que elle se

julga visado. -

O nosso amigo respondeu que

4.o- O sal tem tido sahida,

e bastante procura, estando

ainda a 50:000

.+__~

 

reis o barco. w

- . . . ”l" w t w ,

lorico Drago Madeira, digno presuden- ° i“ 'e “numa

te da camara_ mmimpal de Castro_ §O_ principe de llohenlohe con-

Marim. l ferencmu hoje com o sr. conselhei-

Q PAR'FIIMS: * ro llinlze Ribeiro, a ilm de esco-

Partiu para a sua casa de Gonda- llier terrenos para o sanatorlo que

mulgaça°° . tinha satisfação em receber suas m"“'ezas ”em É?? está? Veraileafndf) S““ BSP?“ projecta construir.

Queremos acredltar ue, T as _a _ 1 o ,1 _ ç. _ w ,sao ias,osr. dr. Leitos Braga, ll- l, Y . o.

q ex. na sua casa mas us proteina í ¡w . d g . 1 d. - _ Q mam concedidas liceu as
__ _ a -9 em_se tomado reparado que a ustra o governador cm este dis â Ç í

essas accusações sao Infunda- antes de entrarem, de que nao I S ndicancia ao sr sub ins e »tricto para a labor-açao de alambiques. a

das, e que não fôram, como se l dava explicações de qualquer espe» y ' p O DOENTES: José Neves Novo e Joaquim Fer-

inculca, motivos de interesse

mais que politico, familiar,que

inspiraram aquella portaria.

Ainda assim, é bem difii-

cil de sustentar a posição que

n'este malfadado negocio tU-:

mou o sr. conselheiro Gorjão.

Não basta ser casto: étambem o

mdmpensavel ser canto' Ora' nobreza e levantado cavalheirismo,

as apparencias são mas, e os

resultados p'raticos d'aquella

leviana medida são pessimos.

Se o sr. ministro entendia

que era inutilmente exagerada

a. distancia actual entre as ar-

mações, para que a fixou d'es-

se: tamanho no regulamento?

Se a julgava indispensavel,

para que a encurtou em por-

taria?

Este é o lado melindroso e

suspeito da questão.

Porque de resto, parece-

...ines que era contra -o regula-

mento, e não contra a porta-

ria, que se deviam ter levanta-

do os protestos e as reclama-

ções.

Alargar a area da indus-

tria da pesca por meio de ar-

mações fixas, fazer o maior nu-

mero possivel de concessões de

  

 

Francisco Mario do Castro Mattoso

do Silva Corto-[lool

Mais .um anno decorrido apoz o

~ passamento d'este bom e es-

timadissimo rapaz, que devia con-

tinuar as tradições de abnegação,

que ha seculos são um dos mais

brilhantes apanagios das gerações

que desde o valente cavalheiro da

côrte de D. Affonso V e dedica-

dissimo aio da sua excelsa filha a

princeza Santa Joanna, Jorge da

Silva, se vem succedendo na casa

solar da Oliveirinha. Cinco annos

são volvidos depois do tristissimo

suocesso, mas a saudade que dei

xon no coração de todos os que o

amaram ou até sçquer o conheceram

continua vivissima a sua memoria

querida, continua a adejar atravez

dos salões e alas da casa e quinta

do velho solar da Oliveirinha, co-

mo que avivando recordações dos

dias em que alli recebia, sempre

prasenteiro e de coração aberto,ao

lado seu bom pae e sua extremo-

sissima mãe, os que de longe e de

perto alii iam, como hoje ainda,

saudar o representante d'nma an-

tiga e nobre raça, o verdadeiro ho-

mem de bem, na mais genuína ex-

pressão da palavra, o amigo dedi- g _ ñ .

* * pl'lO dar o recado e ouvn a res-

cado e prestante,como nenhum ou-

cie ao sr. Homem, a não ser a de

que assnmia inteira responsabilida-

de do artigo, visasse ou não o sr.

i Mello.

Na praia correu logo a noticia,

e alguns curiosos observaram mais

que, insistindo os srs. drs. Pinte:

dos Santos e Guilherme Moreira em

pedir para o seu constituinte uma

reparação pelas armas, o nosso

collega respondera,entre outras coi-

sas, que se não prestava a dirimir

questões senão na rua,braço a bra-

ço, com quem se julgasse attingi-

do pelo sen jornal, como já em

tempo fizera saber ao sr. Homem

de Mello por motivo identico; que,

se o sr. Mello apelecia as glorias do

reclamo nos jornaes apregoando sci-

encia no manejo das armas, elle,

í [nais modesto, amava a obscuridade

em que vive no cantinho do seu

gabinete de trabalho, preferindo vir

' o rua desarmado, e proceder, sem

aparatos nem farroncas, a antiga

portugneza, como o sr. Homem de

Mello já sabia; que, comquanto não

pudesse aiiirmar que o artigo lhe

dizia respeito, pois no animo do

autor podia haver intenção di-

versa, todavia lhe parecia que sim,

e, como licara dicto, d'osse escri-

pto assumiu inteira responsabilida-

de; e,linalmente,que bem podera o

sr. Mello ter poupado atos srs. drs.

Moreira e Pinto dos Santos o incom-

mcdo de irem alli, indo elle pro-

posta.

ctor primario em Aveiro se esteja

fazendo em Aguada.

Ç As pontes da Gafanha e Por- *

tas-diagna, teem de novo algumas

tabnas despregadas, offerecendo

perigo para a passagem de vehi-

culos.

Ç O «Jornal de Vagos» trans-

creveu com amaveis referencias ao

«Campeão» o artigo que aqui dé-

mos com a gravura do sr. dr. Ro-

cha Martins. Agradecemos.

Ç Chegou hoje a Aveiro, sen-

do arrecadado no edificio da ca»

mara municipal, o retrato do nos-

so illustre chefe e amigo, sr. con-

selheiro José Luciano de Castro.

 

0 APPARELHAR Dl) BÂBCD

Tem continuado doente, o que * naudes, de Coimbra_ 1

sentimos, o sr. Manuel María Amador, w

habil e zeloso empregado d'obras pu-

blicas.

O VILLEGIATURA:

Foi hoje a Anadia, devendo vol-

tar amanhã., o sr conselheiro Francis-

co de Castro Mattoso.

. ALEGRIAS NO LAR:

Deu_ hontem a luz uma creança

do sexo masculino a esposa do sr. Ar-

naldo Ribeiro. Mãe e filho estão bem.

Felicitações aos paes e avós do re-

cem-nascido- à à_ ruinha,senhoras D. Amelia e D. Ma-

. THERMAS E PIlA'Ab- ~ ria Pia, a quem ainda não se tinha
Estiveram de visita no Pharol os z , , _ de l , .

srs D. Maria José Antunes d'Azevedo w dp'esemd O_ (leme que 'eglessou

do estrangeiro.Eerreira I?into p diariás, D. hãoltñia

' IOS i'll Ill. S 011182 a l . .. .

DlinEloãindae oil). Clympia de llrleesquij § um SOldeo d.“ guardaáüscçl
apprehendeu, na estaçao da Aveni-

da, a um cavalheiro estrangeiro,

que depois se soube ser mr. De-

lock, ministro de Sião em Paris,

290 grammas de tabaco em cigar-

ros e uma caixa grande com phos-

plloros. Foi-lhe applicada a multa

de 105000 reis, que o secretario

d'aquelle diplomata liquidou na al-

landega.

§ A folha oilicial publica 0 avi-

* so de que no dia 28 do corrente,

anniversario de ss. mm., haverá

recepção no paço.

§ A Casa da moeda já concluiu

os novos titulos da divida externa.

Ç O boletim ollicial da admi-

* nislraçào geral das aliandegas, da-

tado de 31 de agosto e publicado

hoje na folha oilicial, determina

que as praças rel'ormadas da guar-

da liscal coadjuvcm, nas secções

de Lisboa e Porto, varios serviços

Ç Hoje, de madrugada, foi el'-

fectuada a captura de ll gatnnos

de entre 14 a 25 annos de edade,

que se dispunham a dar alguns as-

saltos nas dependencias do Arsenal

~ de marinha, tendo-se occnltado,

para isso, debaixo da ponte dos

vapores do Caes do Sodré.

Ç O sr. cardeal patriarcha foi

hontem a Cintra cumprimentar as

ta, João Maria Pereira Campos e ñ-

lho, Manuel filartius e suas sobrinhas.

v' l * a "O dos interesses e melhoramen' - - ' ' ' ' l ' lbarão de Cadoro Francisco Manuel

locaesl abnt Sampa ii' novas tos,da nossa terra, que tambem é ., Aqueiles cavalhe'tos Subirimt lena fama marltlma' .n uma Couceiro da Costh, (lr. Luiz de Maga- dependentes da inspecção geral

emprezas, é mquestionavel- a sua ja de norte, no proposrlo de dize- das costas do nosso littoral, w1115,,,3 e 51h,_ dos ¡mm-,5,03, que “les abonam a

mente o interesse do estado Muitos (festas lá foram hontem rem isto ao sr. Manuel *Homem de Uma companha de pesca ap- no CÓEseiñá. em Espinho o sr. dr. Adria- grauücação da 160 ,6,5 diarias_

' . o o A ' o r 7' , ao

tanto Bob O ponto de Vista eco- em ptedosa romagem ass¡st1r ás Menor e de cer“) O (“ram como é parelha o barco do mar a @Está na Curia , sr_ D_ Prior de o

- , - - E d l d llCllO esperar que façam. . . . i . ° »

nomlcO, mlssas que, Su ragan O a a ma e 7 em Cedofelta. J.

Acabar com o monopolio

odioso das concessões, limita-

das, até agora, sem criterio

algum scientiñco e sem indi-

cação alguma pratica, a um

numero restricto de felizes ex-

ploradores, é um verdadeiro

beneficio publico, e uma obra

de moralidade.

Porque é que o sr. minis-

tro da marinha o não fez a

descoberto, e para todos?

Este foi o seu erro, esta é

a sua compromettedora con-

tradicção.

 

Notícias militares

peseudo esquadrão de cavalla-

i ria n.°7,aquartelado em Avei-

ro, tem ao todo 26 homens, entre

oiiiciaes, sargentos, cadetes, solda-

dos e empedidos. Cavall0s, contan-

do com os doentes, 16!

§ Para a espera a s. m. fo-

ram 90 homens de infanteria 24,

incluindo sapateiros e alfaiates, pa-

recendo assim um batalhão. E eis

ao que chegou o regimento e 600

homens, e o esquadrão de 135

praças de cavallarial

. § O destacamento do Bussaco

vae ser elevado a commando de

oücial, devido a commemoração

que alli se realisa no dia 27 do

corrente.

§ Foram transferidos: para ca-

vallaria 7 o l.° sargento do 9, sr.

Joaquim Augusto de Avellar Pinto

Tavares; e para este regimento o

de cavallaria 7, sr. Antonio H. lio-

drigues. -

ç Tem permissão para se apre-

sentar á junta hospitalar de inspec-

dr. Francisco Maria de Castro Mat-

toso da Silva Corte- Real, foram

celebradas no oratorio da ca-

sa da Oliveirinha e na egreja pa-

rochial da freguezia. Celebraram

alli os srs. dr. Dias da Silva, lente

da universidade e presidente da

camara municipal de Coimbra, rev.

Manuel Joaquim Machado Rebello,

abbade de Priscos, e arcypreste

prior da Vera-cruz; e aqui os rev.“

Antonio dos Santos Pato, vigario

d'Aradas, Alvaro Henriques, prior

da Oliveirinha, Antonio Gomes da

Silva Valente, prior de Nariz, An-

tonio Vieira e José Simões Maio.

Entre os assistentes, recorda-

nos ter visto as sr.as D. Alice Mar-

tins de Castro Mattoso, D. Ernes-

tina Corte-Real, D. Helena Siuve

~ de Vasconcellos,e os srs. conselhei-

ro Francisco de Castro Mattoso,

dr. Fernando de Castro Mattoso,

Carlos Martins (Calhariz de Bem-

fica), dr. Carlos Braga, governa-

dor civil d'Aveiro, dr. Jayme de

Magalhães Lima, dr. Francisco

Antonio Pinto, juiz de direito d'es-

wta comarca, dr. João Antonio de

Souza, prior de Esgueira, dr. Jay-

me Duarte e Silva, Francisco Re

galla, Domingos dos Santos Leite,

Albano Pinheiro, dr. Joaquim Si-

mões Peixinho, Accacio Rosa. Ja-

cintho Agapito Rebocho, Virgilio

de Sousa, Francisco da Silva Ro-

cha, Manuel Dias dos Santos Fer-

reira, Avelino Dias de'Figueiredo,

Manuel Maria Amador, João de

Almeida Vidal e filho, Manuel An

chão, Antonio Augusto Amador,dr.

Annibal de Vasconcellos, dr. An-

tonio Augusto Nogueira Souto,

rev. Manuel Simões Amaro, rev.

Antonio Augusto Nogueira Santos,

João Pedro de Mendonça Barreto,

ção 0 tenente-coronel de cavallaria dr. Alberto Vidal e '- Marques Go-

. mes.7, sr. Pelejão.

 

Banda regimental

reputada banda de infan-

teria 24, 'deve executar

amanhã no Jardim publico,

se o tempo o permitlir, das 6

as 8 da. noite, o seguinte re-

pertorio:

«Os tres amigos», ouverture

(Hit); «De mi patria»,- suite de val-

sa, ,(Gomes); aHemenagem», ode '

simphonica, (Reis); «Um ballo in

mascaras», Mosaico da Opera, (Ver-

di); «A festa na Serra do Pilar»,

rapsodia, (Moraes); «Tributo de

Zamora»,pot-pourri da Opera, (Gou-

nod).

O programma descripto, é

de primeira ordem, e de certo

não faltarão concorrentes ao

Jardim.

 

Sal e pescas

mar esteve nos dous ul-

timos dias como um lago.

Quasi não tinha ondas. As-

sim, o trabalho nas costas do

litoral tem continuado,maspro-

duzindo pouco: lanços de chi-

charro, boqueirão e meia sar-

dinha, de mistura. com caran-

gugu.

Hontem de manhã a gran-

de massa liquida tornou-se

mais agitada, como hoje,e em S.

Jacintho com diHiculdade se

pescou. Oslanços foramjá um

pouco melhores.

«oa- A pesca ao mexoalho

é que tem dado bastante, ven-

do-se dezenas de pequenos

barcos, na. bocca da nossa bar-

ra, n'essa tarefa, que é lucra- w

mentos lançar as suas re-

des, e, não poucas vezes, bus-

_ car a morte, a troco d'um bo-

cado de pão para a mulher e

para os filhos. Tal é o assum- w

pto da nossa gravura.

Cartões de vlslta

o ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, as sr.“ D. Julia Pureza

Corrêa, D Idalina da Conceição Cor-

rêa, D. Josephine. de Vasconcellos

Abreu, Lisboa; e os srs. Guilherme

Henriques d'Almeida Machado, dr.

Candido de Figueiredo, Lisboa; e Ma-

nuel Miranda Paschoal, Mira.

Amanhã, o sr. Bernardo Pereira

Leitão, Porto.

Alem, a sr.Il D. Maria José de

Abreu, Porto.

Depois, a sr! D. Maria Eduarda

d'Almeida d'Eça e o sr. Raul Ferreira

Vidal.

OTambem fez annos na quarta-

feira ultima, a sr..a D. Alice Mendonça

da Naia e Silva, gentil ñlha do sr. Za.-

charias da Naia e Silva.

. REGRESSOSI

Regressou a Braga o venerando

prelado da archiãiocese, sr. Manuel

Baptista da Cunha.

@Regressou da capital, onde cs- w

teve ha dias, o sr. dr. Joaquim Tava- o

res d'Araujo e Castro.

O CHEGADAs:

Chegou a sua casa e quinta de

Taboeira, d'este concelho, a sr.l con-

dessa de Taboeira, acompanhada. de

suas presadas irmã. e sobrinhos.

O Tambem chegou á. sua casa de

Cacia o nosso illustre e querido ami-

go, sr. dr. Manuel Nunes da Silva,

meritissimo juiz de direito de Cami- w

nha.

@Chega amanhã. a. esta cidade a

sr) condessa de Oalhariz de Bemñca.

O ESTADAS:

Com sua esposa, a sr.“ D. Alice

Mattoso (Calhariz) e seu interessante 4

ülho, esta no solar da Oliveirinha o

nosso presado amigo, sr. dr. Fernan-

do Mattoso.

@Em casa de sou extremosissimo

, padre José de Sousa. Marques, alferes

l do Ameal..

i* Assumptoa de

* á a «Tarde» como infuudado o r

@Está no Pharol o sr. dr. Fran-

Cisco August
o de GouV

êa osorio,
inte_ o

gerrimo juiz da Relação do Porto, ~

@Chegou alii tambem o sr. Jorge ; Perdão

de Mascarenhas, tenente de cavallaria, ~ El_rei dignou_se conceder O

estado maior, e filho do sr. dr. José .N

Soares Pinto de Mascarenhas. seu Perda-0 308 dBPOI'iadOB

@Esta no Forte a. familia do nos- de ¡nfanteria 18, a que n'ou..

tro logar nos referimos. O Pro'-

so bom amigo, sr. Manuel Pedro Nu-

nes da Silva, zeloso director da. dele- w

metro de Janeiro conta a soe-
gação d'alfandega n'esta cidade.

@De visita ao nosso bom amigo,

sr. dr. Nogueira Souto,está no Pharol, na commovente que se 11888011

~ desde ante-hontem,o revd.0 abbade de

Priscos, o conhecido e notavel culi-

alli entrea commissão e el-rei,

nario, que tanto honra a cosinha por- w Pela seguinte fOl'mal

tugueza.

@O nosso amigo, sr. dr. Guilher-

meEranqueira, que ha dias aqui foi › .Quando sua magesmde ía 3

Victimad'um desastre, seguiu já. para melo das escadas. aquelles indivi-

a Figueira-da-foz- wJ duos ajoelharam-se. El-rei parou e
ÕRegressou ao Pharol o sr. dr. w - ~ * .

Zeferino Borges, capitão-medico de i em .uma a multldao fez'se um S"

lencio profundo, perguntando-seinfantaria.

uns aos outros o que aquillo sign¡-Õ Estão na Costa-nova os srs.

drs. Francisco e Eduardo de Moura, ficava_ Perdoathgs, _gen/¡07'!

Descendo até junto dos com-

Manuel Gonçalves Moreira, padre Joa-

missionados, o sr. governador cí-

quim Felix, João Pinto da Miranda,

vil disse que elles representavam

as familias dos soldados deporta-

dos para Africa. E, depois d'um

ligeiro discurso, o sr. dr. Adolpho

Pimentel terminou assim: casti-

, aI-os senhor foi -
@Esta em ESpinho com sua espo- , ?arm ae disc¡ ,1- :m Milo

sa o sr. Mario Duarte. * ' p ma O a" mlmsno

@Regressaram de Espinho os srs. i da guerrai Perdoar'lhes Será um

dr. Pereira da Cruz eseu filho. r acto da nunca desmentida magna-

”'-*__+-____ nimidade de vossa magestade, e

que o Porto nunca esquecerá. E

o em seguida ajoelhou ao lado dos

commlssionados. Esta scena, que

decorreu tão rapida que poucas

pessoas a presencearam, calou pro-

fundamente em todos os espiritos

e tambem no d'el-rei que, em,voz

commovma, disse:

Desde hoje estão perdoados.

Bií'bosa, José Romão, Albano e Ar-

thur Pinheiro, padre Cardoso Figuei-

ra, Manuel Lopes e Diniz Gomes.

ÕEstão na Granja os srs. condes

@Esta na Costa-nova o sr. Adria-

no Costa.

¡natrucçã

O Escolas primarias:

Foi approvada a construcção de

uma escola primaria na freguesia

de Nariz, concelho de Aveiro.

Mala do Sul

   

LISBOA, 18 - ,-
agio das libras corre actu-

ñ O almente no mercado ao

boato de crise, por motivo da preço de W600 reis.

i

ó-



- k emquanto não encontrar

mandado vigiar a estrada que de

::ni-.n. .quhPa-ud-v-

._ y

- - “Gu-- me.

.4 .- " \-

à“ &path; 911133

“m _ Revolta deETorreszNovas e Almeida o

ram-.man's

;à «A nossa pouca pratica do sys-

tema parlamentar trouxe a revo-

loção de 1836, que deu em resul-

tado a notavel dictadma de Pas-

sos Manuel e seus companheiros.

Mendes Leite alistou-se'de co-

ração a esta nova politica parte

combatendo em 1840 a reacção,

que se preparava, e tomando par

te muito activa no movimento de

1844, contra a restauração, que

triumphara em “1842.

Malograda aquella tentativa te-

ve novamente de emigrar.»

(1885) Alexandre de Seabra.

tauração da carta constitucional

em 10_ , ,de fevereiro de 1842 foi

'dissolvida a camara dos deputados

por decreto de 10 de fevereiro que

mandou proceder a novas eleições

para 19 de junho d'esse anno. A

opposição, póde-se dizer, que aban-

donou _então a lucta eleitoral, pois

foi apenas á urna na Extremadura

e no Alemtejo. As prepotencias e

arbitrariedades postas em acção

pelo governo obstaram a que Men-

des Leite e outros membros illus-

tres do partido progressista fossem

eleitos deputados.

Contra aquelle ministerio orga-

nisou-se logo uma colligação entre

todos os partidos Opposicionistas.

,Formada pelos sete-mbristas, car-

tistas, dissidentes e mignelistas, ti-

. nha por orgão na imprensa o jor-

nal a Coatisão, e propunha-se com-

.bater por todas .as .vias legaes a

restauração da carta e' o-s seus res_

tauradores. A urna eleitoral foi o

campo escolhido para a lucta. As

.eleições eram a bandeira sob que

se agrupavam cs differentes par-

tidos :colligados, ficando, porem.,

salva a cada um d'elles' a sua tn-

_tegridade de opiniões.

A Opposição colligada fez uma

guerra tenacissima ao ministerio.

Derrotada nas eleições soplemen-

tares de 1843, graças ás violencias

eleitoraes e ás bayonetas com que

Costa Cabral mandou cercar as

urnas, appellou para a revolta. Os

meios constitucionaes estavam de

todo esgotados. As vozes aliás po-

tentes de José Estevam, Garret,

Rodrigo da Fonseca, barão de

Chancelleiros, Mousinho de Albu

que e Silvestre Ribeiro, que no

parlamento combatiam o governo

eram abafadas pelo facciosismo-de

uma maioria enorme.

que não havia outro meio de der-

rubar a situação, senão appellando

_ para as armas, a opposição resol-

veu que se tentasse uma revolta

militar, formando-se para isso em

Lisboa uma Commissâfo central..

Mendes Leite foi um dos membros

mais activos e enthusiastas d'esta

commissão. Encarregado por ella

. de sublevar uma partedo norte do

_ paiz veio por varias vezes ao Por-

-to conferenciar com diversos pro

. gressistas influentes, .principalmen-

te com Antonio Bernardo Ferrei-

ra, que era quem se havia com

_ promettido a dar o dinheiro preci-

so para se sublevar a guarnição

. d'aquella-cidacle.

Em dezembro de 1843 veio

tambem a Vizeu com o fim de vêr

° ' se' conseguia a adherencia dem-

fanteria 14 a revolta que se pro-

jectava. Descoberta a sua estada

alii e bem assim o tim que ella v1- *

sava, procurou-se por .todos os

meios a sua'captura, não faltando

até quem o desejasse assassinar.

Havendo sido avisado do perigo

emminente que corria, conseguiu

fugir salvando-se quasi que mila-

grosamente, pois que, se não fosse

a sua mmta coragem, e o acaso

ter feito com que se não tivesse

I
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'Demais, Esther, se podes-

se comprar_ não o faria.; não

creio a 'paz possivel _para mim;

nem mesmo nos verdes reti-

ros e debaixo dos porticos de

^ marmore da minha villa.

O socego é uma palavra

De Taro'ucaz--Os vinhedos, nos

aquella cidade se dirige ás Talha- poucos sitios onde ainda ha algu-. - _nr . | ~ r
. .

,a das, o que não succedeu com as mas uvas, já começam a pintar. O
Ú

demais, decerto teria sido victima preço do vinho da colheita passa.

da sua dedicação.

 

A agricultura -

e o tempo

* tempo, que ha 3 dias se con-

0 servava magnifico, _mudou ho_-

je de feição, chovendo. Sopra o

Sul, e se volta ao sudoeste, podem

os marnotos tercomo terminada a

safra do sal. .

De Agueda:--Começou a ven-

dima n'estes sitios. O vinho novo

e mais do que ha dias se esperava

e deVe ser bom.

De Alemquer:--Já começaram

as Vindimas. Se o tempo não mu-

dar esPera-se regular colheita e vi-

nhos soperiores aos do anno pas-

sado. v

De Almeirim:-Os preços dos

generos aqui votados pela camara

municipal, por cada kilo: trigo ri-

beiro campo, reis 51; temporão,

48; rijo, 43,5 gallego, 42; milho,

24,5; centeio, 29; ceva, 23; feijão

branca, 36; frade, 36; grão de bi-

co, 36; fava, 32,5 chicharo, 29;

ervilha, 14; tremoço, 26, batata,

'20. Por litro: vinho tinto charneca,

30 reis; branco, 25; tinto campo,

25; branco, 22; azeite, 15,07. Por

exemplar: gallinha, 300; frangas,

200; frangos, 160; capão, 400;

perüs, cada casal, 26000; carnei-

ro, cada um, 26000; borrego, cada

um, 700; porco de 1 anno, 66000;

marrão, cada um, 36000. Mel ca-

da litro: 300; lã, -15 kilos, 36500;

aveia, cada litro, 20; palha de tri-

go, cada carrada, 76000; cada

panno, 200; cada 15 kilos, 50; de

cevada, carrada, 46500; cada pan-

no, 120; cada 15 kilos, 30; de ¡ni-4

lho de bandeira, e ponta, cobra ou

50 mOlhOS, 395000; palha de milho

, de pé e ponta, cada cobra, 16500; 1

cada'arroz da terra em branco,

15 kilos, 16050; em casca, cada

15 kilos, 525; queijo grande do

Alemtejo, cada um, 300; queijo

pequeno, cada cento, 16200; cor-

tiça cada 15 kilos, 46000; monta- _

do, cada cabeça, 36000

De Baroellos:-Os preços dos

cereaes pela medida de 17,373, no

nosso mercado: milho branco, 500;

amarello, 480; farinha branca,

480; dita amarello, 460; trigo, 850;

milho alvo, 720; painço, 500; cen-

teio, 520; feijão branco, 600; dito

amarello, 600; dito vermelho, 700;

'dito rajado, 500; dito fradinho,

800; manteiga, 16000; batata, (15

kilos), 360.
Persuadida w De Bragaz-No nosso mercado

os preços dos generos teem sido os

se , uintes: milho branco '1'61- 119 »

g ( 7 ), wannual de 866660 reis, o presbytero400 reis; dito amarello, 390; dito

alvo, 620; centeio, 450; painço,

540; feijão branco, 780; dito ver-

melho, 900; dito amarello, 620;

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,

16200 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), . 16040.

Da Farm-_O milho está rela~

tivamente barato

dendo-se de

20 litros. Attendendo á boa colhei-

ta que se espera no anno corrente,

é de crêr que desça ainda mais.

Da Figueira:_Os ultimos pre-

ços porque regulam as compras

dos cereaes, são: milho branco,

280 reis; dito amarello, 280; trigo.

500; centeio, 360; feijão branco,

400; dito amarello, 400; dito .ver-

melho, 560; dito rajado, 360; dito

frade, 500; mistura, 300; tremoço,

20 litros 500; batata, 15bkilos 200;

e 240 reis.

entre nós, ven- 9

500 a 540 reis cada i
~ egreja do ..Prestimcr José Rodrigues

., *não tres, como dissemos.

, qual dos 12 será o preferido.

.. , da earmazenada regula por 446000

,a 476000 _reis a pipa de 22 al-

mudes. ,

De Torres-vedras:--O tempo

dos, que promettem não uma gran-

de producção, mas uma boa qua-

lidade. Para a semana já começa a

vindima. Tem-Sc Vendido algumas

uvas .nas videiras 'pelopreço de

16100 reis..

Q O manifesto de trigo_ nacio-

nal no Mercado central de produc-

tos agricolas respeitante ao correu-

te mez, está em 124:403 kilogram-

mas.

 

Um invento :de Edison

grande inventor america--

no Edison, cuja vista se

dizia irremediavelmente perdi-

da em consequencia das suas

experiencias com os raios X,

parece encontrar-se muito me-

lhorado pois acaba de proval-

o de maneira indiscutível.

seu extraordinario genio, ao

qual nada é extranho, exer-~

ceu-se d'esta vez sobre a cons-

trucção de um automovel de

'e l lle '
novo _typo7 automove que e 'são dos trabalhos de construcção ex

proprio experimentou ha dias.

Percorreu n'esse vehicule, a

distancia que separa as cida

des de Orange e de Philippe-

burg, no Estsdo de New-York,

batendo facilmente o comboio

expresso que partiu ao mesmo

que elle. Effectuou o percurso.

*na sua machina de_ 35 caval-

los com a velocidade media de

uma milha por minuto, posto

que no trajecto se comprehen-

desse a ascensão de uma im-

portanto altura: o Schroley's

i D

Mountain.

  

Mala da Provincia

Aguada, 17.

Perto da noite appareceram ines-

peradamente n'esta villa, vindo de Lu-

so em automovel, suas altezas reaes,

o principe D. Luiz e o infante D. Ma-

nuel, acompanhados dos srs. viSconde

diAsseca e preceptor allemão. Apezar

de virem incognitos, sendo reconheci-

dos, eSpalhou-se logo a noticia, sen-

.do-lhes feita uma grande manifesta-

ção. Ficaram encantados da paizagem,

e prometteram, voltar 0a._A.

Arouca, 18.

Foi a osentado com a pensão

José Gomes de Figueiredo, parocho

collado da egreja do Salvador de Bur-

go, d'este concelho, diocese do Porto.

Felicitamol-o.

0 O* tempo corre agora lindíssi-

Ino-A.

Cacio¡

Foram 12 os concorrentes aegre-

ja. parochial d'esta freguezia, a saber: i

Adriano Gonçalves Vaz, bacharel em

, theologia e parocho collado na egreja í

de Ancora, diocese de Braga; Antonio

Domingos Christino, collado na'egre-

ja da Ribeira-de-fraguas, diocese do

5:23; ::igggrdügggggggf3,333; um concorre para a arca do conce-

dew Braga; João João Emygdio Rodr-i- *

gues da Costa, collado em 'Santo An-

dré de Esgueira; Joao da Silva-_Go

mes, collado em S. Bartholomeu do

Troviscal; José Fernandes, collado na

Gil”, collado em“S. *acuudo de Cando-

sa; Manuel de Bastos Pereira, 00119,_

do 'em Angeja; Manuel Martins Gian-

teira, collado em S. Miguel das Mari-

nhas; Manuel Simões da Costa, bacha-

rel formado, collado em Mogofores;

Manuel Lopes_ Falcão, collado em

Santa Margarida_ da. Matta; e Manuel

:Tavares Adão, parocho resigatario de

*Santa Maria de' Obidos, diocese de

Lisboa. ~ ›

Não nos enganámos quando dis- A

, sémos que concorriam algun-'s de Bra-

ga. D'esta freguezia foram quatro e

Veremos

 

sadêlos horríveis; não, nada,

nem mesmo o mais santo dos

amores, Coneguiria dar-me bre elles; voltaram-se e viram'

um descanço que a minha um crendo que empurrava a

consciencia não conservasse.

'--Não se pode fazer nada

a teu favor? perguntou-lhe el-

la com voz desolada.

-Tomas assim tanto in-

luminoso, partido da extremi- “

dade do torrado, veio Cahir so _

cadeira de Simonides. Foram

ao encontro do negociante e

3 não continuaram a sua intima

; conversação. ›

Durante este tempo a, gá_

teresse pelo que me diz res- lera virou lentamente sobre si

peito?

--Tomo, respondeu 'com

l simplicidade. A

ç mesmo, á claridade dos fachos

e ao som dos gritOs alegres

dos marinheiros; depois v0-

Ben-Hur agarrou na suagou para o mar alto, dei-

pequenina mão e levou-a aos 1 xando Ben-Hur definitivamen-

van para a minha existencia labios.

BS _Serás para mim uma

pessoas que me são caras. Se * outra'Tirzah, Esther.

as encontrar, as que causaram

os seus males não_ deverão

tambem soffrer? Se morreram

de morte violenta posso dei-

_ _xar _impune o seu assassino?

0h! se adormecesse, teria pe-

-Quem é Tirzah?

_A irmã que _os romanos

te ligado á. causa do rei que

devia chegar.

'Na vesp-era do dia fixado

_ para os jogos, d

i1 l'ig't't de

O

* habitado

l vos e importunos. E nada

não ser o tributo com que cada

9 Falleceu na noite passada na

sua casa em Sarrazolla, o sr. _Luiz

Henriques, muito conhecido n'esta 10-'

calidade por (Luiz Soldado). Era aqui '

muito estimada Paz á Sua alma e os a parte comprehendida entre a bor-

dadura' e a linha da edificaçõesgueçsimos à 'saude publica

corre com 0 edificio do "correto._l__g;:

"'D'esta quantia aquella em' *dim bre umagrajvura do n.o anterior, z

aqui escrevemos: o projecto doi

Chafariz domercado -de Ovar_ é do"

engenheiro, sr.. João Honorato da¡

.Fonseca .Regatta, actual. director*

das obras-publicas de Portalegre,

sendo o_ do encanamento respecti-

t'

nossos sentimentos a sua familia.

9 Falleceu tambem ha; 'dias na

Quinta-do-loureire o sr. Manuel ' Bar-

- ¡reirosde'Macedm o- «Tremosso». A

toda a sua'familia 'damos os senti-

tem ido favoravel para _os vinhe- mentos-.C.

Oliveira d'tz'em'eís. 18.

Está delineado. a _estrada que, por l

iniciativa donosso reapeitavel amigo,

sr, commendador João Borges d'Al-

meida, ha de ligar 'Carregosa com o

logar de Theamonde. E' um melhora-

mento importante e que honra sobre-

modo o seu benemerito iniciador, a.

quem d'aqui dizemos: bem haja.

dos impostos.

O Esteve pouco concorrida a feira

chamada dos «Perdões» realisada na

quinta-feira ultima na Alumieira, fre-

guezia de Loureiro. As transacções ef-

fectuadas foram d'insigniñcante im-

portancia.

9 No Couto-de-cucujaes, um irre-

quieto, depois de se recusar ao paga-

mento de despeza que tinha feito, que-

brou á paulada todos os objectos que *

guarneciam 'a meza d'umarpobre boti- t

quineira. Estabeleceu-se contenda sa- “

,hindo d'ella alguns bulhentos maltra- a

tados.

® Manifestou-se íogo n'um predio

pelo lavrador Antonio Cor-

rêa, de Silvares, Macinhata.0 fogo to-

mou grande incremento, destruindo * .

~ quasi todo o predio e parte da mobi- w

lia. Os prejuizos são avaliados em reis

1006000, aproximadamente.

Q Vae ser auctorisada a conclu-

alargamento da rua que liga a Direita.

com o largo da feira dos «Onzen-O. A.

Tarouca, 17.

Estamos sob a influencia das vio

lencias praticadas pelos regeneradores.

» Foi preso no exercicio das suas func-

ções de secretario da Misericordia da

“na O abbade da freguezm' Sr' José Gafanha. Os tiros partiram do nor-í de Castro, servindo de pretexto á. ar- I e . ,
te, nao acertaram em ninguem,bitraria e violenta prisão, a recusa do

illustre parocho em. entregar os livros

e dar posse a mesa! Como é de pre-

ver o facto produziu geral indignação.

Ao sr. ministro do reino pedem-se im- t

mediatas providencias, com quanto

sem eSperanças de que seja dada sa-

tistação completa á. opinião offendida.

T. '

 

Jornal local

ispensou-se, a final, a camara

municipal de llhavo, de illu-

minar este anno a praia do Pharol.

W A economia enriquece-a, de certo.

Põe com ella uns fundilhos nas

calças ou umas tombas nas botas

_ do concelho. E diz, sobre tudo, do

zelo da vereação pelas coisas a seu

cargo, pelas necessidades «dos seus

munícipes, pelo futuro dos seus

dominios. Se se erguer a cruzada,

em que se pensa ha muito, de re-

presentar para que a Barra passe

a fazer parte do concelho de Avei-

ro, uão tem que estranhar. São de

Aveiro todos ou quasi todos os in

dividuos que alii teem proprieda-

des. E' tudo aquillo denominado

«Barra de Aveiro». De llhavo ha

all¡ apenas'os postes apodrecidos

_ das antigas lamparinas de agua e

petroleo, que fumavam as chami-

nés/c os ::andieiros, eimprcgna-

vam a atmosçhera de antihygieni-

co e viciado ar, que attrahia os

mosquitos e outros insectos noci-

mais, a

lho.0 caso da falta de luz tem sido

alli e aqui assumpto de discussões

e azedas censuras a camara, que

tem a Costa-nova como [ilha dile-

cta, e o Pharol e 0 Forte como es-

purios. Anda-se entre os habitantes

das duas estaucias assignando uma

representação agradecendo-lhe a

«protecção» por ella prestada ã

praia e dispensando-a por comple-

to. E' duro mas merecido. Traduz

uma ironia que fere, mas que é

justa. _A camara assim o quiz.

4¡- Foi adjudicado ao sr. José

Filippe, calceteiro da cama-ra de

lnsboa, o empedramento a mosaico

»do largo Municipal. Custo de arre-

matação, 880 reis por metro qua-

 

cavallos, gado e camêlos car-

regados com bagagens. A sua

partida do Jardim das Pal-

meiras assimilhava-se á. emi-

gração d'uma tribu inteira,

por isso quem encontrava este

singular prestito desatava a

rir, mas o xeque, apesar da

irascibilidade do seu caracter,

_não se offendia. Sentia-se bem

guardado e raciocinava que

lhe era indifferente que a ci- fôsse vencidopelo

dade se divertisse á sua custa,

porque o velho -arabe sabia didas contra elles, sem espe-

que um homem nunca está rar pelos conselhos de Gra-

ciano. Preparavam-se,por'con- *

sequencia, a fugir-lhe sem de- *

mais seguro que quando zom-

um rir-vereador, cum todas as .suas

sabedoriasmavia computado a'obra,

em Plena 8835150, a differença é-

pasmosa.'Por onde se prova que,

se não' fora a tenacidade .com que

o sr. presidente da camara. luctou

para levar a cabo o melhoramento,

elle se não realisaria, apezar mes-

_ mo de por todos reconhecido o seu
0 Começou ha dias a inspeccio-

nar o districto, o sr. Jacintho Agapito :

Rebocho, digno e illustrado i08pect0r o

valor moral ematerial. Se cada um

de nós houvesse de !esmorecer em

face de difñculdades ou do propo-

sitado obstrucicnísmo que na nos-

sa terra se faz a quanto é de in¡-

cíaliva alheia, nada se faria ahi.

Felizmente que nem todos os tem-'

peramentos são eguaes, e que os

-ha que sabem reagir e caminhar.

4-¡- As continuas mudanças

porque passou o_ bcmaventurado

marco fontenarío do Pharol, poze-

ram dois pedaços da estrada u'um

estado miseravel Estão assim des-

de o começo de agosto, e botarão

o auno fora. Pois se da verba res-

pectiva já não resta um ceitill..

+0- Fo¡ adjudicado ao sr. .lus-

l.ino Sampaio Alegre o arrendamen-

to da estação de fomento agricola

da Bairrada. cuja arrematação se

reallsou lia dias.

+0- A diligencia que faz a car-

reira de Aveiro para o Pharol foi

ante-hontem cobardemeute visada

por tiros de rewolver, em pleno

dia, no sitio do Pinhal-miudo, da

mas iam com subscripto, segundo

nos informam. E' um facto grave,

que cumpre averiguar bem. D'ou-

tro modo não ha sivg'urança em

parte nenhuma, e todos os malfei-

Atores se julgarão no direito de at-

tentar contra a vida dos cidadãos.

+0- Vão ser distribuidas em

todas as povoações marítimas as

bases para a constituição da caixa

de pensões a ¡narilimos invalillos,

wcreada pela Liga-naval.

-o-c- Com o decreto que esta- a

belece uma pensão ao arraes Ga-

briel Ançã, esta para vir tambem orem preenchidos com os no- i'
que transfere o governo civil para

Agueda. O do esbulho da Palhoça

custou menos e por isso veio mais

depressa. E' tudo obra do mesmo

«illustre» auctOr. ..

- +0- Vão parar denovo as obras

do edificio do Terreiro. .là là vão

gastos os ultimos contos votados

para elle e dispendidos em coisas

de Luso, que é agora o sorvedou-

ro dos nossos dinheiros. Quer di-

zer: a obra tem macaca ou cavei-

ra,e não ha tiral-a do andar de ca-

rangueijo com que tem ido desde

o celebre reinado de 92, em que

foram extinctas as juntas geraes e

uquillo passou à posse do estado.

Apodrece agora o resto. .là era

tempo...

-o-t- Foi creada uma 'estação

telegrapho-postal na visinha' 'povoaa

ção de Eixo, que, pela sua impor-

tancia, realmente merecia o 'melho-

rameuto. Com elle aproveitam tam-i

bem as freguezias de “Requeixo,

Oliveirinha e Eirol, e os ' lugares

prOxim-os d'ellas. -

_ A china/tada que os_ rapa-

zes do Pharol realisaram'ante-hon-

tem na ria da Costa-nova, foi das

mais productivas e divertidas. A'

noite tocou a fanfarra do Asylo-es-

cola, illuminou-se um pedaço da

rua central a balões venezianos,

lançaram-se aerostatos, queimou-se

fogo chinez, e por lim, a caldeira-

nou alegremente.

+0- Apesar da intervenção da

delegacia de saude, que se não

_E

drado, incluindo pedra e mão de fez esperar, ainda na estrada daí-l

obra, entrando na conta o custo do Costa-nova permanecem no mesmo'

trabalho feito até agora; e 750 reis estado os charcos ha muitõ alla_

prejudicialis”existentes e que são

Ha a rectidcar o que, so(

vo do sr. conselheiro Araujo o

Silva.

~ -4-0- A's mesmas horas a que

se deu em Lisboa o ultimo tremor

de terra, passou no logar das Frias,

Albergaria-a-velha, d'este districto.

um furacão, que partiu alguns pi- °

nheiros grossos, levantou modas

de palha e fez outros prejuizos.

'Pela imprensa

Entrou no seu 57.“ anno, o

* nosso illustre e presado col-

lega «A nação», o mais velho

de todos nós. As nossas felici- .

tações.

--_-______..________

Exposição em Vlzou

Nos Paços do concelho de Vi-

zeu reuniu a commissão

executiva da exposição agrico-

la e industrial, que se projecta '

realisar n'aquella cidade, deli-

berando:

.por meio de_ convocação;

2.“-Qne na commissão

auxiliar, que ha de ser com-

posta de membros de todósos ,

concelhos cada um. d'estes-se- ,

w ja representado por o respecti- i

vo presidente da camara mu- °'

nicipal e por dois individuos '

por elle nomeados e de politi- f_

ca opposta;

3.0-Qne sejam dirigidas -.

circula- .parochos,

res acompanhadas de boletins

: apropriados, a tim d'estes se- .,

a mes das pessoas mais nos ca- .

sos de serem convidadas a ex-

Pôr; '
4.°--Que se solicitem sub-

sídios pecuniarios do governo

e das camaras municipaes;

5.°-~Que se oíiicie á 8880-..
Â

diesta cidade, convidando-a a”

nomear um representante jun-

bem assim, a dispensar os seus

bons ofiicios para que a indus-

, tria e commercio d'esta cidade

contribuam para se realisar a]

exposição com alguns auxílios

pecuniarios;

6.°---Dar no theatro Viria- .

* to dois saraus, revertendo na'

seu producto para os fundos 1*

da exposição. Para levar a ef- .

feito tal pensamento nomeou-

se uma commissão, que ficou .

composta dos srs. presidente,

dr. Luiz Ferreira, Hypolitof.

Maia, José Perdigão e Alber- *

to Bastos. ›

No districto ha grande en-

thusiasmo pela ideia da eXpo-

síção e todos se começam a .'

da, feita a capricho, e que termi-' preparar para O fun“” certa'
men, que de certo será «bri-

lhantissimo. > 7

Nós já ha annos daemon a

 

tavam desarmadas e o aduar

compunha ficaria ao abrigo

de perseguições.

Nem elle, nem Ben-Hur

exageravam a influencia de

Messala; pensavam no entan-

to que, logo depois das corri-

das, era necessario esperar

tudo da sua parte, porque se

moço judeu,

tomaria immedíatamente me-

Demals, no dia seguinte mora, e,n'essa perspectiva ca-
e tarde, a que- todo este pomposo apparato, valgavam ao lado um do ou-

liderim foi conduzi- todas essas riquezas, á excep- tro, certos da victoria do dia
me arrancaram e que é pre- da para a cidade e installada ção do que lhe parecesse ne- seguinte.

ciso eu encontrar, antes de nas proxnmidades do circo. O cessario para o bom exito dos

pensar em ser feliz.

.r .no.
¡a! ”4.

xeque levava comsigo os seus w seus corceis, iria a caminho Malluch

N'esse instante um raio servos, montados e armados, do deserto. As suastendas es-

e p. .,_..-.,. -y :m_ ¡,-c- 'ou', __ «nv-"s
A-:-

'-~r- 0 ' A ' - , . .. .A -' ' ; 75'?“v14y'7_“?-. ...aqui ' --. tem..m- - "-
l',.\ ' '

Encontraram no caminho

,w que aguardava a sua x

chegada. Trocara'm os cum-

primentos, do estylo, depois

tirou de dentro do traje '

_Ahi tens 'o programma

das corridas tal como ,. acaba

de ser publicado. Lá“cncon-

.trarás os

mitte, bom xeque, que tefeli-

Cite de antemão pelatua_ victo..

ria. Tu, tambem., filho de '›Ar-

rio, recebe as minhas felicita-

ções. Nada pode" agora ;impe-

dir que te encontros com Mes. _

sala. Todas as condicçõee exi» _«

gidas para tomar .pai-teem”

corridas, eu proprio me" assi-

gnei d'isso.

Agradeço-te, Malluch,

respondeu Ben-Hur.

(Continua).
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1.°--Que até ulterior reso- Í,

lução as sessões se realisem ._.
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l

ciação commercial e industriiÊf*

,l

f'

' n o É'

to da commissao executiva; e '-

J s

teus cavallos"*-meu- .Í

clonados no seu logar: ÍPer- '
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industria tende a desenvolver-

'O

l

' nossa, mas quando arepetirel bebida cujo coefficiente de toxici-

a
dade é o mais fraco: 142. 0._ (lu

mos outra vez,

* vermuth: 499,6 mclue-o na cathe-

agora que

Bira dilr'.' -. i '° °89 X l' l 'lnammlece 5 (hCiaes. O coefñuente do absmto é

 

_ _-_-“w_.v cú¡- ~ o'-

guria das ger'golinas menos preju-

 

0"Campeã0.'. lilttrario &scientilico

 

dos _mais elevados: 1580,3. O dos

vulnerarios, que passam entre o

povo *como reconfortantes, é de

2052.6. Emlim, de todos os liqui-

havia ali 176. que ,eXploravam A do por uma força de policia

civil. Contra o que se julgava,

parou alli.

otas dalgi

2.383 emprezas, nos diversos ra-

mos da industria e do commercio.

Os trusts metallurgicos são os prin-

cipaes. Existem nos Estados-unidos

nada menos de 69, que reunem

469 emprezas, com o capitaltotal

HORÁRIO DOS COMBOYOS
de 348 milhões de dollars. Dão- tra-

balho a l46:000 Operarios, quere-

    

JUIZO DE DIREITOamem; nn @encanta g

VILENTlM MARQUES DA SILVA

Successor de Joao Pedro Soares

ANTIGA TANUARIA no coro ~

AVENIDA sarro os MOURA ;

AVEIRO
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*Umari DE AVEIRO

Editos de 30 dias

  

 

  

beira

N'esta antiga e accreditada offici-

na, fabricam-se todos os utensílios per-

 

' U tdos alcooncos, O mais pengoso i cabe“) milhões an-no, e a '
mncentas é' arte' concerta tOdaa qua'

é. . .a agua de colonia. Mas, fran- 6:000 empregados, com o ordena- t ' e w * * * a “lidade de malhas¡Vet-ideiuiadezra, ar 1.° ANNUNCIO

* SAHIDLS muito ron'ro BANDAS mas menos cos de ferro ao fmxe e ao 1010; arcos

(Oonclusàol

E quando o fragordas ba-

7camente, torna-se preciso ser mui-

to depravado para escorropichar

agua de colonia, em guisa de aperi-

do de 7 milhões. Ha 23 trusts de

alimentação, com 277 emprezas

adherentes, um capital de 247 mi-

 

Tramways.. 3,55

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

 

de» pau, rolhas de pau e de cortiça, me-

cha e tudo o que diz respeito ao offi-

cio.

Pede ao publico, aos seus amigos

Man', k . . . .

ELO Jlllzn de direito da

comarca rl'Aw-irn. e car-

Man.

 

talhas se ia' dissipando e Oini" tivo' “lões e a prOducÇãO de 282 mi' Mimo' "°' 9'0 et e es ue visitem o seu estabe toiio (lt) e ll ã l r °

. . ~ - - _ ~ .- ~ ' , re u z , » * - ” *w “WW, ~ .

migo batido e açossado passa- Nao é SÓ no.8 dlsmcws pe '[1088' A fab“caçao de bebidas tem Tramways°10'lb - TMJ lecimgento iie é o primeiro n'esta ci- ~ O t o o

va O Estreito desde ,O trohferos da America e do Canoa-29 trusts, com 236 emprezas, o T o “Zigg Mixto-w- íÊà dade_ 'q - ofiicw, correm .at-1.a ter.

charma rev 1,¡ ~ t w ' go da so que do solo se evola o gaz na; capital de 120 _milhões e a prodn- Mãíaüerfr 8:48 Egpreêààl'. 5:26 a Tambem tem deposito de papel de mos uns autos de im. nim-io

, o v a a erra am a tural para poder ser aproveitado cçao de 93 milhoes. A industria Expressonlogo Correio““ 10,39 embrulhos para mercearias. orplwmlvmm, a, que “E pm_

quente. pelo sangue e assás

fertil pelo descanço. O ferro

homicida transformava-se em

instrument-o potente que re-

volvia as entranhas d'este, en-

tão, fertilissimo e abemdiçoado

torrão.

Mas isto era gaiola aper-

na _illuminação ou no aquecimento.

No condado de 'Sussex, em Ingla-

terra, a estação dos caminhos de

ferro de Heathlields desde'1898

que é iIluminada a gaz natural. Es-

te combustivel provem d'um poço

que se abriu na proximidade da

estação para procurar agua e que,

chegada a escavação à profundida-

é dotada de 9 trusts, com

72 fabricas e o total de 92 mi-

lhões. De couros e pelles ha O,

com 100 estabelecimentos e 63

milhões de capital. A industria do

chumbo entra em linha com ltl

trusts, 65 emprezas e 25 milhões;

a do papel, com 8.190 iabricas e

59 milhões; a dos productos chi-

texlil

      

Ha mais 2 i tramways, que chegam l w

 

a .- .

l

' v r. ' ^ '

«atriz do “CAMPEÃO,

   

rnoo poa punços I a . 7

, , cete »a 3 - l l

san comunica w .lm “lu““fwl É“ Jo“é
, _ a Maria Ferreira l anzeiro ca-

*
1

SERRALHEHM Lo DE MMO smlu que foi com JOsel°a'._.Ma-

ria 'l'ouregm il'llliavu; o "os

João Vicente Ferreira

a Aveiro ás 9,49 da. manhã., e,

9,42 da tarde.

  

mesmos autos correm editos

de trinta dias a contar da pu-

blicação do ultimo annuncio, e

sem prejuizo do seu andamen-

 

HUÀ D0 GRAVITD-AVEIRO

_iria-

  

. de de nove metros desenvolveu micos com 19-287 @(11)1'8738 e -

t d ~ "'~ a w . 7 . “7 .., ' l . ' esta ofiicma recentemente mon- . .

.a a Para agllla_ta° valente e subitamente o gaz em quantidade l87 milhoes. A pedra, o cimento. um“W-" o - N d. t' d - - t0, il CIMI' 08 llltereñrüdüs JO-

Irrequleta: mal tinha que 00--w sumcieme para produzir uma cham- O Vidro a ceramica teem 16 ”cus“. ¡atiInnntmnmunutitaniumummmnnmmquilinhos¡nnmutlltmnnl.
.. l ta à 00m 0 OS OS PeqlllSIÊOS \ .w _ .

3 7 l i 7 l modernos' executam,se todos Os

 

ma de cinco metros d'altura. Heath- 201 emprezas e 49 milhões. Os ta-

[ields fornece com toda a regulari- ¡ bacos teem 5 trusts, 41 estabeleci- , . .

dade o gaz necessario para a ¡llu- mentos e 16 milhões. Os vagons, Dl'. blllZ lleqalla,

minação da estação e alimentação automoveis, bicycletas, carruagens, Rua d'An-ocheúa...Ave¡m, p

d'um motor de dois cavallos. Re- ; teem 6 trusts, 50 fabricas e 9G Ini- Consultas da 1 horas às !ida tarde. ,

centes trabalhos geologicos de-lhões de capital. WW"""WWW

monstraram que no sul da Ingla- Emñm, os 176 trusts reunem

terra ha grandes riquezas em gazw o capital de 3.569:615:808 dollars,

natural e uma companhia vae ior- dos quaes 1.458:522:473 represen-

mar-se para o utilisar industrial- tados por terras, construcções,ma-

mente no aquecimento dos fornos chinas, etc. O resto é em dinheiro.

_das fabricas de vidros.
1

§ Dizem d'Argel que as eXplo- _ _ b l

rações emprehendidas em 'Pimgad omo Já dissemos,reallsam-se l

deram n'estes trez ultimos mezes hoje, ámanhã e alem as *

,h w w .w . q ._ _ _

pequeno espaço, e, (rum sal_ resulados muito felizes. Descobri grandes festas á “rgem deJH_

t atira se. für. 8 t ram-se espeCIalmente quatro pala- da em Ee, inho romettendo

'O' * Name“ e aos cios cujas decorações estão admira- '7 “p ' _ ' p ' *, t

marea, armsmndo'lhe 08 pe- velmente conservadas; uma das alcançar 0 ma“” grau de b“" Í

rigos e defrontando-lhel as fu- portas principaes da_ cidade e im- lhantlemo. 3

rias, fugindo das syrtes e es- Porta“l93_VBSl|8'OS (10 lOl'Um- 40- Tambem agora teem , '

.cap-ndo dos bai-ice, dobran- ;tatu-::0,“gatas :1: tem pen-poso- feseos ~~
- e )) e V ,

. 7 l

do tormentas e rasgando ea- > q honra de N. S. da Piedade,

w diariamente circulam entre Nova-
w

tradas, só para buscar terra, York e Chicago, fazendo O pen“..- que se venera na populosa _~ _

praia do Furadouro, Ovar. A * , '^
_um palmo que fosse, onde tre- » so apenas em 20 horas. A veloci-

T mulasee o pendão das quinas, ~ d“lle méll'a que alllngem Billie as t illuminação hoje á noite pro -

""
[ll

.l

sópara encontrar homens que, estaçoes do para"” é de 857300 mette ser verdadeiramente at-

- . ._ , . í 90,500 por hora. Os que vão ¡ w ... g

dos labios, deixassem cahir o pm. Wa Buffalo SÓ ,Bem ,O para_ trahente. Ha funcçao de egre-

i nim', auzente em parte incerta

e casado com Maria do Ben

Panzeiro, e Antonio Feireira

Pauzeiro, solteiro, tambem au-

CIA'zente em parte incerta, para

trabalhos com promptidão e asseio

por medicos preços.

'Constrnem-se camas, grades,

portões, fogões, lavatori'os, enge

nhos de tirar agua, etc., etc.

PREÇOS SEM COMPETEN

mer, nem sequer espaço para

voar. Os portuguezes, não é

por serem muitos, mas é um

facto, jamais couberam em

Portugal; porque um povo

que é fraco para a conquista,

íulga-se aventuroso para a

descoberta. _

A ponta de Sagres, os_ ho-

_risontes do mar, ou as serras

de Hespanha, não tiveram for-

ça para contei-o.

Apruma-se firme no seu

MEDICO-CIRURGICO 7
  

  

 

      

        

   

     

       

  

Notícias relgiosas ~

 

Americo d'Oliveira Monteiro
Instrucção primaria _ _ _

-Antomo Caldeira Pinto Rebocho

  

   

  

 

  

 

  

   

   

   

  

  

 

  

   

 

seu nome' , gens de 2 a 5' minulosa que mm' ja' prOCiSSãO' .tocando tres* ' ' 1'° GRAU Elmano de Moraes da CunhaeCosta

A8_ tormentas dos mares mam 31 minutos, os de.Plttsburgo, bandas . de musica, e o fogo É Anthem Pinto Ferreira,td¡st¡n_ Hana“, Hermano Ferraz de Ma_

da Africa amansaram perante 7 Paragem de 2 3 O ml““ioss q“ed'm'tlñclm “arte'UOVa”, deve ¡ cto galhães

é * o arrojo de Gama, os potenta- ?fígadrãloãíonlxggitgí gavelgfàãlêgã dar muito realce ao festival. ' Antonio Luiz' de Sousa Sobrinho, ,não Matheus Moraes das Neves

dos da Azia cahiram' ante a - ' 7' Í ' b > p , a¡ 4'- A festividade e arraial É distinct!) . Manuel Marques d'Almeida

_ _ _ Vla é de 77,7 k. e a dos da segun- , , , t A t L e M _ - ¡Hat-in_ w _. , . .a l C _

¡ntrepldez e valem“ de Albu' da é de 73,200 por hora. da Senhora d AJUda. que tem “5:20 0Pes Mel“: Ma¡ 1“ 'IGIXBH'a (a 05m

í PASSAGM PARA A 3.“ CLASSE
ç Vendeu-se ha dias em New- a. sua capelinha perto do Jar-

YOl'k uma 0.333 333¡gllaladi_1 PÊladinJ, d'esia cidade, foi transfe-

su'a originalidade. O proprietario. ,ida para domingo, 27 do 001._

mister Amory, achou curioso ,forrar w

todas as paredes com titulos sem rente'

Camillo Augusto Monteiro Rebocho Ç

Eduardo: d'Athayde Moreira

Egas da Silva Salgueiro

João Ignacio de Mattos p

Jose de Mello Cardoso, distin-

|_,_querque, a volta ao mundo foi

dada pela fortuna de 'Mag-a..

lhães, a America recebeu sau-

dações de Cabral; a poesia foi

Agostinho Fontes Pereira de Mello

Amilcar Mourão Gamellas

l Anselmo Augusto Taborda da Silva

Antonio Gonçalves Videira, di.-

cantada pelo genÍOde Camões, valor, à maneira 'de papel pintado, _ Oto “noto

e a historia encheu-se com ae que reqaeseiàtaxiam ut? 1capiwtaltem logar amanha,em Esgirel- José Vimcio Caracol Meirelles, l Antonio Marques Mart-ms da SH“

:gerencia de seus homens que de um m' ao e 'mas' ma ea“ "37 a fesuwdade de Nossa' be' 'O “distincto Augusto Fernandes Bagão

~ Aurelio Rebocho Vaz

Eduardo Mendes de Brito

Filippe Augusto Soares d'Alberga-

eram oraculos, e com as va.. eXlravagame ÚQCONÇHO murdlte:

feriu-se a somedados ¡financelras

130639 de seus somados que que tinham fallido. Esse symbolico

Lourelio 'Augusto Regalla

Octavio Duarte de Pinho í p

Ot'hilio dos Prazeres Rodrigues,

_ nhora do Rosario.

Hoje ha ruidosa vespera,

apparecendo pela primeira vezw

foram invencíveís. predio devia ser uma especie de , _ .

Trouxe á Europa as ri- talismã para o seu dono. Na ver- novos fogos d'artiñoio ebalões, d"““ú'í _ , i J F, ria de Mello Junior

quezas do Oriente e levou aos dade, 91131190 qualquer ?Venlllrelf que nunca foram vistos pelos ,l Instrucçao primarla Jiisã Hein'iql'es Mamas

seios da getilidade a civilisa- m de “9300195. fosse pedir a m'Ster nossos sitios, os quaes vieram 2.” GRAU ¡osé Vieira Game“as

_,_, . . Amory o auxrho de capitaes para _ . ~ ç_ . , _ . i v ,w . * * .í

çao dO Occldente; alllançou umaempreza Chimeríca ' ao wentre“. propositadamente de fóra, por Anthem) Pluto Ferrelra, dls'hn- Manuel Maria Barbosa JUDIOP

, _ , › . dio do thesoureim da A ch Ruy de Moraes da Cunha e Costa

Theodulo Martins Hourcades

Thomaz Antonio Soares d'Alber-

guria

continentes e confraternisou na sala de visitas, tratava logo de ¡nlrel'me

povos; foi emporio de todas ao se safar.. . . festa, o sr. José Matheus Far-

riquezas, metropole de todas § Na Allemanha foi descoberto to. Cabem louvores a este nos- l

as conquistas, eschola de to_ i pUl' um francez, UID HOVO metal, a SO amigo, que não se ten¡ po“-

da as: descobertas, eonfluen- ('96 O descqbndor de“ a “mma" padc a despezas para conse-

.. v i w . . * çao de «sehum›, e, a ser verdade ._ à f h .

em Éle md“ as* “lê“ e Vertwe o que a tal reSpeito se diz, causa- gm) que a ea“? ten a ? "13,101.

luminoso da. pyramide repre-ra na metallurgia uma revolução. 1118191311“) Posswel» 1930.1111_ e

povoações proxunas irá

Antonio Luiz de Sousa Sobrinho

José de Mello Cardoso

José Vinicio Caracol Meirelles í

Lourelio Augusto Regalla Vicente de Paula de Moura O. de

Othilio dos Prazeres Rodrigues Almeida d'Eça.

Admissão á Escola PASSAGEM PARA A 4.a CLASSE

Districtal de habili-

taçãopara O magis_ Horacm d Oliveira Marques

João Vianna Neves d'Oliveira

  

  
   

   

    

'gem-,ativa da maior gloria ter, Ejmais leve 'e forte que o alumi- i das __

rena' . O' iliii'tã dçgssigranigtaimitiiodiiiãiiiii: grande concurso de fora“elros- * temo .; _ ' Roberto Eduardo da Costa Macedo

.
l 1 i ° l

,o ' “

y 7 f M 'v O e; _ Q . w. V _

Em “(1%er tudo» fo* t““ e e adaptavel a construcções na- Bocage “sêáAlme'da M°"“Jã°' dis"“ PASSAGEM PARA A 5.- CLASSE

Antenor Ferreira de Mattos

Antonio Ernesto d'Almeida

Arthur da Luz Serrano

Augusto Faria Carneiro Pacheco

' ' Julio Martins Pacheco.

(1931993001)““ O que Tliz evales e a, outros usos. Sendo sus-

ctvihsou quanto descobriu. ceptivel de ser polido e brunido

A? humanidade podia_ dizer, 001110 0 DÍCkeb PÓde 86|' empregar-

ímitando o apostoloz sou cida_ do em utensílios de cosinha; não

dão portuguez
é tão duro como o ferro, mas é

Francez-singular

Alberto Miranda Leal, distin-

cto

Anthero da Siltia Pinto

Arthur d'Oliveira_ Sergio

Fez ante-hontem 137 annos

. que nasceu em Setubal, Ma-

nuel Maria Barbosa da Buca-

ge. um dos mais famosos e no-

,-_ o. __ mais resistente, ainda que n'esse taveis poetas portuguezes.

p N30 fm ao* Géo Porque n30 ponto o aço se lhe avantage. * * *

podia, de hoc mundo non est: -_ § Foi lançado à agua na Nor-

mas cá na tem-a; mandia mais um grande contra-tor- w

'pedeiro irancez, chamado Ward», do o perdão para os solda_

.que irá brevemente a Cherburgo 'e ' ° .' .. *..

receber os canhões-rewolveres e 7 dos de Infante“? 18' degredi

' dos por uma teima do sr. m1-

~ . os lan a-tor edos. . .

como dlz O Poeta' E'isto: ptodos falam em paz emstrc da» guerra- H3: mm“)

que o perdão devia ter sido con-
' -' E' *ÕQPOIB *n88 IUGtRB da todos se armam até aos dentes!

Restauração, nas campanhas ç Segundo um telegramma de cedido sem que por isso menos

da guerra Peninsular e até nas NeW'YPrk› a ü““í do pres'qeme da brilhante ficasse a data que

refregas liberaes o nome por- repita“” (los b“tadosiumdos da a . e. - 1 I

'- .Í ;7 _ America, Alice Roosevelt, fez uma 30m se qu l 38813113' ar' n“?

tuguez de“ SFM-'Pre bradoipor' excursão a bordo do submarino "mentes e culpados tOdOS Pe'

que &Valer-!tm dos 8683 BOltla- aMOCüSSÍD». [am com ella duas lo mesmo golpe do arbítrio,

dos e Íagaihardia do seu exer- amigas e acompanharam-nas o ca- Vão voltar ás suas familias e

Cito nunca vacillou ante peri- pilgoie lies Officíaesao «giocasãiõne» benldizer o coração magnani_

, e w - su mergtu-se en re sac ama s w a A l

g08.n.eni tem?“ O mais pow“" de um numeroso grupo de damas m0 d? sua magestade' que

t9 lmmlgo'Ím_ sem?” alem * e cavalheiros da sociedade elegan- se aPledou da sua Sorte› e da

do que permlttla a ~Í0TÇB 1111- _le e, ao achar-so entre duas aguas cruzada benemerita com que

mana. " o submarino lançou um torpedo Para tal fim tanto concorreu O

pADRE BERNARDO CHOUGALcuulr'a um IlaVlO desmantelado. nosso ¡Ilustre amigo .e digno

Quando o «.\locassinn veio à super- ,h . C t

licie .repetiram-se as acclamações par' Br' come ,61m as ro

Mattoso. Bem haja.

A a Alice Roosevelt, a quem as suas

de nocividade dos ditforentes amigas honraram com' uu“ibanquete.

,alcooes, essencias das diversas be- t ; Trusts é a designação que

beragens com que se envenenatn os m'onOpolios teem nos Estados-

os contemporaueos. A cidra é a» unidos, Pelo ultimo recenseamento,

Sahida 'do curso'geral
Manuel MariaiMoreira w

Curso dos lyceus Antonio Faria Carneiro Pacheco,

distinoto

PASSAGEM PARA A 23 CLASSE Manuel Luiz Ferreira Tavares Pe-

Alberto José da Fonseca rei'ra. e Silva

Alberto da Maia Mendonça Mario Faria Carneiro Pacheco.

 

O Osdeportadosdo IB O'

w omo dissémos já', vae ser da-

 

,.1. . todos os campos ara

. E se mais mundo houvera lá chegara.

Os alumnos acima mencionados, que seguem o curso dos lyoeus,

frequentaram as aulas do Lyceu' Nacional d'Aveiro. .São internos

ou semi-internos do Collegio.

Conjunctamente com elles muitos outros, na qualidade d'exter-

nos, frequentaram no collegio as 'explicações das lições. As_ aulas de

instrucção primaria e secundaria, comprehendidas as do curso commer-

cial, reabrem no dia 1.°d'outubro.Enviam-se estatutos a quem os""pedir.

Aveiro, 8 de setembro de 1903.

  

Os directores,

Manuel Francisco da Silva

Padre_ João Ferreira Leitão.

 

ne toda a pal-te

.caba de determinar-se o grau

assou hontem na Estaçãv

, d'esta cidade, s_ m. el-rei

D. Carlos. Era apenas espera-

     



assistirem a todos os ;termos

até final do mesmo inventario.

Aveiro, 4 de setembro de

1903.

VERIFIQUEI-O Juiz de Direito. ,

F. A.. Pinto

0 Escrivão ajudante do 5.0 olíicio,

_ José Rabello Lisboa. Junior. * '

“ EXPLICADOB
E matnematica, physica,

D chímíca e sciencias natu-

raes. N'esta redacção se diz.

7 w --_ l II“
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a suprimir!“
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, governo, pela Inspectoria ___

Geral da arte do Rio do t" à“"Ebay.
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_às * pela Junta consultivo *
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É E' o melhor tonlco
o à nutritivo que se conhe-
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ce; é muito digestivo, ,,
fortificante e reconstie

.ui 23.333,5**

Í

* * .r * * * - , A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultima ."nu-r" w
& novidade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom tum“, Sob a sua in, a

err. TYPOGHAPHICAS _ , ~
* ,

WW

l funccionamento. O material do seu fabrico e' de primeira qua- É** financia desenvolve-se 7do

_17:_

e __ lidade, eañiançado pelos fabricantes DELACHANAL & o.e :32:33:13: ::5333; r;
campeão das provmcms RUA DIREIA: AVEIRO * de Pariz==Preç0 com o travão, 55%000 reis. ~ . :352263311338333:_memaa ¡,7_,p,-,,¡,e¡m_Me¡,o rarrasaram¡iummimmrummmmnnilnnmnrummmmnimnunnmnmunIruunnmnuiummmmirritar» b_ Grande sortimento de; 3009530“05 Gmail: de_repamçoes tanto de 9 ,E ças. , í

_z_

. ¡cycletes como de machines de costura, etc.-Un1co representante em ã-p Emprega-se com o
p,,c,,,,,,s,c¡,.c,,1ares, Bicycletas, motocycletas e automovels dos Portugal, Antorno Joaqulm Augusto-SANGALHOS-ANADIA. _ mars fehz exito. nos

' l e - - - - e e mais de eis paracom-

. - . w - , - à - w :Em Ilhavo. o sr. Antonio Augusto Nunes V¡z¡nho.-Acceltam- '

e C“vaçáo de “WQS e, Bicycletas novas, garantidas, a prmcrplar em 50$000 -
bater as digestões tara

.
86 meus.talões, recrbos, avrsos, rels'
a a

mappasJivms, jornaes, * Grande SOl'ÍlClO de waccessorlos para bicycletas de todos w w a w w e l acartões de visüa desde os auctores e para todos os preços.. O ~ » w ñ ñ, g à í ~250,, ,$000 ,5.0 cento, Officrna para concertos, garantindo-se a perfelçao e so-
etc-,em lidez. Esmaltagem e nicklagem. '
Machmas etypos no_ ~ Grandes reducçô_es nos preços

V . . ~ Alugam-se blcycletasvosPessoal habilitado.
_HI-VV à_m_
_y_ ,

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

AGUA ACIDULA Dil FOZ Dil CERTÃ ..

ÇORRElOS
Approvada pela Junta Consultivo de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalha

e dias e laboriosas.a dis-

,

 

' pepsia cardialgia, r ae-

, tro-dynia, gastra gia,

9 anemia ou inacçào dos

r-

~ ~ - ' '~ r e São nossos a entes---- Em Águeda, o sr. Bento de Souza Carneiro ::i 03mm“ 09 ainda 08 :w

enve¡Oppcsanumeraçao melhores fabricantes ingleses e francezes. g
É ã

. orgâos,rach1trcos,con- °    
.-

' o ,e facções escropholosas, É_

e na geral convales-
7

s cença etodasas doen- ,p -

r ças, a onde é priciso J'

forças. ,,r

"n Bumpção de carnes,at-
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. d l _ w d. _ 7 d . Apreciações dos distinctos clinicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Has/pita] S. Jo- colher os beliches á Vista da planta dos paquetes, mas para
celta' 0 Pe os me 1005 t9 05 e 9mm““ se; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VlllGlílrlO

l

do com medalhas de ouro e de prata

~

9 l,

allivia e cura calda anno milhares de MACHADO'

Augusto Nunes Visinho.

E em Agueda, no estabeleci-

, '
' -.

, A 7 000 REIS

de prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido. OLYDL. DE TONELADAb- Em de Sçtembrn- . Legitimofe garantidos.Pneu-
w. _ Analyse cbímica pelo ex.'“° sr. corrsellirlailodr. VlRGlblO MâlçlLÊDO, medico e lente de , Para 5. Vicente, Pernambuco, Bahia,;Rio de Janeu-U, Monte- à maticos Omnium, CycloneeNa_~:nasesta::trans::5:22:52, e Emos-Ayres- k~ w. *l . l '. . 'w Ã - .7 . ".* - NILE

. * e A . . mneprlwemaccesm'

gastrzcos putrzdos ou parasztarzos; nas preversoes dzgestzcas derwadus dos ? DÊ 594136 TOÉEIÊDAÊ, E3171 Montevi_ i nos para bmyeletes a preços ~
_ rlicenças znfeccz'osas; na convalescença das febres graves; nas cataratas w d ;em @mam “em * a 13» 'O e “numa r o semããarãeíãeràcla. . A

ãoubôrdesd'um asthmatícolprestar-lhe gastricas dos diabeticos, tuberculosos, brighticos, etc.; no gastricismo dos l e" e “eDOS'AyreS° , , í w w Sangalhos_An°;,qi:'m “3'18““ 0

Bis um SBI'VÍÇO grande a1'91'9309'41do' enganados pelos ewcessos ou prwacões etc etc
a r e A k t l °

› ~- ~- a * a i -› °
r'

~ vamos::- *m , ~

lhe O Baguim? de ÍAlzysslma hílbard Não tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho _ A B "Roo "A
"Ez

em Ilhavo' no'

em P0 (”gulosa “O , as Para um” Preco, incluindo a garrafa (8 dec.) 160 reis.como tabaco no cachimbo, o qual, re * ' e Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.a classe es- Í estabelecimento do Br. Antonio

isso recommendamos muita antecedencia.

      

    

    

   

w mento. do sr. Bento de Sousa
dogmas Ceirlúdõmg n m ros S _ Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor-de bactereo 1 AUS . g ~ o Camel““ _ In

H F.erré Blogtielliteeícjg .102 me ola da Unrversrdade do CUlthra. llernette-se folheto, gratis, aquem o requisitar ao * Tendo acontemdo por varias vezes que alguns passageiros pagam t*
.I

Richéneu, P'ams_ E em todas'as P'har_ , DEPOSITO GERAL w as suas passagens como para embarcar nos paquetes d esta Compa- j a _ _
macias

Rua dos Fênqueimãa 3% 19-44153044 , nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re- ñ, í í í -v* " * commenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar sem'- » * ~ I ~ , * 1
pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bl~ * ~ * a » _j
lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY 8:. » l * '
SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL * w w, l ,
INGLEZA.

F e ”._ VW
Unicos Agentes no Norte de Portugal *snuuwo AUGUSTO FERREIRA osomo

'

Tait, Rumsey & Symington
ARBURETO de Calcio

SRua Mendes Leite, 13 a 21-Rua dos Mercodores, 56 a 60 Ig, Rua do _hj-ame D_ Henr,que_q>orto I' rancez d'un) rendimen-AVEIRO

   

    

  

    
        

w . í w
. to garantido de 300 "

x. . . . O“ aos .seus Corre § _ tros Os 100 K o' franco
Partlmpa aos seus ex.““s amigos e freguezes que acaba eldades e Vlllas de Port í _ L, b O ' 1.

de receber um variado sortimento do que ha de mais chic
í ' w 18 oa 1 $000' --

para a presente estação, a saber:

.
* Appare'hos, Condici-

w 7 w e ~ l Líndissímos cortes d'alpaca para oestidos.--Variada col-
e w - e "05, Lustres Bacia.

' lecção de fazendas de lã e lã com seda para vestidos.--
FUNDIÇAO ALLIANÇA nas

Bicas e mais ,acessou-,-

~ * ; * _ Eactraordinarío sortído de tecidos d'algodãfo.-Elegante sor-Mangas para todos os systcmas de bicos,
  

  chaminés de vidro, crystal lino e mico, tulipas.

abnt-jours, hastes, furnivoros de porcellana, etc,

Luz brilhantlssima _

com um poder illuminaute superior duas vezes

aos bicos actuaos.

Preços sem competencia-

 

;DE rios. í

í os k o* i e w Nova ílluminação a gazoli- o
Bar' & succesor na, poder illuminaute 100 vel-

e las or bica' t * °Rua Moreira da Cruz,Devexae-V. Nova de Gaya hm: ' gas O 5 "em P01'

timento de cassas de phantasia proprias para Mouses.-
Lz'ndos cortes de seda para vestidos e Mouse-_Enorme va_
riedade de tecidos brancos em cassas rendadas, piqués mous-
sellines, fustões, etc.-- Chupetas 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-
nets, perfumarias, etc., ete-Cami'saria e gravataria, sor:-
tido completo.

Sabonete Irene, especialidade da casa. Cada um, 1.00*

 

  

    

     

 

   

  

 

  

   

 

CARLOS GUERRA l

Director da Fabrica do Gaz d'Aveiro *

    

    N'esta fabrica constroem-so todas as obras, tanto em ferro fundi- preços correntes a A Reviere
do, como em metal e bronze, assim como: macbinas de vapor, linhas i i l_ ' o j °d'eixo, tambores para correias.. bombas de pressão para agua, ditas *Ruat e S- PalllO, n. 9, 1.“systems gallo para trasl'egm' vinpos, prrgnsas para expremer bagaços -LISBOA,d'uvas ou azeite; assim como tor as as o ras »ue erten ama fundi-
çao, serralbcria e torno mechanico, portões eggradgamenlbs para jar- Desconto aostllllS e sacadas, mexedores para balserros, torneiras e valvulas de me- * revendedora¡tal para tonels, marcas para marcar pipas e barris a fogo e ditas pa- íra marcar caixas para embarque, charruas e ara'dos de todos os gys-
temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores p
cylindros de madeira, engenhos de copos para tirar agua, ditos fundi

w dos de todos os systomas, estancarios. Tambem fabricam louça de fer-
ro pnra cosinha em preto e estanlmda do todos os tamanhos, ferros
de brunir a vapor, ditos d'aza, captadores de cartas. etc.

  

     
o»*W-_«

t Repare.. Lê... Trata-se

dos teus olhos

 

        
  

   

  

l2 annos são pas-

, sados depois que

AS constipagõcs, brown/ritos,

» rcuquidões, así/mm, fosses, co- k

l quotas/re, in/luenzo e outros Ó

'incomodos dos orgãos resp::

mturios

Se attenuam sempre, e curam *
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PROPRIITÀHIO E DÍRICTDH

_Diem anh'qo _Diniz ferreira,

   

* ° .1 d __ ~ ,

tãããghíroalisdzs?ããalllçilrãoilzímrif ~ Ali'ecçoes pulmonares lODADD
' Rel) adosMi a rosas : ' w _ p - _

ãgsdgsdñ'eitdlsçmaravilhgsos aiii-, Calheiros chronlcos DO medico   
catrão, genuinamente medicinal,

junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

a sua salutar elíicacia. _

E tanto assim, que os bons re

› sultados obtidos com o uso dos

mas withdrawal¡th w_ u e,.
.l

l. _ ,.1, r l ”ll _ 4 l .tr ›' r¡
, ' 1 1 .., v r* i.. r. , ,ship l' - l'- ill' n ll ; t“ 'n 4'!I ,liL'¡-_ ..L

' W l
r V u I 5 -u ”I'r. '5

¡.m' 'u à r. ',
'1 ,¡, A' F 1“"“ .1.14 '

r 'l . l' :› llK ' I “I i l r. _ '1 1'¡ i 'I .l'
l g _ _ r M 'fr .. " r - * ' a 11i a' h r 'l ll r. 'li'l' " í*

~ «.› - - "

F a l¡ .I . › ' L.. . A - - - .1 k, 1 ' *e N
!l *E* I: ' › ,7 d ”' 'v \

l Or' c 1 i ~fôjli .- "tl Un!“ I'V- T' V 'n 'Ir' " K . 0

a Ft *1; a i ¡\ f. r , › ' .j V I' . ' .-5 Ç li'll. - . I I l f

A ”A 1 'J

lidade, calligraphia, escripluracão
commercial, iustrucção primaria. e
secundaria, magislerio primario.

Musica, esgrima e gymnash'co
PRUFESIORIJ IIIRANGIIROI

   

 

Debilidades organícas

Tosses rebeldese diarrhêas A w

e . . Premiado nas rincí aos ecc' osicões nacioaaesE' sem duVLda a Badmnal P P P .

  

   

  

PARA. O !NUNO DI LINGUA.
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e estrangeiras e approtado pela Dire t 'a

ZA SÊÇãO'SEXO FEMININO

(c acc nrOÍ es a can' o'compos' ' ' * 7 d 7 e» l l W l l l l, C 0m

raçaó'deMaio, 46

tos» (Rebuçados Milagronos) são ::2.1)33:22:11?? grãfcrggiâda Geral de Saude dos Estados- Unidos do
confirmados, não só por milhares ” ' Brasil,

  

Linguas, musica, lavorcs, dese-
nho,pmtura, instrucção primaria e .
magisterio primario.

§I Professoras diplomados

e tomco lmJe umversalmen' Este medicamento, cujos resulta-te conhecido e adeptado pe-
l d. os rinci almente dos no tratamento da syphilis em qual-
os ?faàêa 'O pmelhgr medi quer das suas manifestações, esrorophu-

r 1 ' '

homo doenças rheumaticas e de pelle.
* l ' nto - .' _ - 7

ãiãgffããogzlà:: trauma sao Incontestavets e assegurados por
O enorme numero de do_ 25 annos de exitos successivos, reune

w w l ntaneamente tambem centenas de certlñcados deentes, Que eàíPO *l _ _en_ medicos e doentes, que se encontram
teem amas“ O'pe.lílmpl _._ em tolhetos especíaes, e que se en-
::itããosseués :1:22:13 523,21:: viam gratis a quem os reclamar do, l

vel do seu valor curativo. dep”“o geral'

Estes'medicamentos preparados por D. Sant'Anna, pharmaceu-

trco pela. Universidade de Coimbra, encontram-se á. venda em todas

as principaes pharmacias do para.

 

de pessôas, que os tem usado,

» mas tambem por abalisados fa.

w cullatÍVOS. ' '

Pharmacia Oriental

S. Lazaro- PORTO

~ Caixa, avulso, no Porco, 200 rs_

t pelo correio ou fóra_ dp_ Port-,0,

   

  

 

  

  

220 reis. "

 

Deposito geral, principalmente_ para a

exportação, rua de Gonçalo Christovão
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JOAQUIM across os sarro

Hana rua das Salmelras, mo- 3l4-PORTO. _a_

w .°8a10 muito ro-

, _ w ,.
- rada n 1 , ° t , N.. B.-Consultas todos os dias das 8 as§6 da tarde.

à ã GOLLEGAmo da E800 a' 1“““ a ^ a' ” ^- 12 7-Proça de 1). Pedro ...127 e s obilita ão ao magisterio ' uma i PORTO ' Grande sor-tido em necessarios, agulhas, etc., etc. Omcína Fornecedor do exercito e'das prin-

h ç honesta que reclebe a]
(GRATIS Aos POBRES)

parações, tanto demaehinas de costura corno de bicycletes.
sen ora , ~ l - e o ,

  

   

  

l - O « --- . . l.;gumas meninas ¡PtBrnas' lêem 0 Deposito em Aveiro:-Pharmacia de Francrsco da Luz é( Fil/wi.; _

A

como alguns meninos, que re- , O
.

V,,,,d,,w tambem ;em e “mb“ d. itam-se mais.

,temem 01,03,, ou college. mcmoooomooooomu w
a..,._d,..nma,,.w-~°

3¡

'

1 m

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

São nossos agntes: EM AGUEDA, o sr. Bento de Souza Car-ox ,~ ços sem competencia.nei'ro-EM ILHAVO, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho-Accei-g w
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à

      

   


