
  

  

Pei-tal, mais a importancia da estampilha.

pertencia com ella dispendida.A assignatura 6 sempre contada dos dias 1 ou 15 decada mez.

Não se restituem os originaes.

 

MARASMO

_ epois do irritante decreto de

D amnistia, arrancado á mu-

niticencia regia pelos burlões

eleitoraes da Madeira e Vizeu,

e que tanto escandalisou a opi-

nião, vae outra vez cahindo a i

politica ministerial no antigo 1

marasmo, de que só desperta

para algum arranjo de compa-

drio, ou para qualquer mani-

festação de ridicula vaidade.

Pertence á primeira cathe-

goria a questão das armações

de pesca do Algarve, com que

exulta, segundo se diz á boc-

ca cheia, a parentella do sr.

ministro da marinha. Entra no

. 5:282 _- Sabbado, 3 de outubro de 1903

ASSIGNÀTUBÀS-(Pagamento adeantndo)-Com estampilha: anno,35750reis.Sem estam-

pilha: 36250 reis. Numero do dia, 50 reis; atrasado, 60 reis. Africa e paizes da Uniao

A' cobrança 'feita pelo correio, accresce a ¡m-
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IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

 

PON'PE D'ILHAVC) I que por deliberação camararia foi

¡transferida do dia 25 para aquelle

dia, e de local, que era no Rocio e
osé Estevam, que tributava , dx C .

verdadeira aEei ão a Ilha- que Passou Para O “hate 0 930'
Ç ' ç Esteve regularmente concorrida,

Voi que define como uma “PO" principalmente de gado suino e la-

voação intelligente, livre e nigero, apesar de aqiielle dia se

apaixonada» n'um artigo que apresentar carrancudo e de muitis-

escreveu no antigo «Districto Slma geme ter sabado Para as fes'

í . . tas da Barra.

de Aven'o”, Pedlu e obteve do § Tambem nos dias 27, 28 e

* governo a @Quatrucçao da Pon' 29 do mez ñndo se fez a feira an-

Godinho, que tencionam vir aqui baptisar a

sua primeira filhinha. Serão bospedes de seu

pae, o sr. dr. Barbosa de Magalhaes.

ÔBegressou a sua casa do Porto, com sua

esposa e filhos,o sr. David Jose de Pinho, con-

siderado commerciante portuense.

ÕRetirou d'AlquerubÍm para Coimbra,com

sua familia, o capitão de infanteria 23, sr.

Francisco Pereira de Lemos.

@Regressou á sua casa de Carregosa o

sr. D. Prior de Cedofeita.

Õ Regressa por estes dias a sua casa de *

j Caminha onosso bom amigo, sr. dr. Manuel w

Nunes da Silva.

O ESTADAS:

Esteve n'esta cidade,

seus_dedicados amigos, srs. drs.

de Villa-franca de Xira

@Esteve em Aveiro, visitando o Pharol

acompanhado de amigos de Estarreja, o sr. dr. i

Jose Luciano de Castro Pires Corte-Real, novo ,

advogado n'aquella comarca.

@Tambem aqui Vimos n'esse dia o sr. i

Jose de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça, »di-

gno recebedor d'aquelle concelho.

@Estiveram quarta-feira em Aveiro, de

visita ao sr dr. Barbosa de Magalhães, os nos-

sos amigos, srs dr. Francisco Xavier Corrêa

de sa Noronha e Moura, abastado proprietario

na Villa da Feira; Evangelista de Moraes Sar-

mento, digno escrivão-notam de Vagos; Anto-

nio Joaquim Cardote, de Paredes-do-bairro; dr.

Joaquim Baptista Leitão, babil advogado em ;

 

° -- Fundador,

preço de R$100 reis.

de visita aos i

Barbo- ;

í sa de Magalhaes, pae e tilho, o sr. dr. Joaquim *

, Adriano Velloso Abranches, muito digno e illus-

trado delegado do procurador regio na comarca *

ADMINISTRADOR

girmtao @com @entre 6078mb;-

correa

:MéLUQ-têã é-@ãgd'ídã

_+-

Redarção, Adm. e 1)//iririas

Avenida Agostinho Pinheiro

Endereço tolographico:

CAMPEÃO-_AVEIRO

 

Wanna! Jirmino ó'JJlmeióa Wait¡

  

:PUBLICAÇOES:Correspondencias particulares,60 reis por linha. Annnncius, 30 reis porli-

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

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

nos impressos feitos na casa.--Accusa -se a recepção e annunciam-se as publicações de que it

redacção seja enviado um exemplar.

donça Brandeiro, do nosso antigo amigo. tintas as relações th gover-

10-7. no portuguez com a curia romana,

** o sr. D. José foi investido, pelo

 

'Agio

agio das libras, corre actu

alinente [no mercado ao

santo pontífice Gregorio XVl, de to-

dos os poderes e jurisdicçào ordi-

naria, no hispado ile Aveiro, com

a faculdade de os delegar em ec-

clesiasticos da sua confiança. De

tal foi-ma se houve no desempenho

il'esta espinliosa missão, que ine-

receu ser elogiado por Sua Santi-

dade, o que lhe foi communicado

directamente por documentos lion-

resissimos. Em 1849 foi nomeado

paroclio da freguesia de Santo An-

tonio da Oliveirinlia, e em 1851

l obteve por concurso publico a da

, sua terra natal.

Deputado pelo circulo de Avei-

ro, conjunctainente com os srs¡

Francisco Antonio de Resende e

Manuel José Mendes Leite, na legis-

latura de “2 de janeiro de 1853 a

*20 de julho de 1856, pugnou sem-

pre pelo bem estar do paiz e pela

* conservação d'este hispado.

Vivamente iiistado por seus ami-

gos, consentiu em ser nomeado vi-

    

gario geral de Aveiro por decreto de

 

segundo grupo o monstruoso e

requentado jantar offerecido

em más horas ao sr. presiden-

10 de março de 1860. Durante o

tempo do seu governo, ate 17 de

março de 1868, curou, com a maior

Anadia; e padre Joaquim Baptista Cardote, de 3

Esgueira

Ô Estiveram hoje em Aveiro os nossos ami- ,

; te de Pedra de tl'eã BPCOB SO- nual de S. Miguel, que consta de

1 bre o braço da, ria que separa cebolas, alhos e instrumentos agri-

 

te do conselho.

De resto,apenas se discute i

na imprensa a organisação da

lista para a nova camara mu-

nicipal de Lisboa, que, eleita

sob 'os annunciados auspícios,

tual. O que esta fez difiicilmen-

te poderá. ser excedido.

Mas como em materia de

escandalos e cambalaxos é fer-

tilissíma a imaginação regene-

radora, que preparemo-nos

desde já para assistir a mais

a villa da Gafanha, ponte que

de madeira, ainda que sita em

: la Fonte de Juncalancho.

só poderá ser peor do que a ac- meçou em 24 de março de

* 1862 e concluiu-se em 12 de

blicas, a quantia de 63558190

i reis.

colas. As cebolas cotaram-se por

um preço muito elevado no merca-

do, devido isto á sua producção ter

sido diminuta no corrente anno.

Ó Tambem n'aquelles dias do

w mez findo se realisou no logar de

Villarinho-do-bairro, concelho d'A-

nadia,a feira annual de S. Miguel,

que este anno foi de pouca impor-

* tancia em consequencia da limitada

novembro do mesmo anno, ha- producção de vinho na região da

vendo-se dispendido com ella Bairrada.

- 4- . _ Ç Por motivo da feira de Vil-

pela dlrecçao das Obras pu larinho foi transferido do dia 29

para o dia 30 o mercado mensal

da Palhaço., isto em virtude de de-

. not¡c¡as religiosas ggçplatçao da camara de Oliveira do

veio substituir a antiga ponte

logar differente, conhecida pe-

A obra da nova ponte co-

 

aprimorados escandalos na ad-

ministração do primeiro muni-

cipio do paiz.

w orreu apparatosa a festiVi-

¡ dade e arraial da Nossa Se-

nhora d'Ajuda, que no domin-

 

Banda regimental

banda de infantaria n.° 24

Diz-se que não ha homens

serios e imparciaes, que quei-

ram fazer parte da nova verea-

ção, attento o rigor da tutella

administrativa a que está su-

jeita. Arazão, porem, é con-

traproducente. Ninguem pode

ou deve receiar-se do rigor das

leis e da inspecção no exerci-

cio dos seus actos. Quem cum-

w go passado teve logar na praia i

* a 21 do mez findo.

í deve executar amanhã, no

de Espinho e que havia sido Jardim publico, da 1 ás 3 da

addiada por motivo da grande tarde, o repertorio que segue:

invernia que fez nos dias 19 _ _.

«Por mi patria», passe calle;

- - i Graça) «Os tres amigos» ou-
* _ W ( ' 7 . , 7 .V

Tambem revesuram verture, (araras); «Sourire d avril»,

grênde imponemiia as festiW' valsa, (Depret); «Ruy Blaz», fan-

dades que em honra- de N-S.da tasia da Opera, (Marchetti), (Un

Victoria tiveram logar no dia27 ballo in** maschera», mozaico da

de setembro ultimo,na capella 0139“: (Verdi); “Adosmdah m3-

gos, srs. padre Joao Francisco das Neves, an-

tigo prior de Esgueira, e J Francisco Pedro,

honrado negociante.

@Está em Cacia o nosso bom amigo, sr.

Manuel Rodrigues Mendes.

@Estão na sua quinta de Casas-novas

(Chaves), o nosso dedicado amigo, sr. dr. Jose

Osorio Saraiva e sua esposa, D. Clementina

Conde Saraiva.

o PARTIDAS:

Já. retiraram da Oliveirinha para a capital É

o nosso illustre amigo, sr. dr. Fernando de Cas- l . i , ,

i zm, por adeantada doença e aindatro Mattoso Corte-Real, sua esposa e filhinho.

ô Segue Amanhã para_ Lisboa o nosso pre- *

sado amigo e college, sr. dr. Barbosa de Ma-

galhães, filho.

, ..O DOENTES: ._

Tem adquirido consideraveis melhoras a

esposa do nosso bom amigo, sr. João de Pinho,

que enfermeira gravemente, e que, como sua *

irma. se encontra já livre de todo o perigo.

ÓAcha-se incommodado de saude, o que

sentimos, o illustrado commandante d'infanteria

24, sr. Antonio João de Faria Pereira.

@Partiu para Lisboa, já quasi inteiramen-

te restabelecido de saude, o distincto alferes de

cavallaria 4 e alumno da escola Polytechnica,

sr. Manuel Firmino d'Almeida Maia e Magalhães.

@Não tem passado bem de saude, o que

sinceramente sentimos, o nosso bom amigo, sr.

dr. Antonio de Magalhães Mexia, digno conser-

vador da comarca de Almada. Sem convalescer,

partiu, com suas esposa e filha, para Luso.

THERMAS E PRAIAS:

Begressaram hoje do Pharol as familias dos

srs. AntonimAugusto de Moraes e Silva, dr. Jo-

se Rodrigues Soares,dr. Luiz Regalla e D. Lau-

ra Monteiro.

ÔBegressam d'alli na proxima semana as

dosisrs Francisco Begalla, Firmino de Vilhena,

*lapso prestar o concurso das suas

ll. Antonio José Pereira Bilhano

Arcebispo d'Evorii

oi a verdadeira personificação

, do pastor evangelico uma le-

gitima gloria do epÍSCOpado portu-

guez.

Retirado da séde da sua prela-

por mais adeantados annos que a

aggravavam, em 1885, o eminen-

te sacerdote aindapoude por longo

luzes e da sua abnegação, os bene-

ficios da sua pliilantropia e a in-

fluencia do seu animo generoso e

bom, a egreja eborense.

Como de todas as partes onde

o venerando prelado exercera as

; dia 8 do mesmo

 

solicitude, dos interesses do bispa-

do, e fez reformas, tidas de tia

w muito como indispensaveis.

Em 1869 foi eleito arcebispo de

livora, e conlirmado por Pio IX em

6 de março de 1871. No dia 4 de

junho foi sagrado em Lisboa, e no

inez fez a entra-

da solemne na catliedral.

As suas pastoraes primavam

pela elevação da linguagem e pe-

los primores difestylo.

“a1
._.___ ç..-hm_m' -_ 4-9-_-'

 

    

LISBOA, 18

0 sr. conselheiro José Lucia-

i no tenciona regressar a.

i Lisboa com a sua familia nos

meiados d”este mez.

0 illustre chefe do partido

progressista continua sofi'ren-

» do, segundo a opinião dos me-

, dicos assistentes, de uma poli-

nevrite, sem que os symptomaa

, d'esta infermidade inspirem

cuidado.

4-¡- Foi mandada annular

suas piedosas funcções, saiu (ie

Evora coberto de sympatliias e de

bençãos. As que elle pode lançar

ao povo, aos fieis, durante a sua

longa peregrinação, não eram sÓ-

mente um signal de piedade e de

fé: eram tambem um tributo de

reconhecimento pelo muito que o

amava e que elle sabia e o enter-

necia.

O rev.m° D. José Antonio Perei-

ra Bilhano nasceu em [lhavo aos 52'2
a contribuicão industrial deZ“Tkaa (Jin); “Devanelos campes' Francisco Manuel Couceiro da Costa e dr. Al- i de março de 1801, contando apro-

pre as suas obrigações com i dasAlmas do Encarnadouro,no

zello econsciencia está. supe- BussaGO, commemorativas da

rior a todas as queixas e apre- grande batalha que alli se feriu' Deixou, pois, de tocar esta

ciações. em eguaes dias e mez dO 311110 excellente banda ás quintas-

Mas, por aquella theoria, , de 1810, na qual ficaram VÊ“” feiras, desde o dia 1.o do cor-

já ficamos sabendo o que nos cedoras 38 armas do @Xercfto rente, passando a executar os

espera Da OODStÍtUiÇàO da 110' l 3981041130 contra 0 exercno seus repertorios só aos domin-

va camarainem seriedade, nem francez- _ gos, da 1 ás 3, excepto nos

imparcialidade. “4'" Principíaram 110 dia dias sanctiticados e de gala,

Resta saber se o suffragio 'Primeiro dO corrente e 001m' 9 que ella alli se fará tambem

publico está disposto a. sanc- '111mm até 30 dia 31; 1133 egre' ouvir.

cionar essa escolha, e a con- jas parochiaes d'esta cidade e 0 seu digno regente sr,

fiar os altos destinos munici- do extincto convento de Jesus, Joaquim Antonio Alves Fer_

paes da capital do mino a fan' É as Praticas religiosas do Mez reira, tem posto a sua banda.

toches míniateriaBB- do Rosario; que costumam ser regimental na devida altura,

ñ i muito concorridas de fieis. podendo esta competir com to_

sal e pescas . 4" Fe“eja'se ámanhã 0 i das as demais congeneres, pelo

.S. Geraldo na sua capelinha que lhe cabem louvores, bem

da Presa-pequena, SObm'bios como ao distincto contra-mes-

diesm Cidade: com 0 feStival f tre e nosso amigo sr. Concei-

do 008911113' ção, que sabe bem interpretar,

""" Tãmbem ámmlha tem por uma. maneira correcta, as

logar na' Plttorescfi Prala de S' ordens que lhe dá. o seu illus-

, Jacintho a romaria da Senho- trado reg-ente_

ra das Areias, com a costuma- * *

, da festa d'egreja e competente

tres», pot-pourri, (Moraes).

  

ç om quanto tenha abran-

* dado um pouco, o esta-

do do mar não é ainda de mo-

do a permittir o trabalho. Nas

costas do nosso littoral a mi-

seria é extrema. Os pescado-

res luctam já com graves difi-

culdades, e as emprezas de

 

Cartões de visita

pesca, os mercanteis, os nego-

ciantes e tantos outros que v1-

vem do commercio de pescas,

todos teem prejuizos grandes,
amanhã na formosissima ca-

. ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

* arraial.

4-0- Realisa-se egualmente

Hoje, a si'.ll D. Laura'Carneiro Guimaraes,

Azemeis.
pella da Senhora de Lourdes,

que difñcilmente repararão Aimanhã, os srs. dr. Manuel Luiz Ferrei-

Oxalá o consigam, e bem po-

de permitil-o a mão da Provi-

etll Carregosa, aa terceira festa ra Tavares (Cruzeiro) o Jorge de Faria e Mello.

annual, em louvor mesma Alem, a sr.m D. Laura Augusta dos ban-

. . . e tos Moraes; e o sr. Domingos Jose dos Santos

~ Virgem, com a assistencia do tem.

 
dencia. e

40' O sal tem ainda o

mesmo preço. _

Hontem ainda em S.

Jacintho, um barco conseguiu

tr ao mar.

Depois, a sr) D. Guilhermina A. Bandeira

de Castro, Porto; e o sr. di'. Daniel de Mattos,

Coimbra,

O REGRESSOS:

Saoesperados por estes dias em Aveiro -Mercados . _ . _ _ _

w o d. 28 d ñ d f g sr., Victorino Henriques Godinho, muito illus.

° *13 e O mez n O ez°se a trade altares de infanteria 23, e sua esposa, D

feira mensal d'esta cidade, Maria Jose de Vilhena Barbosa de Magalhaes

revd. sr. bispo Conde, seu ve-

nerando fundador.

 

varo de Moura.

ÕSeguíu para a Costa-nova o nosso velho i

amigo, sr. Antonio Maria dos Santos Freire.

Õ Regressou do Pharol a Vizeii com sua

esposa e filhos, o sr. tenente Ruas.

- ÕEstiveram n'aquella praia os srs. Ma-

nuel Maria Amador e sua esposa; David Jose

de Pinho, esposa e filhos; barão de Cadoro, João

Pedro de Mendonça Barreto, Jeremias Lebre,

Adriano de Vilhena Pereira da Cruz e sua irmã.

@Regressaram ao Pbarol os srs. drs. Car-

los Coelho e capitão medico Zeferino Borges.

@Regressaram de Vizella a Lisboa o dis-

tincto advogado, sr. dr. Antonio Caetano Ma-

cieira e suas esposa e mae.

Õ Begressaram a esta cidade vindos d'Es-

pinho com suas familias os nossos amigos, srs.

dr. Antonio Carlos da Silva Mello Guimaraes,

digno conservador d'esta comarca,- dr. Adriano

Luiz d'Oliveira Passa, tenente medico de infan-

teria 24; e Manoel Marques da Cunha, capita-

lista.

 

Attenção

artícipa-nos o sr. João Fran-

P cisco Pedro, de que acaba

de abrir no Sol-posto o seu an-

tigo estabelecimento de vinhos

finos e communs. No proximo

numero daremos o respectivo

annuncio.

 

Notícias militares

numero provavel de capitães

das difi'erentes armas que no

proximo anno poderão ser requisi-

tados para, no posto immediato,

irem servir no ultramar: artilharia,

dois; cavallaria, um; e infanteria,

sete.

Ç A ordem do exercito ultima-

mente publioada, collooa em caval-

laria 7 o sr. capitão Antunes, e na

guarda municipal do Porto o capi-

tão do mesmo regimento,sr. Pinto.

Ç Ofi'ereceu-se para ir servir

no Ultramar 0 tenente de cavallaria

6, sr. Antonio Joaquim de Men-

ximadamente 89 annos e meio de

edade quando falleceu alli, em 18

de setembro de 1890-. Era tllho de

José Antonio Billiano e de Rosa Ma-

ria de Jesus, humildes lavradores

d'aquella villa.

Perdendo o pae nos primeiros

annos, e achando-se em extrema

pobresa sua mãe, tomou conta da

sua educação D. Manuel Pacheco de

Resende, prelado de Aveiro, a quem

elle deveu o ensino regular e pro-

veitoso. Do seminario passou para

a universidade de Coimbra, prote-

gido sempre pelo bispo D. Manuel,

e ahi, para recompensar e alegrar

o seu bemfeitor, seguiu um curso

brilhante, formando-se em canones

em 1823 com as mais honrosas

informações academicas.

Em seguida, tal era a confian-

Calixto Antonio Ruivo, d'essa

cidade,correspondente a 1899-

1900; e a de renda de casa de

João Teixeira de Mesquita, do

Porto, correspondente ao 1.o

semestre de 1901.

4-0- O Supremo tribunal

de justiça, na sessão de hon..

tem, negou revista á. causa de

n.° 30:813 e adiou a causa de

n.o 17:045, vindas ambas do

tribunal da relação do Porto.

-4-0- A «Tarde» desmente

a noticia de se terem manifes-

tado symptomas de revolta en-

tre o geqtio da Guiné.

+0- Hoje um individuo que

estava pescando na doca da.

ça no seu talento e na sua applica- j alfandega, retirou na rede uma

ção, o lanreado da universida-

de era pouco depois investido na

regencia dis cadeiras de historia

sagrada e ecclesiastica, tendo de-

pois egualmente a seu cargo a de

'direito canonico.

Foi tambem promotor do › juizo

ecclesiastico, juiz dos casamentos,

vigario geral do hispado e provi-

lata de bolachas, contendo um

seio de mulher. Remettido o

achado para a cimorgue», ve..

rificou-se que o seio fôra cor-

tado por um profissional, em

virtude d'uma operação, mogi..

vada por um tumor.

ser, cargos que exerceu até á mora _ "i Proseguem 00m &Gti-

te do seu protector. Demittindo-se Vidade os trabalhos de orna-

então, retirou-se a sua casa de ; mentação da. sala do risco do

alguns annos, ao ensino particular .

de historia, latinidade, logica, rhe-

torica, geographia, francez e inglez.

E' avultado o numero de mancebos 1

Ilhavo, onde se dBÚÍCOU, duranteArsenal de Marinha para o_ , i

Jantar que no dia 15 do cor-

rente será offerecido ao sr. pre-

sidente do concelho.

que gratuitamente receberam ins-

trucção do virtuoso prelado ebo- d -* í s.
~ a sua Via em el -

rense,no numero dos quaes o nos- g P a França:

so benemerito prelado, sr. bispo smssa e haha! O n°330 (11813111-

Conde, que foi depois seu college › @to amigo_ e couabomdori SI'-

no episcoriado e seu verdadeiro Abel da Silva. J,

40- Regressou a. Lisboa,
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(Do periodico hespanhol, «La Temporada»

:Na festa de N. Senhora d'Assumpção

NA

De_ tarde organisou-se uma

imponente manifestação, for-

mada por todos os cavalhei-

ros hespanhoos residentes no

hotel, e presid

Dirigiram-se ao aposento do

sr. Bispo Conde, que na im-

possibilidade de dar nlella ca-

bida a todos cs manifestantes,

os recebeu na galeria da so-

breloja, onde se hospeda. O

sr. Aguilera. dirigiu a palavra

ao illustre prelado para agra-

decer-lhes as frases de .sympa-

thia e affecto que tivera para

Hespanha, pela manhã, naw

capela.. N'um sentido e elo-

quente discurso, exaltou as glo-

rias de Portugal, e os laços de

-amisade que devem unir as

duas nações gemeas pela his

toria e pelo sangue. Era comw

dimensões do nosso modesto bí-soma-

a. lembrança de Vasco da Ga-

mUltOS hespanhoeg i“ustreg na n'esta cidade era e é tão grande contra o pro-

l-t- . . . ponento dos duellos, que este levo de safar se
po I 10"' e nas 8019110133- a pressa para Aguada, poupando-so assim a

* Prosegue.
_ um cnxovalho o a mais alguma coisa»

------o'-___-____ Ç Conta o Tempo:
Sob os cyprestes , «Como se sabe, o duello é um crime, por-

Ollbémos agora, que faut-ceu g que é punino _pelo codigo Penal.. Em Cabo-
s ' ' .ç verde (Praia), por ,motivado exames medicos
em Paredes-MOHÍBÚEMOY1], ~ legaes,ihouvo quebra do relações entre o juiz

para onde retiram¡ diaqui em e um dos peritos Este envia os padrinhos ao

b d e l“lla lille respondelter procedido oücialmente

luso“ e me Drag para a sua «no exercicio das suas iuncções. Resultado ii-

rude abalada» a do esta::52:3;gratuito
“Paso pregado amigo' sr' Ma' * mo havia de alcançar cglebridade
1'10 Belmonte Pessôa, senhora

de nobilissimas qualidades' de* Aguieira?

espirito o do coração, qüe, com w _ O Um correspondente diz no
verdadeira magna, Vê partirJornal .do sr. Mello-homem' que s.

quem teve a satisfação de co-r

nhecol-a. i

Ao marido desolado, a t0-

dos os que apranteiam, a sin-

cera expressão do nosso sen-

timento. w

quollo celebre dia.

do mais...

Ó Quem d'esta segunda vez

se não poude distribuir, como

da l.“,o papel do falso denun-

ciante, rojubila com a publicação

d'um artigo d'um philosopho do

Mundo, quotem o mau gosto de

chamar coisa-s feias a quem não lê

pelo cartapacio dos duollos. Enten-

 

Eccos da... pendencia

Para a historia d'osto divertido

«caso d'lionra».

Da Opinião, que transcrevo um _ _ _

'pedaço do magnitico artigo da Vi- (190 homem que D30 é. legll'mo .0
mudada; . desagravo se não com as armas, que

«Sentimos deveras que as reduzidas a cobardia inventou para os fracos

de anrmo o de caracter. Esta no

seu “direito, mas a sua-logica é de

funil e de espadachim pimpão.

nario nos não permittam a transcripção

completa do gracioso e caustico «artigo

do nosso prosado collega aveirensense;

mas, como pelos domingos se tiram os

dias santos, os nossos leitores podem a ç *------'--e---

a 'illustre' familia Mello Agueda-

exa foi aqui muito cumprimentado'

polos seus numerosos amigos n'a-

Ato o ia sendo

ma e de Magalhães que leva-

ram acivilisação o o progres-

so a um mundo desconhecido;

sublimou a cultura do povo

portuguez, Camoens, Alexan-

dre Herculano e o Marquez

de Pombal; e para melhor ex-

pressar a confraternidade dos

.dois, povos disse que as aguas

do Tejo e do Guadiana nas-

comem Hospanha e vão des-

cançar em Portugal. Estas pa-

lavras do sr. Aguilera foram

acolhidas com grande enthu-

síasmo e atroadores applau-

sos; Elogiou os oxcellontos do-

tes" pessoaes 'do dignissimo

Bisp'o, que occupa a 'Sé de

Coimbra, e terminou a sua

brilhante oração com um, vi-

va a Portugal. repetido por to-

dos os circumstautes.

,O venerando prolado fun-

damente impressionado por

aquella manifestação de affec-

to responder¡ ao sr. Aguilera.

agradecendo-lhe as palavras

que lhe dirigira. Q

Fez um largo elogio da.

grandeza da Hespanha .edo

cavalheirismo dos seus filhos.

Assegurou que o amor que

professou aos liespanlioes, é

immenso; e em provas eloquen-

tes desejos .la prosperidade e

engrandecimento da

hespanhola.

“ Um viva a Hespanha, er- *

guide pelo sr. Dias Andrade, »

illustrado conego da Sé de

Coimbra, e repetido por todos',

nação

sympathia e de amor entre'as

duas nações irmãs.

O' sr. Bispo Conde tem as

gran-cruzes de Carlos Ill, e

vista do exposto, formar uma ideia da i

inspiradissima esfusiada de phrases pi-

cantes e carteiras com que a «Vitalida-

de» ataca o assumpto, que esta fazendo

uma jornada alegre, á força de comico,

atravez da imprensa de todos os mati-

ZCS”.

ç Na sua secção alegre:

“Que be“a ñgUl'a que está fazendo SSS-”e"

o sr. Homem do Mellol Depois de todas sido

as peripecias_tristissimas que sào do

dominio publico o que o collocaram na

Novo Monte-Christi)

Um delegado do residente

francez na Tunisia acaba

de visitaro ilheu da Galito,

Persia à convenção para a troca de

encommendas postaos, não tendo,

no emtanto,

data, a partir da qual esta adhosão

começara a vigorar.

lePO Pl'OPI'ÍO. lembramos; a con-

veniencia do se olhar *com attenção

Pela arborisação da cidaile, tão dee

feituosa o mal cuidada do ha mui-

to até agora. E' um ornamento do

primeira ordem o uma das grandes

necessidades da boa hygieno.

44- Pelo ministerio 'do reino

vao ser recommendadoàs differen-

tes corporações do commercio e

industria, concorrem com os'seus

productos ao certamon que se rea-

lisa em '1904 na cidade de S. Luiz,

nos Estados-unidos daAmoricardo-

norte.

4-0'- Pediu a sua exoneração ç .

nadouro, ha murto restaurada
l

e que ser-viu de hospital 'de

do logar de' amanuonse da camara

municipal, que ha- annos exercia

com correcção, o sr. .tduardo Au-

gusto Vieira, que era, na ordem da

antiguidade alli, o segundo d'a-

quolles empregados da secretaria.

41- Anto-hontem, com uma

tarde lindíssimo, calma como raras

outras tem havido n'esto anno,

quem passava na estrada da Costa-

nova fugia horrorisado com o chei-

ro que oxhalam os charcos existen-

tes nas proximidades da aranha das t

Portas-d'agua. Era n'uma d'ostas ~

occasiões que o sr. sub-delegado

de saude em Ilhavo all¡ devia pas-

sar para faltar depois com conheci-

mento da causa. '

44- Na quinta-feira ultima pas-

em pleno Mediterranea, a de... saram em frente da nossa barra

sleguas de Bizorto. Tinha

abandonado havia seu-

culos. Corn 'grande “surpreSa

mais critica das situações, apresenta-se sua foi ali encontrar uma nu-
em Aveiro o quando todos julgavam

que, n'uma explosão do .brio, ia reben-

tar o desaggravo, o grande solarengo

da Aguroira--segundo a lenda reza-

deixa-so tocar pelo adversario o tratou

de se pôr ao fresco antes que lho che-

gasse maior calor. . .

E' assombroso a força de

tavell Já se vê, por isto, que o sr. Mello

sem mise-en-scene, sem apparatos de

grande eti'eito e sem todos os perhmina-

res da etiqueta requintado, não repre-

senta.. .La diz o nino-cada qual come

do que gosta. _

E' corto que as grandes celebrida-

l dos não so exhibem em palcos de pe-

dra, illuminados pela luz crua e desta-

voravel d'um ceu sem nuvens. E, depois,

um murro, dado com alma e a gosto, é

bem peior que uma arranhadura de tlo

reto, recebida do raspão e. em sitio con-

vencionado para mais depressa pôr ter~

mo ao combate.

O murro, embora mais patricia,

atrevido e furioso; não conheco as ro-

gras da arte, de'spreza as etiquetas o

não obedece :i indicação de padrinhos:

merosa colunia..

Quasi toda aquellagente

* descendo d'um italiano-chama- °

do Darco, que em 1850 so vi-

¡nacmdl rei-forçado a expatriai-sopam

ev1tar as consequencms dum

assassinato quo-commettera na »

sua terra. A sua boa estrella

levou-o ao ilheu da Galite cn_

de encontrou um thesouro com:

posto de moedas antigas deto-

das as nacionalidades, ali es-

condidas* talvez pelos piratas

antes da conquista d'Alger.

D'entre as moedas escolheu as

e quo'lho pareceram do mais fa'

cil curso, dobrõeshespauhoes,

foi trocal-as'a Napoli-is e Vol~

quatro enormes vapores, todos com

rumo ao norte o proximos da costa.

+0- Continuamos 'a lembrar o

acto do salvação 'praticado nas Por-

tas-d'agua pelo banheiro José Ma-

ria Pinto Reis,

somo então referimos, Recommen-

damol-o eSpecialmonto ao sr. go

vernador civil.

4-0- Queixam-se-nos do Sever

do Vouga doque .recrudeco a cor-

rente da emigração d'alli para o

Braz“.

' +0- Foram já postas a venda

as obrigações municipaos do eme

prostimo para a construcçào do

novo Mercado do peixe. São, como

sabido, do valor do 205000 reis,

e vencem desde o '1.° de outubro

o juro do 5 0p, ao anno. São d'um

lino o nítido desenhos côr, da ca-

sa Saahudo, do Porto.

4t- A composição tornou a

motter touco em seara alheia, a

revisão consontiu-o, e d'ahi os er-

ros que, se notam no n.°

sido” determinada a

.os nossos aliados nos haviam

«or- Como. vamos entrar - no:

t Calcula-se que n'olla as per-

was dos francezes de cercado

, 4:500.

Mala da Provincia

O'

revoltanto. Tractaee de um infantici-'
dio, que revelia os mais perversos ins-
tinctos: Anna- Miguel, [casada, !ilha do
Jnão Miguel,'d'aqui, tendodsdo áluz
umacroança do sexo feminino, fructo
e amores adulterinos, o queron lo
encobrir a faltaaos'ê olhos' do muito o.
que está'àu'sonte, matou 'a eroauoalo-
go depois do nascimento.. indo .enter-
¡ral-a dentro d'um curral, 'Horas do-
pois'", foi descoberto o mons'truoso eri-

Q lmo, _sendo 'a mãe ,presa o encerrada.

meira voz, o com tamanha

honra, nos desforçamos do ,ima

merecido despreso, com que.

tratado na celebre convenção.,

vulgarmente chamada do Cio--

tra. í

A batalha do Bussaco to-

ve. como resultado não 'só a “Fã 03'13“51) d'AÍElíledmdoirqueniñlo
~ ' ea_ “Ver m em oco'n uz o orar-3».

grande derrOta do exerclto liÍ,_se_ndo depois autupsiodo. O grlmo é
francez, mas principalmente a ~ Gibióàto do dia na¡ 'nossa modesta al-b d f .ñ Ideia.
que ira a 811a. ,OI'ÇR .mora - ' 0 Temos tido agora um tempo

verdadeiramente caustico.-F. '
Pigueíra-dn-foz, 29.

(Rotardada)

No domingo realisou-so, como os-
tava annunciada, a terceira corrido
'touromachica do Colyseu, d'esta.. ci-

dade;“ ' ' w

Os cavalleiros Fernando d'OlitZein
o Joaquim Alves lideram commestria
os bois que lhes estavam destinados,

collocando ferros, do valor nos. .comu
patos. Theodoro e Manuel dos Santos
tourosram com arto, o o espada Bom-

bita magistralmonto, como era de no
porar; Os forcados fizeram algumas

que foram applaudidas. O ga-

do era bom e a praça estava qual¡

das das tropas anglo-lusas fo-

ram de 1:250 homens e que

Foi na capolla do Encar-

sangue, que se celebrou a fes-

ta annual commentorativa dia-

quello grande feito, a que nun-

ea deixou de concorrer o ge- t espectadores.

Hera] Cascaes, _ 0 No proximo domingo deve rea-
¡ g hear-so a 4.' ,e ultima. tourada d'esta

* epocha. Os nossos melhores artistas',

o a festejada. cavalleira madame Matos-

trick tomarão _parto _n'olla..

   

Aguada, 2. de outubro. i

E' ainda assumpto do alegres

commontarios ocaso dos duellos. E

0 Hontom, pelas 11 horas da ma-

nhã, quando uma carroça da limpeza

municipal passava pela rua do Princi-

pe, quebrou uma perna a uma burra

em agosto ultimo,

não é já «em surdina» que so fazem;

alto o bom som se discute, entrando

de mistura a. pontinha da troca. a que

* deu logar. Ha já muito quem ria o ba.-

ta palmas. 0 pobre heroe da peça. ca.-

da voz se cobro mais do ridiculo. Os

jornaes que teem tratado do assumpto

são lidos o saboreados como um bom

calix de Madeira antigo. _Quem se 'on-

cho do pavoros é a. velha toupeira, sob

cujos pés vao faltando o terreno. To-

nho muito que contar-lhes a. pouco e

pouco... ~.

9 Vac fundar so aqui um jornal

do combate, hostil ao actual 0 aba'-

luarto» vao dormindo. . .

0 Sobre um rapaz que trabalhava

na ofiioina do pao, do appelido Guerra, l

voltou-so repentinamente o banco de

trabalho, fracturando lho os ossos do

pulso direito. Em seguida ao dos'astre,

foi para ahi, onde recebeu os Soccer-

ros que lho prestou o algobrista, sr.

Manuel Netto.

0 O tempo continua. na mesmo..

ora. chove, ora faz sol.--A.

CQOüI, 2.

Foram já. nomeadas as commis- ~

sões para os festejos que se devem

roalisar n'esta freguezia no proximo

annos.

Ficaram assim constituídas: «Es-

pirito Santo em Caciao.--Juiz, João

Francisco Teixeira; mordomos, José

Maria Rodrigues Brizido, Manuel Po-

dro Nunos da Silva, Manuel'Rodriguos

Brizido Novo, Antonio José Caetano,

l gusto de Mace

ue um pobre homem dos arrabaldes

d'esta cidade conduzia. O carroceiro

continuou o seu caminho sem so im-

portar com as justas queixas do dono

doanimal; e a. reapeito do policia.,uem

meio. Estaria ainda a dormir?

i 0 Ainda nao consta que a para.

cossom ,os cadaveros dos in ,oliaos

pescadores que morreram afogados no

naugragio quo'no dia. 25 se deu na
. costa do Leves.

0 Acham-se n'esta cidade os nos-

sos amigo-s, srs. Joaquim Serra Thia-

go, professor ofñcial nas Degracias,“e

Luiz Nonos Duarte,

cianto em Soure.

0 Acha-sojaqui- tambem o muito
apreciavel orgasnsta o pianista' Au-

o', do Coimbra, ~ poden-

do ser procurado por quem_ precisar'
dos seus serviços de añnador ou pro-

fessor do muzica, na »Casa-haveriam»

d'osta cidade, ou na rua Direita, em

bomqnisto nego-

Ooimbra.-A. L.

“mf..i i * i ""
Provmcras í

ultrmarinap

Trabalha-so activamente na.

montagem da linha telegra-_

pliica de Benguella ao BihétA

nova linha tem cerca de 4016-_

guas de extensão. Os traba-

lhos são dirigidos pelo dire-

Manuel Maria Rodrigues, Dias _ Qua.. ctor

, w rosma Novo, João Simões Carolo, Ma-

anterior wnuel da Silva Mattos, Francisco Ro.

dos telegraphos de An-

gola, sr. Pereira Batalha.

_ lha scmpre_sem methodo e de cada vez

commons Vigor, e o sr. Homero, que ho-

Je nnhta na ala dos namorados, tem

o expôr levianamcnte as con _sequencras

brutaes d'um pugilato a antiga

gueza. Faz muito bem, sr. Mello;

_ , . muito bem. Deixei-os falal-os, qu'olles
tes manifestou os seus iorven- amarmos...

ser verdadeiro o que se diz nas chroni- ›

cas da patria dos ovos moles e dos mc-

xrlhões, é que o sr. Mello, com a pressa,

, naotivesse deixado ticar os sapatos em

tuosa e rapida os esquecimentos o as

atrapalhações são coisas naturalissimas.

Mas a verdade e

trando a toda a velocidade do automo-

, _ vel no crepusculo...Como uma obses-
rematou este edificante acto de são arrasa um homem¡

esborraclia um nariz, fractura uma cos-

tclla, vasa um olho, est'arrapa uma ore- to“ a Game com uma nmlhel',

imateriaes, utensílios e proví-

sões necessarias para a 'sua

para installação'e cultura' do“ ter-"

Dom_ reno. Hoje conta mais de cin›

faz ¡cosmo-descendentes.' Darco,

que vive ainda e 'desfructa in:

O que mais nos admira, afinal, a vejavelnsaude, negouâse a re- .

conhecer os poderes do dele#-

; gado irancez, não quiz accei-

tara nacionalidade"franceza e

partiu para- Roma com 'uma'

forte somma, afim' 'de'interos-

sar 'o governo italiano na sua

causa, como subdi'to" do '> Italia

w que é. t ñ A 7 I i ^

muito amor ao palminno de cara

porque n'uma retirada tumul-

que o sr. Mello está en-

E quando a neite fatal

envolve os nossos destinos,

vemos em tudo um coval,

ouvimos so dobrar sinos...»

 

Jor-nallocl

' ctívam-so os trabalhos“do“calcoi'

A tamento da praça Municipal a

.a construcção

do Campeão. Nos Eneas da. . .pen-

'denota escrevemos: «Elle presta-so,

do facto;». .ea transcripção em

pedaços, vista a impossibilidade de

tazõl-a na integra». isto e'o rosto,

sahiu como o compositor e o revi-

sor quizerom. O que vale é que a

competencia dos leitores sabe cor-

rigir.

+0- Com a approximação do

inverno, em cuja epoca ha levas

de mar como em n'onhuma'outra,

parece que a boa razâo aconselha

de mais blocos

artiliciaes para resguardo do molhe

sul da barra, que tem já 'uma exis-

tencia comprida o porisso carece

do cuidados ospeciaos;

Batalha, ,do Bussaco

Passou agora o .93.” anniveru

sario da celebrobatalha do

ssaeo, entre 'as tropas an-Bu

Ó O correspondente do Diario
do Isabel aCatholica. E' mem- em

bro da Academia de Historia,

da do Bellas-artes, de S. Fer- Se-

nando, e da de Sciencias e

lettras. Era intimo amigo do *

in'olvidavel Canovas de Cas-

tilh0,'e na actualidade man-

tem relações do amísade com

  

-.

(89)

mas palavras e apresentou as não 'possuia com talentos,

tabu'as a Mensala.

em voz alta.“

otimo no “CAMPEÃO us Promos”
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Samballat escreveu algu- o

Roma, que ha do vencer o ju-

deu Bon-Hat'. Importanciada lentos, judeu? inquiríu, mos-

'aquella considerada folha lisboneinv

sas aqui e no districto, as pendoncias havidas"

com os srs. Firmino do Vilhena e dr. Barbosa

vantadas respostas que deram aos srs. drs.

Pinto dos Santos o Guilherme Moreira e que t

já foram publicadas. A excitação dos animes ,

aposta Vinte talentos. Diffe-

rença a favor de

w seis contra um.

ç ballet» .

cio profundo. Messala perma-

necia com os olhos lixos nas

-Seis, se quizeres, res- tabuas: sentia pesar sobre si

pondeu Messala, Seis cont-ra os olhos de todos os circumc-

um, isto representa bom a dif- tantos.

ferença do valor que existeacceitar a proposta, a supre-

entre um romano e um judeu. macia sobre os seus compa-

E agora 'indica a somma. triotas desapparocería, e por Cesar._8imonidés».

mesmo a quinta parto d'essa' cincoenta talentos!-
-Lê, lê, gritaram todos somma. sConservava-se silen-

os assistentes, o Messala leu cioso, procurando sabir d'essa xilio.

i »situaçãodifiicil sem encontrar

_chesSala de Roma,apos- meio; 'poriim tirou-o do emba-

ta com Samballat, tambem do raços uma inspiração subita.

Aveiro disso tambem para

«Tem SldO o objecto de todas as conver- . . . . - o .
deve ser feita» a inaug-uraçaoudo seu'

retraCto? naves-la nobredosP-açosdo
e Magalhães. Estes senhores teem sido muito concelho.;-

isitados e cumprimentados pelas dignas e ale-

gocios estrangeiros: a adhosão-

tra-m'os. O sorriso provoca-

dor“de Samballat 'mais se ac-

centuou.

Samballat,

-Testemunhasz . . . Sam-

Houve na sala um silon» -Lê, lê,bradaram de t0- '

dos o lados.

to dia do mez de Thammur.

O portador d'este, Samballat,

Sabia que se recusasse de Roma, tem depositado em

minha casa, á. sua ordem, cin-

coenta talentos em moeda de

utro-lado não o podia fazer, A assomblêa repetiu cOmo

nem * um echo: cincoenta talentos,

Druso acudiu em seu au-

-Por Hercules, exclamou,

_Onde tem! 08 Yinth ta- ser Cesar, que tenha cincoenta

talentos depositados

 

_ radamonte

-Eil-os, respondeu apt'e- ¡ballat >

sentando a Messala um papel * sorrir com arde escarneo.

cão circumcídado

--«Anti00h13, decimo sex- fim Messala., resta,

mos cinco.

numero par.

tratava.

esse papel mente e o judeu é proponho-vos

un impostor! Quem ha, a. não aposta,

lim (le-estarem. completos- ~em 14 glo'lusas e O exercito fmncez *
de dezembm; ,ng-em que., .por pag- commandado pelo general_ Mesv *

sar o anniversario_'natalicio do "Sr. sena. Disse

:COÚSBlhBÍÍÔ' JOSÉ *Luciano dB'CaSlm: w Oascaes, uma'gloria da nossa

terra, que essa batalha foi a

.aurorarospla'ndecente dos feí- ~

o fallocido general ;

, r , _ w _ 3 . í , o i

0 conselho federal SUISSO ~ tOS d armas. pratlcados pelo

communicou ao ministerio dos ne- nosso exercrto desde 1811 a

“da '1814, o foi ali quo pela pri-

-Fóra com o insolente!

drigues da Costa, Salvador Lourenço

e José Caetano' d'Azevodo. «8. Bar-

l tholomou omSarrazollanszuiz, Ma-

* nuel Pereira dos Santos; mordomos
D

Manuel Rodrigues da Cunha, Manuel *

Gomes da Silva Fortunato J unior, Jo-

sé Rodrigues Sapateirinho Juni-or,An-

tonio Dias Alves.

t driguos Teixeira Novo, Mathias Mar-

ques, Manuel Duarte da Silva, e José

l .danuel da Silva..

Nas seguintes correspondencias

publicaromos as comfnissõos das fase-

tas restantes.

0_ Acompanhado do seus interes-

santes ñlhos, Manuel o José, retirou

hontom para a Foz do Douro, seguim

dono dia õ para Caminha, o nosso

*dedicado amigo, ;sn dr. Manuel Nu-

nes 'da Silva, meritisslmo juiz do 'di-

*, reito n'aquolla_ comarca.. Sua ex.'_', que

* aqui chegou no dia 19, foi muito cum-

primentado polos seus' numerosos

amigos, que são quasi todos os_ seus

contorraneos o não admira. que assim

succoda sempre que s'ua ex ' aqui vem

de visita a sua familia, porque tudo

merece. Sentimos quo o nosso dedica-

* O movimento com-

mercial da Ilha de S. Thomé,

em oito mozes do 'corrente'an- “I

no attingiu um valor de

4.271:750&569 reis,send0 reis
Manuel Andrade

Rodrigues d'Azevedo, Manuel Simões

Dias, José Simões do Moura., José R0- o 2758572737355 reis

1.513:022$831 de importação

de ex-

portação, rendendo a' alfande- '

ga 209:618d939 “reis.

portancia com a exportação,

foi feita quasi exclusivamente

por navios 'HECÍODRBQ "limitan-

dose a extrangeira 'a um va-

lor de 92:717-&894 reis.

4-0- Em Mossamedes foi

descoberto um jazigo de pe-

dras preciosas. ' P'orisso se'fa-

zem 'registos de minas de ou-

ro o cobre.” Um syndicato al-

lemão lá fez a eacriptura de

do amigo se domorasse tão poucos

dias entre nós.

acquisição a dois grude de'

o De visita a seu pao e mama' descobridoros. O resultadodas

chegou hontem no comboio dancito á analyses tem UldO'de 20 e
esta localidade o nosso dedicado ami

go, .sr. Manuel Rodrigues Mondes,apro-

ciavol correspondente do «Campeão»

na villa de Alhandra. Que o nosso Í

amigo se demore muito tempo_ em '

Cacio, são os nossos desejos -"-C.

por cento.

_ Pela ,Imprensa
ppareceu_ de novo a Epoca,

Pormentellos, 2 de outubro. “f _' que haVIa deixado de 'puf

Acaba de dar-so aqui um crime t bhcarcse por ter estado no 88a_

_ lectivamente. . .

Este grito retumbou demo.. nhum de vós responde! Dir-so-

pela sala,mas Sam.. ha amanhã no circo que w

continuava calmo, a cão israelita propoz a uma so- da ilha.

eiedado denobres romanos uma i

Como, ne- O circo _do Antiochia esta-

va situado na margem: ~-meri-

um * dional do rio, ' quesi- em frente

Os jogosique se prepara-
-Apostei sois contra um, aposta de cinco talentos e que vam eram oderecid'os' "gratú'ià '

l

te talentos, ponha.- * so, insolente judeu! w _

'l Drusoa regista av aposta, Já invadira as visinhançasdo'cií'-“

, disse por não tiveram coragem de altamente ao 'publico', motivo

#nos fixar a accoitar. ' ' .

- importancia da apósta; em .10-

gar de vín

porque, apesar da* ' vasta¡ am'-'

plidão do recinto, a turbo', com í

respondeu receio do nãoiencontrarlogaf, '

-Não, não se ha dizer is-

--E' melhor seis, para ser que tons uma somma tão im- co desde a vospora', aümdoiso"

--Seja.

disseslhos, w

ainda

-i- Romanos,

portanto para arriscar n'uma encontrar perto no' momento

corrida antecipadamente per-

Trocaram as tabuas, ñxan- (lida.

do a aposta_ e Samballat le- "

vantou-secochinando. Conho- aposta quo se fizera espalhou-

cia bem: a 'gente com quem' se ainda n'essa mesma noite

pela. cidade,

pressa soube que Messala com- seria preciso nada menus qdo"

outra promettera n'ella toda a suaum tremor do terra ou limit'
Arrisco cinco talentos riqueza. Mas nunca dormiu cohorte armada do lan

contra, cinco em como o judeu lãlo profundamente como 11,88-

á ordem? ha de ganhar, desaiio-vos col-.- 'sa noite.

em que fosso permittida a eu?" '

trada.

A' meias noite abriram-se

as portas, a população# preCÍ-

pitou-so para os =pontos 'que'

e Bon-Hur de- lhe eram destinados. o d'onde'i"

O boato da prodígiosa

, ?as

ra a desalojar, i P

(Continua). "



  

    

  

f trangeiro o seu director e pro a curia romana e o governo

. prietario,sr. dr.Z-eferino Candi- belga se deu um rompimento

-. do. Ao collega, que vem me- de relações. O monumento

lhOrado, as nossas felicitações. i apresenta Bara encimado pela

Í'- p í figura da Justiça. A' direita ha

 

o¡

 

estio, verme no inverno. Esta meta-

morphose operaise do mode se- nosso mercado, regulam, cada 20

guinte: no principio da primavera, litros, os preços seguintes: batatas,

encontra-se à flor da terra e presa 480; milho branco, 600; centeio,

à haste do Giny sang, uma especie 630;' feijão vermelho, 900; dito ama

de l-arva, cujo desenvolvimento se

De GuMarâem-Os generos. no

rello, 600; dito fradinho, 765; dito

  

attestados de medicos e do publico,

nos levam a declarar que nunca se fez

Jornal moderno REGIMENTO

--'

 

assenta annos de observação cuida-

.
f o

r

dose. Juntamente com *milhares de iNFANnii/i N.” 24

0"Campeãn.. littiario scietilic *

 

VEJNUS

_._

capitulo da sua interessan-

te serie «Astronomía das

Senhoras, consagrado ao pla-

neta-que tem o nome da rainha

dos_ amores, não podia ,Camil-

le Flammarion inicial o 'senão

por. uma invocação no mais poe-

tico'estylo á deusa dagbelleza,

ú radiante Vesper; etc., etc. iSa-'u

um grupo symbolisando o con

tracto do trabalho e á esquer-

da a Lei.

 

De toda; a parte

* e todos os monarchas da Euro-

pa, el-rei D. Carlos de Portu-

gal, é o que pesa mais, pois que

'attinge 92 kilos. Seguem-se-lhe

Fernando, da Bulgaria, e-Oscar, da

Suecia; cada um dos ouaes pesa

° 80 kilos. O imperador Guilherme,

da Allemanha, pesa 74 kilos; Fran-

cisco .lose, da Austria, 70; o 'rei Leo-

poldo, da Belgzca, 65: a rainha de

effectua rapidamente. O observador

I crê que d'ahi sahirá uma borbole-

; ta; mas tal não succede, pois que

essa larva torna-se n'uma especie

de musgo vegetal, lança raizes e

Horesce, dando uma flór das mais

w brilhantes côres.

 

à _Pequenas coins

* erminaram na quarta-feira ulti»

ma as ferias judiciaes, _come-

w cando já tante-homem a functionar

os tribunaes em todas as comarcas

do paiz.

vae publicar um livro acerca da

r. s

, 7 A ' ~ i.

'_. .;...".' .'. A -

cenario, 660; dito branco grande,

16400; dito branco pequeno, 900:,

dito preto. 560; milhão alvo, 609;

ovos, duzia, 140 reis.

De Oliveira &Azemeis-A ta-

bella dos preços .que .regulou no.

mercado d'esta villa os generos abai- ~»

xo designados: milho-branco, os ,20

litros, 640; dito atriarélld, '620;*tril

so Valim-16160; dito novo, 15050; ° -

centeio, 640; feijão branco, 880;

ditoamarello, .700; :dito "fradinho,

800: arroz da terra, 15 litros, reis

,40- 0 sr. dr. Julio Henriques, ;1520; batata, 360'

lente da universidade de Coimbra,

, ,________.._____-_,,

insteuCção,

um remedio que possa comparar-se

J as doenças da garganta, dos bronchios

 

do o vestígio da enfermidade. é o one

'ha' 'de mais notavel. ' O I .

Frequentes vezes cura um resfriado Pubhca para¡ u fornemmento

   conselho administrativo

» do sobredito regimento

faz publico que no dia

22 do proximo mez de outu-

bro por 12 horas do dia na

sala das suas sessõvs, proce-

derá á ari'eiiiiitação um liasia

com o peitoral de cereja' do-dr. 'Aã'er

para dominar com tanta certeza to as

  

  

e dos pulmões.

A edicacia maravilhosa do peitoral

de cerejadddr. Ayerpara resolver to-

da a inflamação da garganta e dos pul-

mões, acalmar as dôres e'eliminar to-

em uma noite._
w , . h l h l _ .

As tosses chronicas e arreigadas, w' 0 bAQrNU HM n p..i ii as pra-

osresfriad'cisantigos podem necessitar ças de per do di“, ,«, gi“,cnm

mui principio em l de janeiro

de 1904 até 31 de dezembro

de'imaisu'm'póuco de tempo mas cedem

com toda a ceteza.

Preparado pelo dr J, C. Ayer & C.' ,

' MassurU S A'Lowe ,i , - í . do mesmo anne.

 

Hollanda, 69; o rei de Hespanha,

45; a rainha Carmen, 82; a rainha

Victoria, lia pouco fallecida, pesa-

va 87 kilos. O presidente da rop u-

blica franceza pesa 82.

Falta só que as balanças reaes

pezem tambem os nossos amigos e

wpatricios,srs. José Moreira,Francisco

da Clara e Fernando Eça, que at-

tingirão os primeiros logares n'a-

quella lista.

criñquemos sem pesar-toda 'es- i

sa rhetorica, - que nãojprima

pela; originalidade, a _procure-

mos extrahir dos aliás muito

substancial estudo de Flamma- 9

rion o sueco de noções prati-

cas e uteis que elle encerra.

Vista do novo homispheriot

por uma loneta astronomica,

Venus offerece em fins de maio i ç Conhecem os nossos leitores

o aspecto da Lua quatro dias 0 maravilhoso metal em que ja lhes

antes do plenilunio.N0princi_ e falamos: o radio, cadagramma do

. . , _ , qual custa a enorme quantia de

P“) @Julho OHerece ° do qual"“ 400 libras. Pois, apesar de semi-

to minguante. Em agosto o seu

    

  

    

  

         

lhante careStia, os fabricantes teem

crescente tornar-se-ha Cada

terão de as satisfazer pouco a pou-

tempo _para attingir o maximo

micamente algumas toneladas de:

7 girar em volta do Sol, á distan- , _ _,

ses pedidos, pOIS semilliante corpo

distancia ,que separa 3 Terra de qualquer apparelho. Um peque-

I ,mtos 811 segundos_ apenas um miligramma de iadio.

í ñ parelho dos raios Roentgen. 0 *pe-i

tre nós e o Sol; achando-se o_

des como o nariz, tem já realisado

Sol', não 'distinguimos então se'

s'ua recente viagem a S. Thomé.

'0" O St'. dl'. JUllÚ Martins L0- O central _de ;Lisboa os'

_ J Para alumnos matriculados ;para

ajudante do conservador do regis- w1903 a 1904_ São os Seg“”¡fme's¡

to predial na comarcade Estarreja. ' '

Felicitamol-o com prazer.

bo de Seabra ,foi

da nas Pyramides, eo resto do

llhote por acravarl

pelas nossas praias alguns I'GCtllhl-

dos do Couto de Cocujães.

niu ante-hontem a camara

pal.

terreno. que vae ser arborisado pe

lo estado. '

Varios jornaes inglezes dizem w

.Lg/ceu::

approvado

_ w [242; 4.°, 136,- 59,158; 6.°, 159,-

4¡- A (traga continua fundea- 7g, 147_ Tom, 41:452,

lados 700, assim distribuidos: _1.a

“classe, 157; 2.“. 163; 3.3, 124;

4.“, 90; 5.', 69; 6.', 50 e 7.', 47.

*Teeth andado esmolando

40- Por falta de n.o não reu-

"10'“0" r no anno lectivo# dado, SGMOV'¡ na

l.“' classe, 80 na 2.“, 52 na 33,

79 na 4.“, 45 na 5.a, 88 na' 6.“, e

lili na 7.“. '

Quer dizer: é um n.” que

nenhuma d'aquellas casas compor-

ta, e que so .com difficuldade se_

+0- Cliega a 1:000 hectares o

 

c“orta-dinhãài

que 0 governador da NOV*l se faça a egualisação d'estes insti-

Guiné britanica enviou para tutos, com a qual se aliviara enor-

Londres um desenvolvido rela-- mememe

torio concernente a uma nova

raça humana, que teria sido

descuberta n'uma região ainda

enexplorada d'esse territorio.

0 caracter do paiz é de tal na-

tureza que exclue quasi o uso

das pernas. Efi'ectivauiente, o

aquelles e outros de

egual calliegoria_ actualmente.

Instrucção primaria.: _

Para se poder fazer praticamen-

* te o ensino das novas disciplinas

introduzida

primarias,

solo é pantanosissimo, de ma-

neira que um individuo não

póde ahi aventurar-se a cami-

nhar; por outro lado, essa re-

gião encontrause coberta de grau_

plantas tropicaes que impedem Varias escolas:

Honanio DOS COMBOYOS E

1.° anne, 342; 3.0, 267; 3.°,n_ w

Ç No do Porto estão matricu-

Ç No de Coimbra matricula-o

r -Siai smaisdo u> . *, *

* am e 035 l-u mw '- r q e', Ha'mais 2' tramways, _que chegam

  

manterá. Rasões de sobra para que'

nirEaui-:s o¡ cousmuccio

s no ensino das escolas tario e constructor todos os mate-w

vae estudapse a manep riaes necessarios ás suas construc *

wra de se adquirir para as escolas, çõesi.3em necessmade de recorrer

com economia, o material necessa-

rio para as sciencias naturaes e ,

agricultura. O estudo d'esta disci-

* plina, passa a ser feito só na 4."?

classe das escolas, visto que aos

alumnos da 3.al so lhes compete-

liahilitarem~se para o exame do l.“ material de ferro-vigas e chapas

a mais nenhum fornecedor.

todas as qualidades ,tubos de grés

O :alçaclo n l'oiin'i'ei' é. pau

*ra (tabus e soldados, de bezer-

;ro verde e para sargentos e

equiparados de vitella nacio-

? nal, sendo aquelle taxeado e

tllll outro de sulla dobrada o

as ma'erias precisas a empre-

gar de 1.? qualidade.

Os proponentes para serem

adinittidos á licitação terão de

fazer um deposito provisorio

.ie 20:000 reis. O deposito di-

, liiiitivo é na razão de 10 °[0 do

* fornecimento annual.

_' H i As propostas serão apre-

artaz do CAMPEÃO,

Netasd'algibeira
   

  

    

        

sambas rasto roaro SAHIDAS mas Liseoh

Man.

Tramways.. 3,55

Correio. . .. 5,21

*Mixto . . . . 9,0

Tramways.10,15 ,

_ Tai-d. Mixto...”

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

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

"Expresso..10,40 Correio.... 10,89 l

   

  

  
Man.

Mixto 6,50.

Tard; W

1,41 i,

      

      

   

  

 

a "Aveiro ás 9,49 da manhã., e

'.~.9,42.da'tarde. Ú í '

  

  

sentadas em carta fechada,

assignadas pelos proponentes

e seus ñadores declarando o

minimoipreço dos artigos a

farnecer seguindo-se depois a

licitação verbal sobre o menor

preço offerecido.

As restantes eondicções

. bem como as amostras types,

acham-se patentes na sala- do

referido conselho todos os dias

das 10 horas da manhã ás 3

Madeiras em bruto,material ce»w da tarde.

ramico,telha marselh'eza,tijolos de Quartel em Aveiro 27 de
, ,,

Setembro de 1903.

O Secretario do Conselho,

 

Rua Caes do TOJO, 35-ntlnoA

os vastos armazene e fabricas

A * d'esta casa encontra o preprie-

e de barro,azulejos e ladrilhos mo.

zaicos,cimento Portland garantido,

galvanizadas,pregaria d'arame-tuc

*
Antonio Lo es TI * *

bos de ferro e chumbo,b'anheiras
p wmaz

Alferes d'intanteria 24.

de satisfazer encommendas que or-

vez mais fino. O seu diametro 93m Ja por m“"ias grammasi mas

a arente au' menta aom * . . .

pp g esmo * co, Visto que, para se adquirir uma

u _ gramiiia torna-se preciso tratar chi-

no (11317 de setembro'.

Vejamol-a pela imaginação uranio oxydulado. São os medicos

especialmente os que formulam es-

' cia' de _108 milhões de kilonie- , . .

. f . d 41 , .1h . possue as propriedades dos raios

tros? m amor e m1 ões a X, sem necessidade do emprego

d'aquelle astro, e n'um anno Í no tubo de vidro, da grossura de

, 7 W . O '_ _ . r - o p p _ o O ao -

de 224 (has, 16 horas, 49ml_ uma penna de pal , enceiiando

O d . M w exerce uma acção tão poderosa co-

_ omo “cce e com em““ , mo um caro e pouco manejavel ap-

; rio, em sertas epocas passa en- *

queno tubo. que se pode faCilinen-

seu hemíspherio ¡Iluminado lie ill“'OdUer n39 pequenas caVlda'

naturalme t v ltad -e ara . . .

* * n e o “ o p maravdhas, prinCIpalmente na cura

_, de cancro.

não um crescente muito delga- ,

do e muito luminoso.  

 

  

   

  

_om-_-

EM FLAGRANTE

 

Dormita. Em Volta a folhagem.

Desm'aia aos beijos da luz

Nas tranças brinca-lhe a aragem

E adaga-lhe os hombres nus.

Em alcova tão formosa

Só podem fadas dormir;

rinha mercante sueca que um ta

Evikrrou, armador de Kristinhamm, 910-

comprou este anne a galera dina- os naturaes construíram as suas numero de alumnos não fôrpreen.

marqueza- “HBleHam construida em «clioças» nasarvores e, com o cliido, todos os alumnos, 'que 'ain-

Troeuse,

* 1799. Deu-lhe o nome de

ç Vê' se na lista official da ma-

no anno de

«Lisa».

§ Um pedaço de carne de vac-

Dinamarca,

ca, posta em suspensão' n'um sitio

escuro, estará no diase'guinte trans-

formado em curiosa lanterna, de

vide às propriedades dos mícrobios

lúminosos. A carne assim exposta

, ao ar mas privada' de claridade mi-

'a

habito de se servir dos mem-

circulação de barcos, caiiôas, Pi" portar” 3399.01““ “l' .dii'

terminado: 1.o Que sejam admitti-
, i .Í. ,O

Em consequencm d lato? dosnas escolas normaes em que _

da requeiram o referido exame de

admissão a matricula; 2.“ Os re-

querimentos devidamente instruia

dos serão entregues nas secreta-

tempo e a pratica, perderam o

bros inferiores. O corpo d'es«

* tes seres humanos é extraordiv “as das escolas, de 1 a 4 de ou- ~

nai-io. O tronco enormissimo tubro corrente; e as provas devem

em comparação com as ancas, realisar-se em seguida, de modo

as pernas e os pés que par-e_ que esteJam conclmdas em 10 do_

mesmo mez, cumprindo-ser-sobre ..o r

esmaltadas,fogões e estufas para

salas,retretes do mais aperfeiçoado

systems., ourinoesinodoros, etc, etc, __

etc. J. Lino enVia a todos os clien'o ›

tes que lhe requisitem, não só os

oatalogos, preços correntes e dese-

nhos, mas tambem quaesquer es#

clarecimentos que lhe sejam pedi-

dos sobre as suas construcções, de

'forma a illllcldal-OS do que devem

fazer, para o que tem uma Secção

de Consüucção, habilitada e com-

petente.

  

  

 

M casa seria. e de toda a

confiança, recebem-se

alumnas da Escola de

habilitação por preços modi-

0*'leito--follias de rosas.
. "na-se de microbios nem mais nem

Com docel todo a florir_ i

menos que bacterias pliotogenicas,

 

  

cem rudimentares. Moveni-'se

como macacos, assemel-hando- * gaes_

assumpto todas as disposições le-
lllllillttnos 'ii' titthhioin ' cos. N'esta redacção se diz.

 

Dormita. Os labios d'opala

Vão «agora descerrar. . .

j Sorri. . . parece que falls!

:i Fala. . . parece sonhar!

   

  

Aquelle sorrir doirado

até hoje'encontradas só no baca- se mais a gorilhag > do' que a

lhau frescal. O que caracterisa es-

ses microbios luminosos _é que so

mente'vivem 'e espalham clarões* A agücultura

í sobre a carne

* freSca. ¡Desde que a putrefacção co-

phosphorescentes

homens.

 

e o tempo pede a cada_ concelho.

mez de outubro entrou com

Ó

 

Fo¡ já publicado na folha of-

ficial o orçamento geral do fundo

da instrucção primaria para 1904.

E' assombroso o sacrifício que se .

~ que lia milhares de pessôasWWÉ-_u- M-M
amnç_-.wu~

,an-p ..---a-*M ¡2.-.

DE

ALLA & FILHA

Pomada anti-herpetion

Para comprovar a efficaciaI

d'esta pomada, bastará dizer

DE

 

    

RUA DO GRAYITO-AVEIRÔ

"sessiLHEsu I.“ DE mui"

.loão Vicente Ferreira

  
. Revella _um sonho radiante mente aoque Sumgava' -a “Jango-

meça, e'X-tlnguem-se. E, contraria “

um belle dia de sol, como os

 

\quea teem empregado em imi-
M

  

  

 

  

   

Que pensa n'um ente amado!

' 1 Uma ave pequenina

' No ar calmo, cheio de olor,

_, Canta baixinho, em surdina,

A symphonia d'amor.

E ella dormita. A folhagem

- , , í

_sao talvez'sonhos d amante sidade d'elles não tem por' cendi- tem quasi sempre no começo. O

ção a elevação da temperatura do vento rodou para o mar, sendo de

meio exterior; 'Os microbios de que esperar que se fixe agora no norte ~

w se trata n'esta observação manti- e assim tenhamos melhores dias do i

_ t , a . . . e ,

a veram-se perfeitamente activos n u- que no passado.

!na temperatura V abaixo de zero,

que variou entre cinco e 'trinta e ta a Vindima, que é em menor

inferior
cinco graus.

Pelos nossos sitios está quasi fei-

quantidade mas não de

qualidade á do anne passado.

a llexilh'ões lt aves-mo es

Nem as aguas do Jordão

no seu remanso tranquillo,

nem o mar'cavadoou chão,

já podem lavar aquillo,

trouxeram na alluvião.

Arabella.

 

, , PlngeÍIB; herpes, escrophula,

fer-idas tanto antigas como re-~

 

w N esta oñcina, recentemente mon-

tada com todos os requisitos

gentes,'embora ayphiliticas e'niodernos, executam se todos os

trabalhos com promptidão e asseio

que as grandes cheias do Nillo

que os seus salutares effeitos .

immediatamente se teem feito?“ mOdlcos Preços'

sentir.

PHARMACIA DE 1.' CLASSE   nhos de tirar agua, etc., etc.

Construem se camas, grades,
H !O o

portoes, fogoes, lavatorios, enge

Desmaia aos beijos da luz.
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E 'adaga-lhe os hombres nus..r

r

3' * RAPOSO _D'OLIVEIRA
.f ;

 

A pena «de ;mori-te_ ñ

* ' naiBelglca

runellas acaba .de prestar

homenagem a um dos seus

estadista's mais notaveis, Julio

-- '_.Bara',Ía quem deve impgrtan-v

Í, tes reformado ordem politica

e social.'Ju1io 'Bata fez a suaw

g“" .entradano parlamento de Bru~

.3"'Í'_-_xellaà.~éontava vinte e sete an- l

aos. “O*~seií'*'tnandato de “depu-

ado chegou a parecer uma of-

__ensa senão uma provocação.

_,Cedo, porém, Bars, desenvol-

endo uma solidme'riidição de-

» monstronsaber desempenhar o

iinporoãritchargáo? de que os

7 "_gieus eleitores- 'o inGumbiram.

»jim-"los vinte e nove annos era mi-

l'iíítiistro da justiça, sendo uma

' I

'n

p . r_

il

' I

v¡ I "1

I . '

h. . '

' l

.l N 4.

l. _

'. y.

f' JI'
Í › P

. .

._

maps suas primeiras medidas

_iilp'ropostas a abolição da pena

'l .Í. ;lg morte. Modificou o codigo

-. penal, salientou-se n'uma de-

cidida opposição ao clericalis-

'-_-i

T;-

l

_t-

§ O navio allemão «Deuts-

Nas ,ram as brinca ,he a ara ,em cliland» acaba de effectuar um ne»w í í x _

° Ç i i g v0 «record» de Velocidade na tra- Sião, lançando-se Já'á terra a favs, * _

* vessia de Cherbomg a New-York, .a ervilha e outrassementes da epa.,

quedurou :5 dias, ll horas e 54 cha. ,

minutos.: A '” velocidade media, no

decorrer da viagem, foi de 23, 15

nodos 'e as distancias percorridas

diariamente 'foram as seguintes:

417, 571, 578, 570, 583 e 335

milhas. Durante toda a viagem o

vento soprou de oeste.

O“Como é sabido, 0 grope mais

numeroso de emigrantes europeus

no Brazil é composto de italianos

em numero de 1.500:000 a que se

seguem os portuguezes em nume-

ro de 800 mil. Vão agora appare-

cendo em grande numero os tur-

, cos, principalmente provenientes da

Asia-menor. São trabalhadores, so-

brios, resistentesao clima e muito

socegados, por que se não embria- * milho branco, 500; dito amarello,

gain.

Ç As prepriedades dos raios rella, 460; trigo, 850; milho alvo,

inexgotaveis. Um 720; painço, 500; centeio 520; fei-

prol'eSsor 'de Chicago descobriu ago- jão branco, 600; dito amarello, 600;

ra que, graças'a elles, se pode dar dito vermelho, 700; dito rajado,

as pedras preciosas, especialmente 500; dito fradinho, 800; dito man-

:io diamante a côr que se quizer. ~ teiga, 1,5000; batata, 15 kilos, 360

Bastarà para isso dirigir os raios X reis.

sobre a pedra, depois de os fazer

atravessar um meio que tenha a cluidas as Vindimas n'esta região.

côr que se quer dar ao diamante. A

SÓ falta que os raios X nos deem a lidade, attendendo á qualidade das

Roentgen são

pedra pliiios0pliall

d _... _d O Existe ein certas regiões da procura, tendo se realisado algumas T

;_ moi “ep O ?Pãoçcfihmo a sua* China uma planta de nome Já tsa transacções pelos preços de 225000

_, “udai'no'mlmsterlo que 9mm tom-Chang, que significa: planta no a 265000 cada pipa. '

Nos campos, a faina da occa- ~

Lá de fóra temos as seguintes

i informações:

De Almodovai':-Estão termi-

nadas as Vindimas, que este anno

foram de escassa producção O pre-

ço do vinho velho da terra, na ade-

ga regula por 16800 reis os 20 li-

tros. O tempo continua fresco e bom

para os montados que apresentam

regular producção.

* De Azambuja.:-Os vinhos este

» anno, em vista das boas qualidades

das uvas, dão boa eSperança. Ha

* effertas de 800 e 113000 reis por

cada 17 litros, -

De BrWOôlOS:-OS preços dos

» cereaes pela medida de 17,373,aqui:

l 480; farinha branca, 480; dita ama-

Do Cat'tctcço_:-Estão quasi con-

O vinho deVe ser de soperior que-

 

uvas, e os mostos teem tido muita

DÊ ALLA a FILHA PREÇOS SEM COMPETENCIA

 

JOSÉ ESTEVAM 157

ordem de Lisboa dioutro ami-

go para dispôr d'uma somma

determinada, e Com estes meios.

embarCo no 7 do corrente mez

para Marselha' para ir de lá a

Pariz. 'O

Tudb'quato se disser, ou

ou se escrever em Portugal

contra o " que deixo apontado

ou é filho“"de má' informação:

ou de intenção de calumniar

e a tudo darei cabal refutaçãd,

quando poder desenvolver 'os

meios, que para isso tenho.

Não posso differir para

mais tarde o satisfazer uma

das mais vivas necessidades

do meu coração, e cumprir

um dever sagrado, que con-

trahi no mais trabalhoso e ins-

tructivo periodo da minha vi-

da.--Agradeço aos honrados

Transmontanos a sua cordia-

'h



ÃO-SE a quem tiver

achado e queira entre-

gal-o u'esta administra-

ção, um alfinete de senhora,

com brilhante., perdido no sab- *

bado ultimo desde o Pharol

até á Estação do caminho de

ferro d'esta cidade.

Í l". , ,,

DIRECÇÃO [JAS UBHAS PUBllEAS
DO
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governo, pela lnspectoría

Geral da arte do Rio de

Janeiro, e approvodo

pela Junta consultivo

de :laudo pubh'ca
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E' o melhor tonico i i

e *à à _p_ . e _ r. . -w 1.a Secção
ara Tenerife, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,-

Montevideu e Buenos-Ayres.
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w * e ~ i ° f - , ' * - n t 't' ~ _ ° ,_mm_ THAMES, DE 5645 TONELADAS_ Em 26 de Outubro Estrada districtal n.° 67 de Cabeçaes aoE. R. n.° 40.› É 03,1; :3,3310à;::fig-ó, a
l l w . , Para Made¡ra,S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Lanço de Sardoura a E. R. Il. 40 ã# fortiñcantee reconsti- j” iMontevideo e Buenos-Ayres.

* e, ãmnte: Sãb a sua in-
e * 7 , . g ... 1;? uencia ea r] _ w f* ~ t_ --- A 39mm "A CREADOS PORUGUEZES Empre1tadas de execucao de tres tarefas de ter_ É, rapidamenteelcivfpzzifee, 'W zDlPeCtOPB, R053 Regalla de N . p * 7 , W p a _

_a enriquece-se osangue, ^ _Moraes a agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1. classe es os . fortalgcem_se os mas_
i ° colher os beliches á vista da planta dos paquetes, mas para perfis n. 783 e 828. ** culos, e voltam as for-..w-_- w isso recommendamos muita antecedencia. '

”Emma a. e r e , , V _ . .
ñ"” -Se o T 4

Musica, Linguas, Lavores, A BREVENÇAQ nos PASSAGEmUS o AZ-SE. publico que no dla 13 do correctamez na se- mais feligz exitgfliio:Desenho, Pintura, Instrucção Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam cretana da ¡j! secção em Sobrado de paiva e Perante É? estomagos ainda os_ _ , as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- - - ~ - - _.. ,, . . . a res iecttva commlssao FeSldld'l elo chefe da sec aoPr"”ama e secundarlà nhla, sendo depOIS enganados e levados para outras companhias, re_ i P i P c' ' ~Reabrem todas as. aulas no commenda-se em e3pecial que tenham o maior cuidado em tratar sem- SÉ receberaO_PrOpostaS em Carta ÍCChada Para a arremata”
dia, 12 de outubro, achando. pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi~ ÇaO das segumtes tarefas:

g - e mais debeis, para com- 'rw-jo bater as digestões tar- .l
à dias e laboriosas,a dis-

ã' pepsía cardialgia, \as- A

  

  

    

        

 

7 e tra-dynia, gastra iase já abertaamatricula_ lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY & Pelas II horas da manhã-Tarefa n ° 3-Terraplena- “* :352,1: O“¡hnacÇãO 303' wRecebem_se alumnas in_ e tambem o nome da Companhia MALA REAL gens completas entrãlperñs nos 783 e 802 e do aqueducto a Êuããçáãaãelãàcrzságíq:

.w ° - " '
w w e .° › »' ' '” F- GGÇ 68 h

ternas, externas e semi-inter- Únicos Agentes no Norte de Portugal de 0,6%: 0,7 no per n 795, sendo a base de llutaÇaO ã» e na ::2502012332883 Í'nas. l l * ° ' ,- ' . ,, _ e cença eto asagd .Tait, Rumsey (it Symlngton Rens 473mm. de é wtf?,  

 

e levantar as forças.19, Rua do Infante D. Hei'zrzque-(Porto
  Pelas 12 horas da manhã-Tarefa n.° 4-Terraplena-

   

§ . ou aos .sdeuds correãfonãenges tem tOdas as gens completas entre perfis 11.08 802 e 809, aqueducto de.

A d G l i A 01 a es e V as e pr ugal ' * 1,0% 1,0 no perñl n.9 803 e do muro de supporte no perfil
tl

' í u.° 802, sendo a base de licitação

ANADIA_MOGQFORES p

-ReiS
PNEUNATIOOB

* unica.w a ua sulphatada-calcica . ..í .
A 7950003313 i

A p . Approvada pela Junta Consultwa de Saude e auctortsada elo Governo. Sete medalha ~
Le ltnno °

á Jfranlzãaaãaítil:;123130322212322 de Prata e ouro c'Quieridas em exposições i'a Que temconcorridoi) Pela I hora da tarde-Tarefa 11.0 S-Terraplenagens g s ?garantidos Pneu'no_ vmge¡ (rrgnça_) mímica Aálãlllãstgnchllnàpizgepâlo ex.'“f sr. coqselhíeilt'qdr. :fllitGlth MÊCHIÊD?, tmedico c lente de completas entre Perñs nos 809 e 823, aqueducto de 0,80% 0,80 tlonal, añançados a 5:500.
;NDICAÇÕES PARA USO INTERNO: -w t, « possue a acgao a( s ¡Ingen e, onlca e esm ec .m e.

O
. aE' empregada com segura vantagl m ua diabetes, dispepstos,cata-radios “O Perñl n' 818 e do [num de SUPPOlte no mesmo Pelm

gastrwos putridos ou parasitarios; nas preversões digestiva-s derivados das 818, sendo a base de 11c1tação
doenças zrrfecciosas; na convalescença das febres graves; nas atentas

gastricas dos diabeticos, tuberculosos, brig/zttcos, etc.; no gastrictsmo dos Reis 475$011.
ewgottados petos excessos ou privações, etc., etc.

Não *tem gazes livres; sabor muito avradavel quer pura quer misturada com vinho e r e Q ._ w A w _,
preço, MMM, a ga,.,.,¡, (8 dem) ,60 ms, ° ' ' Os processos das arremataçoes, contendo as mediçoes,

Apreciaçoes dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUlZ LOPES, medico do HOSpital S. Jo- desenhos, encargos e condições, @Starão Patentes na secreta' mento do sr. Bento de sousq:É:(1:)EiAÊlãI'ONIO DE LENCASTRE professor c medico da Casa Real;e professor VIRGILIO ria da Direccão das Obras Publicas do (“stricto d7AveiI-O e t Carneiro. a

ç Aqalyse, estudo e apreciações de MB. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo na secretaria da I.a SCCÇãO em Sobrado de Paiva, ÍOdOS OS
ela da Universidade de Counbra. llemette-se folheto, gratis, a quem o requisitar ao dias não sal-¡tif-jcadosq desde as 9 horas da n1anhã, até ás 3

DEPOSITO GERAL
'

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-LISBOA da tarde' _
. . .~ e ,e *e As gmas para effectuar 03 depOSItOS prOVlSOTlOS na

importancia de “$840 reis para a 3.a tarefa; na de 12%265

*x* reis para a .4.a tarefa e na de I “$880 reis para a 5.IEL tarefa,

são passadas na secretaria da 1.a secção, até á ivespera do

g dia da arrematação.
í

EDUARDO AUGUSTO FEM““ 080m0 A ImportanCIa dos deposüos definitivos é de 5 ”[0 do ARBURETO de Calcio _

arthritismo, gotta, lithias e urina,

lithias e biliar, engorgitamentos

hepaticos, catarrhos vesicaes, ca-

tarrho uterino.

Ó l

luso EXTERNO: É ,

em diE'erentes capacies de derma- §

tozes. Ó

O'
§

Ó

Ó

Ó,

O,
O

A' venda em garrafas de litro

o caixas de 40 garrafas.

Preço de cada garrafa 200'reis.

' Em caixa completa ha um des-

conto de 20 CI.,

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

P/rarmacia Ribeiro

Rua Direita
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     #Reparau Lê... Trata-se

dos teus olhos

  

         
w , _ l_ O preço da adjudicação. í Francez (1,11m rendimenô '* s;ão:ndneopso¡ssãzup:s *Rua mendes Lene? 13 a 21“““ dos Marcada"“ 56 a" 60 * Sobrado de Paiva, 1 de outubro de 1903. w to garantido de 300
As constipações, breno/ritos, AVEIRO O 00mm““ Chefe* da' S°°°ã°~ “'03 K-°. Os 10.0 K.“ franco  

w rouqutdõ'es, asi/ima, tosses, eo-

queluche, influenza e outros

meomodos dos orgãos respir

ratorios '

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcatrào, com-

pOSbOS(Rebuçadoa Milagroaos) on-

r de os eifeitos maravilhosos do al-

catrão, genuinamente medicinal,

junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

a sua salutar eiiicacia.

E tanto assim, que os bons re-

Í sultados obtidos com o uso dos

a accharolidesd'alcatrào,compos- ~

todo (nebuçados Milagrosos) ,são

conñrmados, nào só por milhares

de pessoas. que os tem usado,

mas tan bem por abalisados fa-

cullatiw os_

Pha macia Oriental

o'. L, zaro »PORTO

Caixa, avulso, no Porto, 200 rs.

pelo correio ou fóra do Porto,

220 reis.

Uii'l'IMAS NOVIDADES
U

PARA VERÃO
. EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO
b

Rua Mendes Leite. 13 a 21

Rua dos Marcadores, 56' a 60

Avmnn

Participa aos seus usam“. fregueses , a_ - t A"

que acaba dc receber um varlado sortl- l r_ w ,-

Participa aos seus ex!“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-

Emtraordinarío sortz'do de tecidos d'algodão.-Elegante sor-

timento de cassas de phantasia pr0prias para' blouses.--

Lindos cortes de seda para vestidos e blouse.--Enorme va-
riedade de tecidos'brancos em cassas rendadas, piqués mous-

sellines, fustões, etc.-- Chapeus para senhora, ultimos mode-

los-Elegante collecção de sombrinhas.-Gravatas e golas

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

meias para homem, senhora e creança. Ultimos modelos de

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

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

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

tido Completo.

Sabonete Irene, especialidade da casa. Cada um, 100** í

::X

  

Augusto da Maia Romão. Lisboa 10%000.

à Anual-alhos, Cand' "

x e "95 Lustres B -

w FUNDIÇAD ALLunçA nas DEVEZAS e B-câs e mais 'n°333
DE

“ FIOS.

 

     

      

    
   

   

   

  

      

  

 

do, como em metal e bronze, assim como: machines de vapor, linhas
d'eixo, tambores para correias, bombas de pressao para agua, ditas

systems gallo para trast'egar vinhos, prensas para expremer bagaços

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

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

dins e sacadas, mexedores para balsciros, torneiras .e valvulas de me_

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

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

temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para uvas com

cyliudros de madeira, engenhos de c0pos para tirar agua, ditos fundi-

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

ro para cosiuha em preto e estauhuda de todos os tamanhos, ferros

de brunir a vapor, ditos d'aza, cOpiadores de cartas, etc.

       

    

 

  
reis.
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X
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X
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X

Q _________

x N'esta fabrica construem-se todas as obras, tanto em ferro fundi-

3
O

X

O

X
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|-^ secÇãO--SEXO MASCULINO

Crew. de Mont'err-oyo

Curso commercial, conversacao r'.
franceza, ingleza e allemã, contabi-

lidade, calligraphia, escripturacao .e
commercial, instrucção primaria e
secundaria, magisterio primario. .

Musica, esgríma e gynznasfíca ti
PROPEBIORII ISTRÀNGIIROI

, i     
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PARA 0 ENSINO DI LINGUA'

2-^ S°°Ç5°~SEXO~ FEMININO
_ ,Praça 8 de Maio, 46'

Linguas, musica, lavores, dese-
nho, pintura, instrucçao primaria o
magisterio primario.

Lindissimos cortes d'alpaca para veto

lidos. *

Variada collecçâo de fazendas de

lã e lã com seda para vestidos.

Emlraordz'nario sortido de tecidos d'al-

godão.

     ?ESTE atelier, montado com

° o melhor material moderno,
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X .9.
X à?

G..

X a _... w _.Elegante sortimento de cassas de m ñ, x g x I frofessoras d,-p¡a,,,aa” z.
phantasm, proprias para blouses. para a execucao rapida e x *g x g, ñ nLindos corte: de seda para vestidos eblou- _ta de todos os novos proces_ x _ E c; x Óses. .

1 _ ~ ' D.. o“Enorme variedade de tecidos bran- sos de Illustraçao, executa-se If' m_ g â x
cos em cassas rendadas, piqués mous- . , 0_ * " ~' m cvsellines, fustões, etc. qualquer trabalho, eu] _1971035 w _ .E ?É X .Chapeu:: para senhora, ultimos modelos l1,_ ravura, zmcographza, chro-

:l w x a 0Elegante collecção de sombriuhas. i ' , › t W F“ m m l“Gravatas _e golas de rcnda,oque rmompogiavura (Gravura a x E
a "à Xha de mais ãlllc. Variado sortlmento de t es COI'BS) helyogravura, gra- x 3; g .é E x ar

meias para *omem senhora ecreança.
x¡ - - -- l lou-

E i' a m -
i* f

Ultimos modelos de cspartilhos. Casse ~ um partiu an8p01.te some t- .2 Ci: g -ã-q, X i i
carãhets d'algodão; leques, arte nova; ça, photolytographla, talhe doce, l, '7g q, v, eo e: x DA BORDA D'AGUA glin rissimos cmtos de phantasia; sedes fundos de segurança marcas de l ,4 "O 'ã w . __-__._..

r , ~ . . - › , w .à a a_ wtulles, rendas. bobmets, perfum amas .
, t X

a 22x JOAQUIM MENDES D1 sarro

etc., Bic.. c
e Co

x
m Q Q) do mx

1Camisarla e gravataria, sortido com-

772 ;E w“.F-i E
t

pleto. w í _ . ñ
x '~ Fri e Z os X GOLLEGÃ 't

Sb ~ ›
› ::o

a onete Irene, _especmlldade da

x x ip””
g 5 “X

casa. Cada um, 100 reis
'e n _s o "o F

w w í
e x Grande sortido em accessorios, agulhas, etc., etc 0501113 de re"“ On'iecedm do 939m“” 91d“ Prin-Ex *
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