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ANNA?“AS-(Psgms

ntd sdmudo)êCom ostmpílhs: arcando reis. Som estam-

pilha:, 31250 reis. Namoro do dia, 50 reis; atrelado, 60 reis. Africa e paises ds União

postal mais s importancia da ostenpilh. A' cobrança isltapslo correio, acresce a im-

portanciacom silsdispsndids. _A “pintura Ó sempre contada do¡ diu 1 ou 15 do cada

nos. Nu ao rssiitusm os originam.

A VElRO

n nun. lili naun

E¡ do theor seguinte o magnltico

discurso pronunciado n'este sn-

no por el-rei na ceremdnia da aber-

tura do parlamento:

  

que regulou a existencia dasi

associações de caracter reli-

gioso. Sem intuito nem preoc-

cupação de ferir sentimentos

catholicos, mas no firme pro

posito de manter' o prestigia -

do Estado e defender o patri-

monio nacional das liberda-

_ , des conquistadas, o governo

D19"“ pares do "mf e se' tem procurado respeitar leal-

”horas deputado' da "462001095“ mente a legitima esphera de

agitam-Venho com .muita acção da Egmja portugueza,

”tl-f“çâo e no c“"lemÊnto mas não declinará nenhuma

do meu' 6675,' de 'e' 00mm“” das obrigações quelheimpõem

tucional abrir os trabalhos de o dever de fazer acathms pre_

uma nova sessão legislativa, ¡.ogativaa da com“, dando

que 9“ e'Pew °°“h“d“m”'§t° completa execução ao que es-

'lue ° 7°““ feio e a“? Paulo" tá disposto na Carta constitu-

ttsmo t01'11“90 Provenosa 3°“ cional da monarchia e nas leis

interesses publicos. do paiz_

Tudo °°n°°,rr° para q“_e E' sensível a melhoria do

deva ser excepcunalmente util cream) Emma¡de unçã”, M_

o futuro trabalho parlamentar: testada pel“ subida cotação

a p“ interna' que felizmentt dos nossos fundos, pela alta

W “5° Perturbam _ 05, Fatura” cambial e pelo facto, digno de

amb“” do' prmmpwsi e a“ menção, das reformas da divi»

”me“. relações' que P0““ da Huctuante externa se faze-

8'¡ Puma“) con? toda“ as Po' rem a modicojum e, em gran- '

tem“? “t'angmras' de parte, sein caução, para o

Amd“ ha Pouco? um“ ele' que muito tem concorrido a

“da demonstração de “Preço singular 'e patriotica intervan

Pal“ “Pção que represent? e ção de alguns estabelecimen-

de “uma pes'mal elf ”cel” de tos nacionaes de credito e, em

'4“' mag“mde ° Imperador especial, do Banco de Portu

da Allemanhu, rei da Prussia, gm_

5° cunfmii-"Éne l¡ a““ “na Qr- Tenho 'viva satisfação em,

l dem datas““ “63ml PPI' m' uma ves mais, assigmtlar o

. “rmedw-d'J ”e“ embmxadmi tesmuuho de reconhecimento

- 'na “he” real ° Primipe FÉe' que a nação deve á marinha

" " "L-3,999140 da_ P19W“" de guerra e ao exercito, sem-

_ uma “l dwtmcçãofOPme Ra" pre promptos para todos os

“Wlarmemlf “emweli P°1°_que sacriiicios que demandam a .

mude °?P“Vante P"“ m““ e honra e os interesses da pa-

(19“30391'0 P“m a“ relaçõef¡ tria. A maneira brilhante co-

de animada que, por tantos t3- m0 foi repellida á mão arma-3

“1105: W“Vem a? me? Pmz da a ousadia dos piratas chi-

manter e, “da dia m?“s e?“ nozes que invadiram a ilha de

“0““ como grande "npemo Coloane, e como procedeu á

'alemão-
occupação de Angoche, mere-

D'KDW'W ?Eualmente a““ ce a nossa mais rendida gra-

. ”5855““ ° re¡ _de Fighter“, tidão e oonstue titulo de bene-

54 impera" da' Indl“, Jorge merencia a que que é devido

' V› fazar'mei P810 5°“ embaí' o maximo louvar.

' 'xad'or o conde de (dranard, a No proponito de melhorar

.Nmmumwçâii 050ml do 'eu a situação politica, economica,

' "Memo 5° t'1“'°“°› “8? P81“ tinanceira,administrativae
co-

morte 59 m0““th c“.la “u“ lonial, o governo apresentará

* › 6°“ mem"“ Vive na “Émile ao vosso estudo e considera-

h FMI?“ 05 PMWSMZN' F01! 00m ção diversas propostas orienç

¡ntell'auhbfaçâoqueplfde'30“"
tadas no desejo de bem servir

'â “t“ (19° “e mantem _1'35ng a nação e subordinadas ao

"o“ !enhmmfo' '1° “uma e 03 programma das suas ideias

”WWW“ lutam”“ que n09 economicas e dos seus princi-

P'Pndefn á “0h“ e 833?”“ pios occentuadamenteliberaes,

.3 nação 10819“: n°333 “img“ e como convem a uma monar-

L'Utradiccional alliada, e fazendo Ghia democraüca_

7°“” 9°!“ P"“Peridade e for: N'este proposito vos serão

?um de 5““ P“geatade ° re¡ submettidas: uma proposta de

3° !'Wlaktü, Imperadm' d“ lei que, reconhecendo a ins-

lhdlfii °°"°'P°nd° 3°¡ 8°““ tante necessidade de reformar

9“”“ da' “Pçâ°_ PM“_lguen' alguns artigos da Carta cons-

Tend° "d° dumlmh'_ a3* titucional da monaronia, reor-

Úrieia Pfocedeu'" “O P3" a ganisaa camara dos dignos

hi”" dação de “Nude“: a pares e procura evitar a pra-

,h'P °_ 80'51"10 te“) F “msz tica de acto do poder execu-

- t“ de ,haver presldfdm um' tivo, que não sejam conformes

No d_“l“°“° “Fm” de 07' a lettra e ao espirito das leis

° !Ibn-dude que ”f“?gum Podereis apreciar uma re-

-' m” °_ “Bula". 53mm“” dos forma de lei eleitoral, que re-

' dum?“ P°lmc°°i e! 5°"” duz a extenção dos círculos

'r "Plural ¡nt°'ven9¡° d“? P“" plurinominaes e estabelece o

'3 l°°“°5t_ ° ”to 81mm!“ systems de representação pro-

,m 4.9"““ °°m a mam' porcional nas cidades de Lis-

&tmqluhdade' . _ boa e Porto procurando com o

l miar“” P'°P°m° de da' recenseamento e Voto obriga-

cutnpnmento ao seu program-

malibersl e assegurar o res-

peito its leis, o governo tomou

algumas providencias, e ou-

tras tomará, que se reputem

necessarias para, emquanto vi.

gerar, ter inteira execução o

de l8 dgabrilde _1901,
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expressiva ao suifragio.

( Continua)

A 27:500 reis

?ompllio Raiolla

AVEIB O

 

em tempos passados o Forte

da Barra, onde hoje e desde

torios, dar inteira genuinidade

 

Blcvcletas novas

 

Fundado em 14 de

PUBLICA-SE ÀS QUARTAS-FEIBAS E SABADOS

W

do jornal a doutrina e opiniões

implesments rubricados
Não são da responsabilidade

dos escritos assinados eus

   

Capella de Nossa Senhora

dos Navegantes

 

unto do velho castello da Ga- «

fanha, assim se denominava

1848 se ergue a torre para os

signaes da pilotagem, n'um

largo de regulares proporções

e todo arborisado, encontra-se

a capella de Nossa Senhora

dos Navegantes, cujo interior

a nossa gravura d'hoje ñel«

mente reproduz. Foi edificada

a expensas das Obras da Bar-

ra, principiando as obras da

sua construcção em 3 de de-

zembro de 1862 e concluindo-

se em 30 de maio seguinte. O

aspecto é modesto sem deixar

de ser elegante.

___._-
_*-___

li lealdade do bloco t

Os assistentes á represen-

tação da peça burlesca que os

homens do bloco meteram em

ensaios desde que o actual go-

verno subiu ao poder, teem

visto a maneira offensive

porque todos ellen, nos seus

jornae, se referem aochefe de

Estado.

Para acon'ta corrente da

semana, mais estes buttatli-

nlios de ouro, que são do No

ticias de Lisboa, orgão do hen-

riquismo decadente:

 

«N'um momento em que se lor-

na necessario por em acção todas

do ao fundo do

despenhadeiro em que cahirá fatal-

m

o induziram ao mal e os que, pro-

curando desvial-o, não foram at-

tendidos, apezar de estar com el-

les a nação inteira.

t nt  tt
fevereiro de 1852 por

"BMOAÇÔBB=Correspondsnciss particulares,

nha singela. Bspstiçôcs, 20 reis. imposto do selo,

especial. Os srs. assinantes geram o previlsgio de

nos impressos leitos na casa.-Acuss-ss s recepçto e anunciam-ss ss publicacao¡ do ql¡

redacção seja enviado nm exemplar.

á vida normal, de que se afastou,

quem, por tibi'eza de animo, por

doblez de espirito, por falta de in-

toireza do comprehensão do seu de-

ver, se lançou n'um caminho erra-

quai emiate 'um

ente, arrastando comsigo os que

A estes primores de lingua-

gem que são uma solemne af-

firmação dos.. . principios mo-

narchicos do sr. Campos Hen-

riques & acolytos, accrescenta

o sr. José Luciano no Cor-

reio-da --noite z

E, por emquanto, ainda consi-|

deramos que el-rei é um caracter.

Por emquanto. . .

Ainda não vimos nada me-

nos respeitoso e mais oHensi-

vo. Que el-rei o saiba vêr tam-

bem.

É

Cartões de visita _

____________
____--

Í ÂNNIVERSARIOB

Fazem annos:

[laje, os srs. Agnello Augusto

Begalla, e dr. Bento Guimarães,

Oliveira d'Azsmeis.

Amanhã, a sr.“ D. Maria da Sil-

veira Diniz| Sangalhos.

Alem, a mvutua Zulmira, (ilha

.lu st. Âlbluva Puta» ilr* Miranda.

 
I

 

uál'AD ÀS:

Ein serVIçu forense, esteve em

Albergaria-a-ve
tha o nosso presadu

amigo, sr. dr.

illustre causico

mais.

o DOENTES:
.

d'Oliveira d'Aze-

 

as energias alliedas à maxima se-

renidade, a lim de fazer que volte

Bento Guimarães,-

Tem obtido coosideraveis me-

ntaxcron l rnornnumo

Firmino de Vilhena

_-

Rodaçio, Adminis
th s Ol-

olnas de sampa?“ o tn-

prsssao. proprio s do jon¡

Avenida Agostinho Pinheiro

 

  Endereço tolsgnlioo: l

canino-uniao

  

60 reis por linhs'Anuncios, 80 reis por ll-

10 reis. Anuncios permanentes contract!

abatimento nos anuncios alien sun

mingos Antonio de Faris, João Men'

donça, D. Lucília Duarte e lilhov

Ribeiro Almeida e esposa, Anton¡o

Maria, José Cardoso, .lose Cabrita¡

Ricardo Mendes da Costa, Gonça '

ves Canalhas, .lslio Almenara_ ie

esposa, Joaquim Rodrigu_es,,-.dfe ,Fa-

ria e familia, lose Lupas -itóí'dlsal

Moreira e esposa, Aureliô""6tiitt,

Manuel Sacramento, .solange da

Cruz Coelho, Manuel de ' 'La-

pes e esposa, arthur Rene in-

gos Luiz da Conceição. .2. -

-oo- Deve chegar hoje ao lua-

ssco, onde vem passar _uns dias

com sua gentil irmã s sr.“ D. Na-

thalia de Vilhena Barbosa de Mag¡-

lhães, o nosso querido amigo s brl'

Ihsnte advogado em Lisboa, sr.

dr. Barbosa do Magalhães. _.

40- Beguu para s Costa-no“

o nosso presado e velho amigo.

sr. Antonio Maris dos Santos Freire.

O VILEGIATURA:

Em casa de seu cunhado nor-

so bom amigo e brilhante escrip-

tor, sr. Domingos Guimarães, en-

contra-se ha 'nas eu Valle-motor o

grande poeta sr. An'onio Cirreis

d'Oltveira, a que n d'aqut cumpri-

montamos.

o ou. sons MONtz:

RegressOu, con. em sapos de

Vidago, a sua nas¡ d'Avancs, o

nosso querido amig, e iliustre de-

pulado da nação, sr. dr. Egas Mo-

niz. que na segunda feira seguiu

para Lisbon, de onde já regressou.

S. ex.“ tem slli reorbido os

cumprimentos de muitos cavalhei-

ros de todo o districto.

m
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0 bloco e a eorôa
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blóco praticou com el:rei o

desprimor de o não acompa-

nhar na cerimonia da abertu-

ra do parlamento. Passou do

insulto por palavras á offensa

directa por acção.

Era de prever. Não havia

da gente capitaneada pelo sr.

José Luciano outra coisa a es-

perar. Deu quanto tinha: o si-

gnificado da sua ma educação

eo testimunho da sua dedica-

ção monaroliica! Etl-o paten-

te; claramente posto. Noton-o

de certo o cheio do Estado, o

que não podia passar desper-

cebida a flagrante dcscortesia.

E agora, que o predialismo im-

penitente continua añirmando

as suas crenças e os seus prin-

cipios de lealdade á corôa. Bas-

tou tirar-lhe a tigella do caldo

do poder para que elle viésse

á rua patenteiar os seus des-

peitos e o seu desamor ao rei.

Que o rei o comprehenda

e não venha a esquecer um dia

a immereoida desconsideração_ 4

Rddiamento

Sob consulta do conselho

__ d'Estado reunido no sabbado

8mm““ ultimo com a presidencia d'el-

° m““ E PMI“: rei, foi na segunda-feira pu-

Estiveram n'entes dias' no PhaArol bugado o decreto que “dia

os srs.Antuniod'Almeida oãoe r- -

mando da Silva Pereirasloão Pedro para'. o dm 12 de dezembro

Mendonça Barreto. D. Virginia Ser- Pmnmo o' trabalho' Pula'

rão, Manuel Gonçalves Guimarães, mentares.

dr. Henrique Plnlo, Fernão Marques O facto, queéaconnequen.

30m”: :Tião “30'929 taum““ cia logica de se terem fechado

anne IC Dl' DO OS an OS 6 ea' - -

posa, Amadeu Magalhães, esposa e no 'Tnbunal de “avança,

lilhos Albino Pinto de Miranda, Fi d“ ?Oderen a¡ P0““ de 8°

Bento á representação dos cir-

culos cuja eleição está por va-
lippehlbergaria e esposa, Domin-

lidar, foi bem recebida pela

opinião.

gos Martins Villaçs, João Francisco

Nem d'outra forma podia

LHilã0,Jt)hé Lebre de Magalhães,

JI'. .luáo Fe'o Soares d'Asevedo e

ser. Deixar rabiar, enfurecer a

colligação, que anda añlicta

litiilllia, Antonio Tavares Lebre e

com o c grande attentado cons-

.rmãa, Agostlunti da Loura, .i. Fer-

reira Osorio, Elmano da Cunha e

titucionsl», como ella lhe cha-

ma.

Costa, conselheiro Luiz de Maga-

Foi o Correio-deoquem

lhoras, com o que nos congratula-

mos, o illustre olliciald'armada, Si'-

Alpoim, presado iilho do prestigioSO

estadista nosso ,querido chefe e am¡-

go, sr. consolheiro Jose d'Alpoim.

O REGRESSOS:

Vindo de S. Paulo e acompa-

nhado de sua esposa e dois lllhi-

nhos, chegou hontem á sua terra

natal, o sr. Anuibal dos Reis.

40- Do Brazil chegou tambem

ã sua casa do Beco o sr. .lose Luiz

Martins Bastos, a quem damos as

boas vindas.

40- Regressou a Lisboa o sr.

Mario Santhiago, acompanhado de

sua interessante sobrinha.

. PARTIDAS:

Corn sua caposa e illhinha se-

gue hoje para Mafra, onde vas fa»

zer lyrocinio para o posto de alie-

res do exercito, o nosso estimsvel

amigo, sr. Victor Hugo Antunes,

que no anno lectivo lindo comple-

tou com brilho e a mais alta clas-

sihcação o seu curso na Escola-do-

 

lhàes e familia, Alfredo Nordeste,

drs. José e Cherubim do Valle Gui-

marães e familia, Joaquim e Fran-

cisco Ventura, Victor Hugo Antunes

e seposa, dr. Carlos Coelho. Do-

 



primeiro veio a lume com a atravessa o Equador, vindo do tro-

inccndiada imagem. «Attenta-

do constitucional».

E diz isto o jornal que em

pico do Capricornic, que nos serve

de balisa para a estação do inver-

no.

Na temperatura não se nota por

3 delineíro d'este meñmo 811- enquanto modificação sensível, e,

no defi'endeuo addiamento das como já no n.° passado dissemos;

córtes, abertas em dois, a pre-

texto do governo do ar. Beirão

oarecer de consultar os parti-

continua a ser esta a melhor qua-

dra em toda a nossa região.

Polo ¡Impressum-Trans-

creveram os nossos artigos Ainda

dos sobre uma reforma cons- a eleição de Aveiro eMaus humana

titucional l os nossos camaradas do districto, a

Aqui teem o pai¡ e a coro., Opinião e Correio da Feira. Agra-

a sincera argumentação dos

gastos do blóco! Em 24 de se-

decemos.

'Reappareceuo Correio de

Aveiro. E' agora propiedade do

“mb", é um ”tentado 00m”:- nosso velho amigo, sr. José Maria

tucional, o maior ,atropello até Barbosa, e tem a habil direcção do

hoje commettido o que em em distinco advogado e antigo director

3 de janeiro d'este anno, ao

o consulado do_ sr. Beirão, o

mais etreme legalismo!

b do extincto Progresso de Taboo, sr.

dr. Cherubiin do Valle Guimarães.

No seu artigo inicial, onde ha uma

amavel referencia que nos captiva,

Nem vale a pena commcn- vem expressa a declaração do ca-

ptar. Aa gentes do bloco endoi- "8010? independente do jornal.

Sinceramente the desejamos longa

h_e prospera @Xiswncu'

Informação local

' 'Folhlnlal "ola-on-

.. “COOL-Dia 28- E no-

-mead'c administrador do concelho

o major do quadro da reserva sr.

.lose Julio Pessoa.

 

Em torno do_ dista-¡-

nim-A uma creança que ha dias,

em Pardilbó, se dispoz a saltar a

cancella d'uma sua propriedade,

succedeu ficar preso pela calça

n'uma das travessas da cancella, e

de Cabeça para baixo, conservan-

do~se pendurado, gritou, até que,

t Dia 29-Grande azafama na já quasi asphixiadp, o foram tirar

barra pela entrada e sabida de ua- da afilictiva situaçao em que se en-

“vios cousteiros, parte dos qnacs_o

Lyrics ajuda a por fera.

Substitulçlo do oo-

talllpilllan.-No dia 21 de de-

zembro proximo cessara a circula

.ção e validade do typo de estam-

pilhas de imposto do sello. contri-

buição industrial, contribuição de

juros, justiça, leis santtarlas, pro-

pinas de matriculas e especialida

des pbarmaceuticas, actualmente

,em uso, e começará a adeptar-sa

em 1 dejanelrc de'1911 o padrão

.destinado a este anno.

A troca pelas da nova emissão

effectuar-se-ba na recebedcria dos

diversos concelhos durante c ines

seguinte.

Roubo ¡aos- escala-

saaosato.-Na noite de 20 do ecr-

rente os gatunos em Espinho in-

troduziram-se por meio de chave

falsa no estabelecimento do barbei-

ro sr. Manuel Fernandes d'Almeida,

na rua bandeira Coelho, e arrom

' bando as gavetas, roubaram 9:000

reis em 'prata e cobro e um re-

volver.

Tempos-ah-Pelas 3 horos

dar tarde de 20 do corrente desen-

cadeou-se uma forte trovoada so-

bre a fregurzla dc Slva escura, de

-Sever do Vouga com grandes ba-

tegas d'agua que produziram mui-

tos estragos, Sobre a estação tele-

graphica da villa cahiram duas fais-

cas.

De madrugada houve nova tro-

voada cahlndo algumas faircas ,so-

bre pinheiros da freguesia.

_ Fcüõem-Tem sido grande

a'quantidade de saccaria de feijões,

produzidos nas terras da Gafanha,

dos-concelhos de llhavo e Mira, que

diariamente desembarca no cães

d'esta cidade oom destino a Lisboa

e Porto.

0 ontomno.-Terminou o

verão, entrando o outomno, a es'

-tação das colheitas que n'este aano

~sio felizmente abundantes.

Os dias, em virtude do sol pas

:ser a linha equatorial, são agora

eguaes ãs noite em todos os pon

tos do globo, como sucede no equi-

noxio da primavera. quando o sc'

 

(10)

CASO Amis DIAS
CAPITULO IV

La pandaisca petit ilcnncr lieu

a'deux crdrca do pbónomsiics: cena

de l'apoplexia st ceu¡ de l'asphy-

xíc, et sonvant les uns et lcs autres

cxiatent eimuttanément.

Legrand du Saida. - Traite

da Iódccinc legais, pag. 537.

Na manhã de um dos pri-

.mciros dias do me de março

de 1901, dia em qun chegou

de Moçambicjue, a bordo do

paquete Zaire, Agostinho de

Almeida Pinto Costa Allemâo,

appareceu morto n'uma barra-

_ca de madeira e zinco da Ave-

nida D. Manuel d'esta_ cidade,

um aerralheiro das oñicínaa do

caminho de ferro de Louren-

ço Marques, chamado, Joa-

quim da Rocha Cadaval, co-

cunba de_fil/io da porteira, por-

conocntrava.

O" No logar das Agras de Oyã,

foi o Cidadão Jose Pereira Hamisio

aggredido por .lose Duate Pires,

que descarregou sobre elle uma

pancada, dando-lhe em.seguida um

tiro cujo projectil o attingiu no

pescoço.

Foi dada participação em juizo.

Gal-tao com valor- cle-

aliando-_Foi addiada para 1

de janeiro de 1911 a inauguração

do serviço de cartas e caixas com

valor declarado entre o Brazil e

Portugal.

Oba-tao publicas. - Foi

spprovado o projecto de passagem

inferior de dois metros de vão, si-

tuada ao kilometro 11,135 na linha

ferrea do Valle do Vouga.

.a Vae ser submettido à ap-

provação o orçamento para occor-

rer à reparação de que carece o

troço de estrada comprehendido

entre o kilometro n.” 16 e Alber-

garia-a-velha, districto de Aveiro.

Brandão Gomes & 0.'

-A tirina commercial de Espinho,

Brandão, Gomes é: c.°, acaba de

celebrar novo contracto com a

Companhia real, a contar de julho

findo cm deante, para o transporte

minimo annual de 5:000 toneladas

de diversas mercadorias, com des-

tino as suas fabricas de conserva,

e de 5110 toneladas de azeite de ou

para as estações de Aveiro, Espi-

nho, Gaya e Porto. Estes transpor-

tes serão eli'ectuado por grande e

pequena velocidade, e costumam

ser excedidos, talodesenvolvimen-

to que, de anno para anno, as fa.

bricas d'esta importante firma corn-

mercial realisam.

Bam entendiam-A di-

recção geral de instrucçãii primaria

dirigiu uma circular as oircumscri-

pções escolares, determinando que

até resolução superior não cobrem

emolumentos pela busca de certi-

dões de exames de 2.° grau.

0. ¡incluam-Cavalheiro

ñdedigno procurou-nos para nos de

clarar, que fomos mal informados

na local que publicamos no ultimo

n.” referente a estada aqui d'uns cc¡-

do hospital de S. José de Lis-

bôa, de nome Conceição.

A primeira versão, que cor-

reu, foi que Cadaval se suici-

dára, enforcando-se, não só

por ter sido um cumplice do

crime de assassinato de Alves

Dias, mas ainda pela chegada

de Moçambique do persona-

gem acima citado de quem o

Cadaval se receava

Dado conhedmento do ca-

so, verificou-ae o obito e man-

dou-se enterrar o morto; eis as

diligenciae, que se fizéram.

Afim de habilitar o leitor

a formular um juizo seguro

ácêrca d'este caso, vou desci-e-

ver o estado em que foi encon-

trado o cadaver do enforcado

e, depois, farei as considera-

ções, que o caso exige.

O cadaver de Cadaval es-

tava em decubito dorsal, ten-

do uma corda á volta do pes-

coço, corda que dava umas

poucas de voltas e que do pes-

.nhecido vulgarmente pela al- coço seia prender ao pé de

uma cama de ferro, conhecida

que era ñlbo de uma parteira.cm Africa pela designação de

ganos mal encarados», porquanto

o individuo apontado, é de nome

Joaquim Marques, natural de Lis

boa, e que é vendedor ambulante

de fazendas e da boas abonações

de si, não escorraçado de llhavo,

nem sendo mal visto pela visinhança

do bairro piscatorio, visto que es-

se se apresentou expcntaneamente

a declaral-o. Parece-nos, pois, que

houve equívoco da parte do nosso

informador, e que as suas accusa-

ções attingem outros sujeitos, que

por ahi andam, e não aquelle, que

nos confirmam ser insospcito e

digno de consideração.

Fica assim reotiücada a noticia

do nosso ultimo numero.

¡Instant-Na 2.' feira ap-

pareceu, na margam norte do ca-

nal da nossa barra, um passarolo

enorme, desconhecido, de pluma-

gem castanha e eriçada, bico adun~

co, garras enormes e largas asas,

que d'ttm asgado vôo o troxeram

do alto mar até alli.

Quem o viu, perto da noite,

avisinhar~se e pousar na costa,

suppoz o bicho uma aguia, e não

faltou quem o baptisasse de mil

maneiras.

O animal ficou por alli até ã

madrugada de hontem, e, sendo

visto do molhe por alguns caçado-

res a banhos no Pharol, fez a ten-

tação de dois d'elles, os srs. Ar-

mando Regalla e Armando Ferreira

da Costa, que passaram ao outro

lado, e ahi, não sem um fatigante

trabalho, pois tiveram de caminhar

de rojo, arrastando-se pela areia

n'uma grande extenção, poderam

atirar-lhe, ferindo-o n'uma _aza. 0

passaro subiu, mas para cahir puu

co depois nas aguas da corrente,

sendo agarado pelos tripulantes de

uma bateira do mexoalho, que en-

trava no canaleoentregou aos seus

donos.

O sr. dr. José Maria Rodrigues da

Gosta, que, Como já dissemos, se

encontra na praia e é um eximiu

caçador e um excellente naturalis-

ta, classificou o bicho, ina'l o viu,

que é um abutre e per signal que

novo e bonito.

Como foi apenas ferido, vive

ainda e come com 'apetite a carne

de outros aiiimaes que lhe lançam.

'i Ja ha dias, na visiuba po

voaçào da Oliveirinha. o sr. Mar-

ques Vidal, professor primario alli,

matou um pasaarelho egual, nas

suas propriedades. vendo se agora

que talvez fosse casal que por ahi

arribasse, vindo das regiões onde

se criam.

0 Heath-Terminou o praso

para a matricula dos alumnos do

liceu, sendo a frequencia muito ma-

nor do que no anno passado, não

dando por isso logar a desdobra-

mento. Ahi teem a consequencia da

sua má orientação.

Pois que esperavam?!

Visitantes. - Esta cidade

e seus contornos tem sido muito

visitada por touristeS, entre os quacs

um índio, que tem viajado muito

fora e dentro do paiz, e que ficou

admiravelmente encantado com as

bellezas da nossa formosissima ria.

Mortos illustres

llliarn Barreira Pinta

Inditoso Alvarol

Ainda na primavera da vi-

da, antegosando um futuro

todo ridente de venturas, veio

inesperadamente uma traiço-

eira meningite arrebatar-nos

burro. A cabeça do morto dis-

tava um palmo, pouco mais ou

menos, do pé da cama, e a cor-

da que devia ter ligado o pes-

coco do morto á caum, acha-

va-se cortada. Dentro do bol-

so do collete do morto fi¡ en-

contrado um canivete aberto.

Proximo da cama havia

uma pequena meza, tosciiuieit-

tc feita de taboaa de Onixólen,

e em cima d'essa iiieza havia

uma chaleira, um pucaro de

ferro esmaltado contendo um

liquido escuro, um copo de vi-

dro quasi cheio de agua. Nem

a esteira, sobre que assentava

a cama, neui a meza, apresen-

tavam indicios do morto ter

feito o menór movimento.

Aqui tem o leitor como ap-

pareoeu, enforcado por suici-

dio, Joaquim da Rocha Ua-

daval!

Mas como é sempre bom

não acreditar em tudo, quanto

Ie diz, eu fui lêr, em anctori-

dades, tudo quanto havia 'es-

cripto ácêrca de enforcamentos.

o nosso querido amigo, Alva- da arte, de que era exímio cul-

ro Cerveira Pinto, esse moço

esperançoso, que era um ge

nio artistico de primeira gran-

deza. '

Ainda ba pouco elle nos

patcnteava exqberantemente

os seus vastos recursos d'arte

na sua especialidade-a cari-

catura, presenteando-nos com

lindos e surprehendentes ¡cro-

quis: e entre elles, o melhor

sem contestação, o da nossa

individualidade, que o infeliz

rapaz apanhou com uma ver-

dade e uma subtilesa comics,

todas suas, e que o tornavam

já um mestre

O desditoso Alvaro ainda

moço, imberbe, fransino. mas

todo vivoe azougado, tomado

do seu ideal-ia frequentar a

Universidade .para se illustrar;

e ao mesmo tempo dedicar-se

á arte, sua paixão e á carica-

tura sua propensão nativa,

para conquistar justo renome,

quando a morte, esse terrivel

inimigo, lhe sahe ao caminho

glorioso elhe embarga os pas-

sos, aniquilando-o em poucos

dias.

Que fatalidade!

E nós que tinhamos por

elle uma sympathia ardente,

ao recebermos a fatal nova,

turvou 'se-nos o espirito, e as

lagrimas romperam prestes,

porque era grande e sincera a

nossa amizade e será eterna a

nossa gratidão.

Dorme, amigo, o teu so-

mno eternoá sombra da cruz,

lá no teu cemiterio que eu des-

folho sobre a tua campa as

Hôres singellas e orvalhadas

da minha enorme saudade.

A's desoladas e caras mãe

e irmã do inolvidavel morto,

'a expressão sentida das mi-

nhas commovidas condolen

cias.

F. de M.

*

Surprehendeu-nos, ante-hon-

tem, a morte subita de um

dos mais talentosos e bellos ra-

pazes que conheciamos: Alva-

ro Cerveira Pinto, o caricatu-

rista eximio de quem aqui tan-

ta vez tivemos occaeiâo do fal-

lar.

Foi uma meningite, segui-

da de congestão que o matou,

em pouco mais de oito dias,

no sabbado ultimo e na sua

casa da Mealhada.

A nova triste trouxe-a o

telegrapho momentos depois

de extinguir-se-lhe o ultimo eo-

pro de vida, e essa nova, que

ninguem esperava, colheu t0-

da a gente de surpreza, pois_

mal se sabia que estava do-

ente.

O extincto contava aqui

numerosos amigos e numero-

sos admiradores. Era um raro

talento, encarnação superior

um

pag. 528 do Traité de Médc-

cine légale : -cAujourd'hui il

est parfaitement démontré qu'il

n'existe pas une seule position

du corps dans laquelle la mort

Volontaire par pendaison ne

soit possible. Les observations

publiées par Marc, a l'occasion

de la mort du prince de Con-

dé, et les t'aits signalés par Tar-

dieu ne laissent aucun douta a

soii égard. Il n'est pas ou tout

nécessaire, pour que la mori

soit attribuée a un suicide que

lc corps suspendu au-dessus

du sol penche de tout son poids

dans le vide; le pendu peut etre

appuyé sur les pieds, sur les

genoux; I| peut ctre meme dans

une position horisontale, cela

n'indique nnlleiuent que la

uiort n'a pas 'été volaiitaire.

Les expérieuses de M. Fature

montrent tres bien comment

les choses se passent dans ces

cas de suspensz'on incomplet.

Vê-se, portanto, que para

se ter dado o enforcamento,

por suicidio, é indispensavel

Legrand du Saulo, dia a que tivésse havido suspensão,

tor.

Fez aqui os seus primei-

ros ensaios litterarios e aqui se

revelou um artista de primeira

grandeza. Era-o na mais lata

significação da palavra.

A Bairrada orgulhava-se

de lhe ter sido berço e tinha

n'elle uma das suas mais que-

ridas esperanças. Iria longe o

Alvaro, de quem tantos tem

a mais grata recordação.

O seu fallecimento causou-

noa verdadeira dór. Não havia

ainda um mea que aqui nos ti-

nha. vindo abraçar. Mal diria-

:nos que seria o ultimo.

Ao seu funeral foram as-

sistir d'aqui e d'outros pontos

muitaspessóas, sendo o tere-

tro conduzido para o cemite-

rio da villa por turnos assim

constituídos :

l.° turno-Dr. José Lebre.

“li. Francisco Cerveira, prior

do Bolbo, Fructuoao Breda,

Guilherme Baptista e Alvaro

Machado. -

2.“ turno-Martins Baptis-

ta, Fortunato Miguel, Manuel

Breda, Egydio Iria, Guilher-

me Baptista e padre Estrella

Ferraz.

3.° turno-Germano Fra-

ga, Livio Salgueiro, Aralla

Pinto, Abel Leitão, Avelino

Pinto, Manuel Baptista Pinto,

Levou a chave do caixão

o sr. padre Lourenço Salgnei

ro A' beira do tumulo falls

ram os ars. Germano Fraga e

padre Salgueiro, que lembra-

ram as qualidades do extincto,

o seu talento e a sua intelle-

ctualidade.

Sem tempo para darmoir

hoje a gravura do maloêrndo

moço, deixamos para o nume-

ro proximo o mais que havia

a dizer do seu bello caracter

e dos seus grandes merecimen-

to

Dr. José challa

 

Contínua a imprensa referindo

ainda o caso da morto do

nosso illustre patricia.

O Seculo:

Cano MAIOR, 16.-C.-Palas

9 horas da manhã de hoje realísou-

se o funeral do sr. dr. José Maria

da Fonseca Regalla, facultativo

municipal a chefe do partido rege.

nerador local, que, como o Seculo,

noticiou, falleceu hcntem, n'esta vil›

la, tis 3 horas da madrugada.

O cortejo funebre foi imponen-

tiaaimo, incorporando se n'elle mui-

to povo e vendo-se representadas

todas as classes acciaes. O finado

determinára expressamente que se

não fizessem convites e que o seu

crdavcr fosse transportado por seis

pobres. Apezar d'iaso, porém, or-

ganisaram-sa muitos turnos de ami-

gos do extincto, que conduziram o

feretro durante o trajeclo. Levava

a chave do caixão um dos seus

criados.

m

ainda que fosse' incompleta.

Vejamos agora o que diz Vi-

bert, a pag. 161 da Médecine

légale. «Il n'est nullement né-

cessaire, pour que le sujet suc-

combe, que la suspension soit

complete, c'est-a-dire, que le

corps n'ait aucun poit d'appui

et que les pieds restent a une

certaine distance du sol; il est

parlaitement établi aiijourd'hui

par de tres nombreux exein

ples que la mort survient alors

que le corps repose sur le sol

par les pieds, les genoux, les

fesses, une partia du trono, ou

meme qu'il est conché dans la

position horisontale, la tete et

le con étant soulevés par le lien

suspenseur.:

'l'ardieu, definindo o en-

forcamento, dim-:La pendai-

son est un acto de violence dans

le quai le corps, pris par le

cou, et dans un lie-n attaC/té a

un point _fire et abandonne' a

son proprc peida, exerce sur le

lion suspenseur une traction

assaz forte pour amener brus-

quement la porte du sentiment,

A' entrada do jazigo fa Ilarain

enaltecendc as qualldadea do illus-

trc extincto, os srs. dr. Parreira.

José Dores, Diogo Cayolla e rev.

Gabriel da Costa Gomes.

O dr. ngalla contava 72 au.

nos de edade e pertencia a um¡

distincta familia de Aveiro da cn-

de era natural. Ha 44 annos, pc-

rém, que aa encontrava u'cata villa

onde exercia o logar de facultativo

municipal e onde s custa da muito

trabalho, grande desinteressec mui-

to amor pela sciencia, conseguira

angariar as aympathias, dedicação

c respeito d'este bom povo, que

n'elle via um banemerito, com uma

grande alma, cheia de bondade c

honrados.

A' familia enlutada os nossos

sentidos pezamcs.

O Diario de noticias:

DR. JOSÉ MARIA na FONSLCA RE-

GALLA.-Camp0 Maior, 16'. -Após

partiuaz doença que ha muito vinha

minandc a sua existencia, fallacau

hontem pelas 3 horas da manhl, o

sr. dr. José Maria da Fonseca Re-

galla, medico municipal aposentado

e muito prestimoso chefe do parti-

do regenerador n'esta villa.

José Maria da Fonseca Regal-

la era natural de Aveiro, contava

71 annos de edade a era filho do

sr. dr. João Maria Regslla e de D.

Anna Emilia Fonseca challa j¡

fillecidos, irmão do sr. Francisco

Regalla, reitor do Lyccu d'Aveiro,

oiiicial da marinha na inactividade

e do sr. João da Fonseca Regalla,

distinctissimc engenheiro civil e di-

rector das obras publicas d'cste dia-

trictc.

Deixa viuva a ex.“ sr.“ D.

Justa Garcia Regalla, senhora vir-

tuosissima, esposa modelar, a mic

azemplar e suas filhas, a sr.' D.

Anna Garcia Regslla de Mascare-

nhas, casada com o sr. José Au-

gusto Corte Real Mascarenhas, ac-

tualmente administrador d'eate con-

celho, inspector dos impostos, e la-

vrador n'este concelho; da sr.' D.

Maria Garcia. Regalla Minas Moci-

nha, casada com o sr. João Minas

Mocinha, importante lavrador d'ea-

tc concelho e actualmente vice-pre-

sidente da camara municipal, c'aeu

filho o ar. dr. José Garcia Regalla,

diatincto bacharel formado em ms-

dicina e philosophia.

O sr. dt'. José Maria da Fonse-

ca Regatta no anno 1865 fixou aqui

a sua residencia; em 19 de agosto

do mesmo annc foi nomeado facul-

tativo municipal, logar que exerceu

sempre com zelo, assiduidade e oa-

ridade até ao dia 22 de abril do

1899, em que ae aposentou ofiioialo

mente.

A sua aposentação, porem em

nada. vein alterar o seu trabalho,

pois continuou da mesma fôrma a

soccorrer os seus pobres e os seus

amigos; a sua sollicitucle e amor pa-

lo trabalho manteve-se até ao dia

em que seu filho alcançou o diplo-

ma de bacharel ein medicina, e sn-

tão, gastos cansadissimo, baquecit,

cahiu prostrado, e desde então. para

cá, é que principalmente este hello

cidadão soñ'reu o resultado dos seua

excessos clínicos, pois que desde

ahi, é que começou a guardar o lei-

to, com pequenos intervallos reco-

lhendo-se ein casa até que a hedion-

da morte o roubou a sua illustrc

familia que o idolatrava e aos seu¡

numerosissimos amigoa'qua o ado-

ravam

O sr. dr. José Maria da Fon-

seca Regalla exerceu o logar do

medico municipal durante mais de

w

l'arret des fouctions respiratoi-

rea et la mort.›

Compare o leitor as cita-

ções que acabo de apresentar

com o estado em que foi en-

contrado o cadaver de Cada-

val, e veja se eu não tenho ra-

zão para sustentar que ellefoi

assassinado e depois envolve-

ram-lhe uma corda ao pesco-

ço para desviar suspeitas. Não

houve suspensão de todo ou

de parte do corpo, porque o

cadaver estava em decubito

dorsal e a corda estava amar-

rada ao pé da cama, ao nivel

do pescoço, de sorte que nem

a cabeça, nem o pescoço esta-

Vilm levantados pela corda.

Mas o que se fez para se veri-

ficar se houve crime, ou aim-

ples suicidio? Nada. Ha em

Lourenço Marques uma tal

aversão ás autopsias. que che

ga a pasuiar.

(Continúa.)  



30 annos e foi chefe do partido re envio, foi tirada ha cerca de 30 au

.gsnsradcr d'esta villa durante egual nos. Ha uma outra mais recente

mas que pelas suas diminutas pro

O seu trato era aifsvel, as suas porções não se presta a ser repro-

manairas distinctissimae, oseu por- sluzida.

  

  

   

   

   

  

    

   

    

   

  

  

  

  

  
  

periodo de tempo.

to cavalheiresco, o que tudo lhe

fea grangear n'esta villa uma cor-

rente de sympathia da tal ordem,

ue bem pôde dizer-se, sem receio

de dasmentido, a populaçao era

d'elle, ara a elle que admirava, pois dade do¡ “criptos da ¡mw-eu-

ea bloquiata:
era elle que a todos soccorria nas

doenças, nas crises, nas aíiiicções a

nos transes mais dolorosas da vida

O ar. dr. José Maria da Fon-

ma Regalla era um benemerito, o

ae dos pobres, o amigo sincero

oaqu numerosiasimos amigos, o tura de sessão que suggerisse a

grande cavalheiro, o politico ine- profunda tristeza e que inspirasse

a toda a gente o desinteresse da

I'al era o sou recto e honrado de hoje. Quasi nem curiosos havia

pelas ruas, a presancear e mov¡-

mento das tropas!

¡nalavel .

proceder, que até os seus adversa-

riol politicos o choraram.

Ia' que bem conheciam que,

n'aqnelle chefs politico, o seu cor-

po, era a urna preciosa de uma al-

ma rare, diamantinai

O seu coraçao era o cofre das

mais bellas qualidades, de todas as

virtudes que podem caracterisar o

chl Mas para que dar largas ao

nuno pensar?

Não era elle bem conhecid

Elo é o seu inolvidavel e respeita-

valnome o mais bello, sublime e

elevado significado do que foi, do

que valeu?

E' facto, duro e pungente, que

e m corpo desappareceu; mas o

ssunoma nito mais se apagará da

memoria de cada um de nós, habi-

tantes d'esta villa. O seu nome ñ-

aará pertencendo á historia d'eate

, povo, que sempre o respeitará, co-

mo ñgura proeminente, de destaque

Éultruista que representa. '

  

   

  

   

    

   

    

  

  

   

  

  

   

  
  

  

  

   

    

  
    

  

  

  

  

   

 

    

  

   

  

 

   

   

.u novas gerações.

O seu funeral realizou-se pelas

* horas da manhã, do dia 16, sen-

', incumbido pela familia do ñnm

'4 da sua direcção, o sr. Diogo

v , pois que muito lhe devia,

”' › la mutua e recíproca amizade,

" ,o a protecção que sempre lhe

u.

o cortejo funebre, em sl,

simples que temos visto, mas

dia memoria de homenagem fu~

l thimponente e magestosa,

' quantidade e qualidade das

uan u'ella tomaram parte.

.› olhos de todos, ricos e po-

lui'gos politicos e pessoaes,

' lagrimas que evidentemen-

teavam a grande dôr que

" 'dade despertou em todas

.I

_i
.

,t

7. as. dr. José Maria da Fonse-

, A., a, morreu sem testamen-

¡ndo tao sómente uma car-

, xr _mmmula é a seguinte, e

- ,hsm demonstra o grande amôr

'Mean aos pobres, a modas-

“: sua vida e 'a sua aversão a

p 'fr w e grandezas.

_r Disposições da sua ultima von-

l:

"JJ-Que o' seu funeral fôsae

-ido de todas as pompas.

í_°- Qua o seu oadaver iôsse

E ado em modesto ataúde.

“JL-Que o seu corpo fôsse con-

o r 6 ou 8 pobres, dando-

_oadf um a esmola de 1,5000

r

'É

l
me.

_ ” ¡ii-Que a chave do caixão

I -entregue e levada pelo seu

" geiro. °

“"-Que se prevenissem as

s que deaejassem prestar ho-

y. á sua memoria, envian-

* rôas ou tlôres de que é aves-

.ao. ' taes demonstrações, preferin-

dó Í distribuissem antes por pes-

Âdscesaitadas as quantias quo

”natura n'isao estejam dispos-

miñdispender.

* P-Que não queria musica no

eral. Se a phylarmonioa re-

_ ora pretendesse prestar-lhe

_V em, acompanhando o seu

que o fizesse, muito embora,

' os seus instrumentos, mas

' , e guardando o mais com-

! A _ cio.

7.9”-aQue o seu corpo fôase acom

só pelo parocho e mais

?da sua freguezia o que es-

peravam tissue. ~

'BF-Que não se ñzessem con-

esoolhessem turnos dos

asas antigos para velarem e acom-

-paahartn o seu cadaver; aquellea

ea Mm, querendo, escolhen-

do-as " 'binando-se entre si.

" A' do tumuio uzeram da

'= v warqaare. dr. Sergio Augusto

' _errei -';_l_liogo Mexia Gayolia .lu-

*vlion _' da Silva Souza Dores e

'padre debito! da Costa Gomes, que

”em pala'tiüi- sentidas e repassadas

Í_ de ddr, “tem a apotheose do ii-

Jortre Mo.,

_. a sua ilustre familia e em es-

mu a soa lllho, o sr. dr. José

' a Rogelio, nosso diiecto e gran-

' "lê amigo,- s' expressão mais since-

' na proiundtdo nosso pezar, acom-

,panhaudo-os sa der que os feriu s

!nos feriu. .

   

  

   

    
a photognphia do failecide, que

 

meira pagina:

mo numero mas na segunda

pagina: o

pre o mesmo.

    

Child“” °°m° esta não os teem iicio no dia 13 do corrente, o nos-

so amigo e conterranec sr. Arthur

Lopes da Silva, querido filho do

tambem nosso dedicado amigo e

patricio sr. Francisco Lopes da Sil-

va, acreditado proprietario n'esta

villa.

familia, as nossas mais sinceras fe-

licitações.

dia, o seu anniversario natalicio o

nosso dedicado amigo e patricia sr.

Angelo Zagallo de Lima, digno es-

crivlto de direito n'esta 00maroa.

Parabens.

niversario no dia 17 do corrente
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_ Bico ou cabeça?

Para se avaliar da sinceri-

›Correio-da-noite, na pri-

Nunca se presenceou uma aber-

O mesmo jornal, no: mes-

Com cerimonial identico ao dos

annos anteriores, rea'isou-se hoje *

a abertura das cortes.

vestiu corto apparato, sobreievado

o, pela belleza do dia, que fez conver-

' gir para as ruas por onde passou o

cortejo real uma assistencia com

posta de todas as classes sociaes.

O acto re-

São sempre assim, são sem-

Maia-da-provincia

Dos nossos correspondentes

Ovar, 15.

Passou o seu anniversario nata-

Ac nosso amigo e a toda a sua

a( Tambem pasacu uh mesmo

a( Egualmente passa o seu an-

mez, o nosso predilecto amigo e

eonterraneo er. Francisco Lopes da

Silva.

Ao nosso amigo e maia familia,

os nossos sinceros parabens.

a( Partiram para a praia do

Furadouro com suas familias, a uzo

de banhos, os nossos queridos con-

ferraneos srs. Manuel d'Oliveira

Ramos, dr. Antonio dos Santos So-

breira, dr. João Maria Lopes, An

tonio Ferreira Marcellino, Antonio

Valente Compadre, Francisco No-

gueira Junior, Abel Lamy, José

Alla, Bernardino d'Oliveira Gomes,

Antonio Gomes ,da Silva, Fernan-

do Arthur Pereira, Eduardo Fer-

raz, Carlos Ferreira Malaquias, D.

Benedicta da Silva, Antonio d'Oli-

veira Mello, Antonio Ramoa, Au-

gusto da Fonseca Soares, Gonçalo

Ferreira Dias e José Bastos.

a( Tambem alli se encontra a

uzo de banhos, o nosso amigo sr.

dr. Joaquim d'Olivaira e Cunha,

digno parocho da Sé do Porto.

* a( Partiu para Espinho com

sua familia, o nosso amigo sr. Sal-

viano Pereira da Cunha e Costa,

distincto clinico d'esta villa.

ao' Tem agradado ao publico

d'asta villa, as sessões cinemato-

graphicas da empreza Cruz e Wal,

que está a trabalhar no theatro dos

Bombeiros voluntarios, d'Ovar.

à¡ Tem havido trabalho de pes-

ca durante a semana na costa do

Furadouro, havendo lenços de réis

1.0006000.

Vae grande animação na clas-

se piscatoria.

Cambra, 18.

Hontem de maahã, no logar da

Povoa, freguesia de Villa Chã, d'es-

te concelho, succedeu uma desgra-

ça que custou a vida a um honra-

do homem e que consternou toda a

gente.

Foi o caso que, andando Rodri-

go Antonio d'Almeida, casado, la-

vrador, a cortar as hastes d'um so-

breiro, uma d'eetas, segundo se pre-

sume, arrastou o infelia, esmagan-

do-lhe a mão esquerda, craneo e

prolnzindo-lhe graves lesõep inter-

nas!

Só quandoo sr. Manuel Homem

d'Albergaria chegou ao local é que

chamou a lamilia, sendo a victima

transportada a casa, sem accordo.

Nada lhe poude valer, até que de

4 da tarde falleceu.

O seu funeral s hoje, tendo es

te triste caso produzido, como já

disse a maior consteruação, pois o

fallecido era um verdadeiro homem

de bem.

Paz á sua alma.

rutilante sol e de perfeita ameni-

dade, realizou se no dia lõ a an-

nnncinda excursão ao poetico rio

Vouga, que d'aqui dista uns 7 ki-

lometres, e a qual foi offereeida gen-

tilmente por Mr. Prévaut, distinato

engenheiro chefe da exploração do

caminho de ferro do Valle do Vou

ga, aos habitantes d'esta villa.

um pouco depois do meio die, e ou-

tro á 1,1!) da tarde, regresSando ás

4,15 e o ultimo á tardinha. A es-

tes comboios, que se compunham

de 5 carruagens cada um, adici-

ram as pessôas mais distinctas d'a-

qui, e depois de gozar os mais des

lumbrantes panoramas que se dis

fruotam ao serpentear os montes-

Valle do Minhôto e de Sernada,

abancáram em 6 extensas mezas

de pinho, situadas n'um magnifico

ponto, rodeado de frondoso arvo-

redo, na margem do Vouga, e que

a dita companhia ali postou ha tem-

po para regala dos cxcursionistas.

nos amenos e pittorescoa, mesmo

sobre as socegadas aguas do rio,

em pequenas

n'um alegre a franco convivm, tu-

do saboreou os anepipes das fartos

e suculentos farneis. A meio da re-

feição, appareceu Mr. Prévaut, a

quem fôram levantados euthusias-

ticos brindes, sendo muito e _justa

mente saudade pela multidão, to-

cando durante toda a tarde a con

siderada phylarmonica Albergurien _

se, que executou um bonito repor-

torio. Em fim, foi uma festa bri

lhantissima, que a todos deixou as

melhores impressões.

tel- Vouga, tendo sido muito visita

do, pois honra a iniciativa parti-

oular.

lhores estabelecimentos

do genero. Os proprietarios, srs.

Faces & Costa, od'ereceram aos re-

presentantes da imprensa local e

vários outros cavalheiros burocra-

ticos, uma taça de champagne, een-

do levantados muitos brindes, ini-

ciados pelo er. dr. Francisco de Mi

randa.

nho realizou hontem uma excursão

ao Vouga, chegando aqui no com-

boyo especial, ds 10 da manhã, e

regressando do Vouga á l hora e

30 da tarde, e demorando se os ex-

o povo

Albergaria-a-velha, 18.

Com uma tarde lindissima, de.

Organizárarn ?se dois comboios:

  

   

       

    

  

 

   

 

  

      

   

 

Ali, e em outroa pontos não me-

bateiras indígenas,

a( Já funeciona o grande-Ho-

Eetá modtado á. altura dos me

modernos

A colonia balnear de Esp¡

cursionistas aqui cêroa da uma ho

ra, visitando os poços do concelho,

e outros pontos etc., faz-*ndo-lile

albergariense uma festi-

va recepção com musica e fogue-

tes. A excursão era acompanhada

pela excelleute phylarmonics de S.

Thiago, havendo muito animação.

Iam todos encantados com as for-

moeas e pittorescas paisagens do

poetico rio cantado pelo Bingre.

Bela, !9.

Não se compadece com o nosso

temperamento o entregar nos á. ocio-

sidade durante o pouco tempo d'o-

cio que as nossas occupações e a

lucta incessante pela vida nos dei-

xam livre.

Vâmos, por isso, escrevendo as

nossas humilimas cartas para o acre-

ditado Compactador-províncias, no-

ticiando, o que de mais importante

ha occorrido n”eata cidade do bai-

xo Alemtejo.

Eleições-Passou o periodo elei-

toral que, por muitos dias, trouxe

em completo referver de actividade

os politicos prediaes que se sococr-

rem de todos os meios, ainda os

mais indignos, indecorosos e revol-

tantes, no intuito de alcançar o vo-

to ao eleitor já farto das lamurias

e processos vários, empregados por

uma cohorte de parasitas que fa-

zem da politica um modo de vida

commodo sempre vahtajoso, embo-

ra para isso hajam sacrificado o

paiz, que tanto empenharam em fa-

zer sossobrar.

Os republicanos, que mais uma

vez déram uma prova exuberante

da sua força e da sua educacão ci-

vioa, tiveram em todo o districto

a mais lisonjeira votação.

Até vimos o bispo, o decanta-

do bispo de Bejs,feito galopim elei-
\

total. “

E' assim que elle educa os seus

seminaristas, futuros pregadores da

paz e do amôri

Melhor não ha que esperar!

0 Bispo. -Depois d'uma di-

gressão por Lourdes e Napoles, re-

gressou infeliZmente a esta cidade

o odeado bispo, que todos desejam

vêr pelas costas, sentindo que não

tivesse por lá. ficado.

O antipathico mitrado, dando

expansão a vaidade, que é muita,

vae brevemente á villa de Castro-

verde mostrar as saias roçagantes,

com modos eeraphicoa e dengosoe;

e, como de costume, fará os dia

cursos baratos, sem engenho, nem

arte, sem seiencia pem logica, sem

tom nem som, tal qual, os sermões

do pepular José Augusto, nome por

que aqui, ha muito, tambem é co-

nhecido.

nas de S. José, do Porto e feroz

perseguidor dos estimados irmãos

Ançãs, vaeáquella villa, convidado

tão sómente pelo respectivo paro

cho, seu collega, que conta na sua

freguezia tantas' sympathias como

o bispo na sua diocese.

cassel. . . Nada mulhorl Seria um

alto beneficio ao sooego e á tran-

quilidade publica que começa a per-

turbar-se com a noticia de que no

paço estão acoitados dois masmar-

ros da Aldeia da Ponte.

muitos annos que em Beja se fazia

sentir immenso a falta d'um colle-

gio modelar, onde as filhas dos seus

habitantes e dos lavradores que re-

sidem nos campos, nas villas e nas

aldeias, recebessem uma educação

completa, camarada, de fôrma e

tornarem se umas senhoras apre-

sentaveis na sociedade, illustradas

e possuidores d'um espirito culto e

um coração bem formado, o que sp

se consegue por meio d'uma escru-

puloaa e cuidada educação recebi-

da n'u.na casa d'absoluta confian

ça, e ministrada por ”quem reune

ás suas muitas virtudes, uns vas-

tos conhecimentos, tanto para apra

ciar 'n'uma senhora; uma intelligen

oia clara e robusta, e um methodo

irreprehensivel, acompanhado d'u

ma inquebrantavel disciplina, a par

d'uma bondade inexcedivel, como

que maternal.

cessaria, quanto é certo que sem

ella as sociedades não pódem viver

nem prosperar,

educação difiizilmente é bôa espo

sa, mãe carinhosa e educadora por

sua vez, e dona de case exemplar.

  

Fabrico do vinhos

riodo da vindima, e npezu' da

muito que entre nós se tem di-

to e escripio sobre o assumth

em conferencista publicas e ar-

tigos dejornaee, ainda em Por-

tugal se fabrica mal muito v1'-

nho de pasto, que dlliicilmen-

te se conserva, por estar mal

equilibrado nos elementos que

o constituem.

ii'este artigp vamos dizer ao-

bre o assumpto, para que na

proximo vindima, Seja apro-

veitado pelos viticultores

procuram melhorar o fabrico

julga em geral habilitado a fa-

  

    

     

 

     

   

    

     

 

  

   

  

  

O celebrado director das Offici-

Se o padre Sebastião por lá fi

Collegio de S. José.-Havia

E a instrucção é tanto mais ne-

e a mulher sem

(Contimía )

U "Campeão“ nos campus

Vac-se avisinhaudo 0 pe-

Não é pois de mais, o que

que

dos seus vinhos.

Qualquer trabalhador das

nossas regiões vínhateiras se

bricar vinho, e tem prosapias

de o faZer bem feito, sem pro-

cisar de apparelhos e ingredi-

entes de que um viticultor il-

lustrado se serve para corrigir

os moetos: e como ha muitos

productores de uva analpha-

botos, tambem ha no paiamui-

to vinho mal fabricado que

tem de ser vendido no cedo,

para se não estragar logo á

entrada da primavera e não

poder depois ser aproveitado

senão para a caldeira, produ-

zindo pouca e má. aguardente,

cujo valor é muitas vezes me-

tade ou menos do que o vinho

teria rendido, se se não tives-

se estragado em virtude do

mau fabrico.

Quando o vinho tinha mui-

ta procura e bom preço, vi-

nho bem ou mal fabricado,

vendia-ae sempre, e até oa ta-

berneíros preferiam vinhos car-

regados em côr e de alta gra-

duação alcoolica, porque me-

lhor ao prestavam ao baptis-

mo que lhes costumavam dar

preparando de manhã a quan-

tidade que calculavam poder

vender até á noite; pois no dia

seguinte já. o vinho baptisado

na vespera tinha de ser deita-

do na vinagreira.

Hoje, não só tem pouca

procura e fraco preço, mas ain-

da só o vinho bem fabricado,

perfeitamente equilibrado, ein

côr, acidez, tanino e alcool é

que é procurado e comprado

pelo negpoiante por preço re-

lativamente alto. Os tabernei-

O

ros são mais vigiados pela lis- o melhor e mais barato

calisação e já muitos têem ti- hoje se vende em Aveiro.

do de pagar avultadas multas

por baptiserem os vinhos que

vendem como puros. '

Até o bebedor saloio que

Jantes preferia vinho carras-

câo e espero, tem hoje o pala-

dnr mais civilísado e prefere

vinhos palhetas e ligeiros aos

(aos que mereciam oulr'oru a

sua preferencia. .O productor

tem pois absoluta necessidade

de aperfeiçoar o processo de

fabrico dos seus vinhos para

os poder vender, e já não pó-

de abandonar a vindima dei-

xando entregue a qualquer tra-

balhador local a delicada ope-

ração de transformar o mosto.

em vinho.

Um gleucometro é-lhe pre-

ciso para determinar quando

deve mandar cortar a uva apro-

veitmdo da occaeião em qu:-

o apparelho marc-a o maximo

dc assucar

escolher e eliminar cuidadosa-

mente dos cachos todos os ba-

gos podres ou verdes_

(Continua.)

b

lu' u banho mais delicado e mais

toniao.

Cartaz do “CAMPEÃO,

W“:
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cipa ás suas em“” freguezas e

ao publico que já recebeu o seu

grande sortido de chapeus enfei-

tados, reproduzidos dos melho-

res modelos vindos da Paris,

assim como cascos e muito va-

riado soatido de enfeites para os

mesmos. Modas a confecções. ____F i*

gosto e muito variadas.

CAFÉ
G d d ~ d importadores

r““ “i “W“ e ”mi“ JERONYMO uniu ums

antiga e acreditada «PA- d. FILHOS

DARIA MACEDO» an- AVEIRO '

mente, acaba de reduzir os pre-

ços do CAFÉ que tem á ve'n-

da como especialidade da casa,

ficando a vender o que era de

720 réis o kilo a 600 e o de

560 a 500 réis,

FÉ da Padaria Macêdo que é

que

  

PARA LEVANTAR

OU CONSER VAR

AS FORÇAS?

liinhn nutritivo de carne '

UNICO auciorisailo pelo governo.

approvado pela Junia de

saude publica e privilegiado

Becommendadc por centenares doa

mais diatinctos medicos. que garantem

a _sua superioridade na convaleaceaça

de todas a: doenças e sempre que s preciso

levantar as forçar ou enriquecer o sangms;

empregando-ee, oo u o uteis feliz axi-

to, nos eatomagor, a:: ia o: mais debeis,pa-

ra combater as digestão: tardia: e lataria-

sar, a dyepepeia, anemia, ou inacçao do: or-

gdor, o rachílismo, a acções- escrophulorar, etc.

Usam-n'o tam am,com o maior pro.

volto, as pessoas de perfeita saude,

que teem excesso da trabalho physico

ou intellectual, para. reparar aa perdas

  

    

Tam de mandar

oceasionadas por esse excesso de tra-

balho, a tambem aquellas que, não

tendo trabalho em excesso, receiam

comtudo enfraquecer, em consequen-

cia da sua organiaaçào pouco robusta.

Está tambem sendo muito usado

as colheres com quaeequer bolachas

ao ltmch,a lim de preparar o estomago

para receber bem a alimentação o

jantar; podendo tambem tomar-se aa

toast, para facilitar completamente a

digestão.

E' o melhor tonioo nutritivo que

ee conhece: é muito digestivo, tortiñ-

canta e reconstituinte. Sob a. sua in-

fluencia desenvolva-aa rapidamente o

apetite, enriquece-se o sangue, tortap

lecem-ae os musculos e voltam aa for-

ças.

Um calix d'aste vinho representa

um bom bife.

O seu alto valor tem-lhe conquis-

tado as medalhas d'ouro em todas ae

exposições nacionaes e estrangeiras a

que tem concorrido.

Acha-se á venda nas principses

pharmacias de Portugal e estran-

geiro. Deposito geral: conde do

Rcstello 8¡ 0.', Pharmacia Fran-

co, FJ”, Belem-LISBOA.

RODRIGUES CHICÓ.

Creme Simon É

O Crema Simon não é ordn-

rento e nào cria ranço. lssol-

ve-ae admiravclmente na agua

de toilette que torna hygienica

perfumado. e antisoptica.

MODAS

Alzira Pinheiro Chaves partn-

  
   

   

A

Cimento “Portland,

Marca Tenaz e Aguia

 Grande sortido de iIOres de lino

Rua da Costeira

Por cima da «Pharmacia Aveirense¡

AVEIRO

Chegou novo carre-

gamento aos unicos
  

   

  

  

uuncia que, devido a um

Contracto feito ultima- _Grandes descontos

para revender

_v_

Concertos e alugueis
de bioycletas

?ompilio Rarolla

AVEIRO

Experimentem, pois, o CA-
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ARTICOS GRAPHICO§

PEDRO, MIRANDA & C.^, sua.s

Ficar-i - °.
casa fundada en: :908 m" da PORTO., as 'n

Telegrammas:-Adnal'lm-PORTO

W A

Esta casa, que se dedica á venda de todos oe artigos type-

graphicos e lytographicos. está a cargo do nosso associado Adria-

no Miranda, fundador e administrador da antiga firma Pedro, Mi-

randa é“ 0.', pois que, alem da sua longe. pratica commercial e

de ser empregado viajante de differentes artigos, praticou por

largos annos n'uma das fundições nacionaes, tendo porisso o maia

completo conhecimento do artigo assim como é a unica casa que

no genero tem pessoal habilitadissimo, pois que tambem trabalhou

na referida fundição, podendo portanto executar qualquer pedido

que se dignem fazer-nos sem receio de confronto.

Fornecemos orçamentos completos e mais baratos do que qual-

qualquer outra caes.

  

Representantes das mais importantes

fundições estrangeiras

Temos sempre em deposito material estran-

gelro: espaços e quadrados de todos os corpos, faias, quadrilon-

gos, regrstas, gallés, galeões, caixas de todos 0! tamanhos, ou-

nhos, devisorics, massa para rôlos d'um¡ dll ,melhores fabrica!

allemãs, assim como tinta de todas as côres. as quee- _vendemos

baratisimas l .

= Pedimos a todos os nossos ex.“m amigos e fregueses não

fechem as suas transacções sem consultarem os nossos preços.

=Chamamos a attençào dos nossos estimaveie

clientes para nao confundirem e. nossa casa com

outras do mesmo genero que não podem competir

de maneira alguma com a nossa. casa.

.pus.



HISTOGENO LLOPIS
Unico medicamento adoptado nos Dispenser-ins anti-tuberculosos,

Sanatórlon, "capitales da Miseríoordla de Lisboa, Por-to o clinical part¡-

onlnress para a our-a da

Tuberculose, Diabetis, Anemia, Neurasthenia

e doenças coneumptivas em geral, que, abandonadas no seu principio, dao origem á

TUBERCULOSE
O doente senteqee melhor com um frasco e curado tornando seis.

Precavercontra os productos similares que na

produzindo effeítoe cintraroe e prejudiciaes a saude.

   

O proprietario d'esta antiga

  

    

A
e bem conhecida oHicina, agem

Peça-ee semp

Formas do

GUAS alcalinas, gasosas, litbicas, arsenicses e ferruginosss uteis na

gotta, manifestações de arthritismo, diabete, aiiecções ue ligado,

Preço ao HISTOGENO i

Vende-se em todas as pbsrmacias e drogarias. Representante

omni-drogaria, de Agitosnlio _Cerpliàehâ da #Imãs b& C

ratica teem demonstrado se alteram, t brinbos Rua de Mousinho a iveira, - orto- 4m Ia oa,

p ' Rua de,El-rei, 73, 2.°.-Em Aveiro: PHIRHICII REIS.

 

Unico que cura

Unico inalteravel

re o HISTOGENO LLOPISl

Para a cura da DIABETIS preparamos o Histogono anti-dlabetlco. formula r

eenecial de resultados seguros na cura dos doem,

mento do Histogeno anti-dlabetlco.

es submettidos a trata.:

metogeno liquido

Stoueno granuladoSTÚGENÚ LLOHS Histogeno anti-dlabetlco

FRASCO GRANDE, l$100 reis

FRASCO PEQUENO, gratis aos pobres dos Dispensarios

fg'.
Mahony do Amaral,

 

geral em Portugal A Me
Suco. de Santos em¡ &

 

     

   
PAQU'ETE coa¡ SHI Z LEIXOES
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FRANÇlSCO Dil Luz a FILHO ' ” . g
Dirce r technico-An ::0:6 j _ E

.
Ruamdos Men;do::es Grandioso sortldo de todos os artigos para a presente eszação, impor- Modas e confecções Cainísarla. e gravataria. t

g tados das mais afamadas casas do paiz e do estrangeiro.
, E

AVEIRO Lindíssimos cortes de vestidos, pura lã, desde 2.8000 reis.
_ › *' 1 Fazendas de lã, ultima novidade, desde 240 reis o metro. M P DA COS PER I RA Ó i.' Sortimento completo de drogas Jerseys e Boleros de malha, para senhora, ultimos modelos. "

ÓO: medlolãaes e_ especialidadãs phar- Meltons e Aslrakans pai-la casacose clapas. _ d
Ç

ê “mexiaÉ: 233.13%', .me (1:31:32:de ?3:13:13 32581:oinfâisdzstienfsiiãdoieis. Rua de dose Estevam, 52 a 56-Rua «Mendes belte, l a 3.i caos', serio as, irrigadores, mama- Calçado de feltro e de borracha para homem, senhora e oreauça

O LO' ¡air-I, fun as para romras. tira- Guarda-lamas de ieltro e de seda, desde 2,5000 reis.
AVEIRO ›. 10““, therm'êmür” clínicos. “0- Grande sortido de artigos de malha para creança, taes como: casaqul-

ÓÇ' Encarregado de mandar Vil' doa nhos, bolúros, vestidos, toucss, saiotes, corpetes, etc. -
Q '' principaes centros exportadoras Camisolas e cache-corneta de malha para homem, senhora e crsança.
ç,quâlãuerartigdo menios vulgarl. › Meias e piugas de mas d'iñlgodàoú larvas 1de hmalhsde de pelics, esparti-
Q .3 e t0 t Í¡ !h l , b ¡ i I v . õ s ' . .

.
›

hora qãzromà'ãããofàãeàw" 53:;:52.31.23“22:11“?ÉifáfsvilnêoãfefcÍÍ'ZrÊÍ" '° “ gm"“ “ 8“ Perfumarlas P1'9003 mOdIOOS Blioulerias
_

MOOQÓÔÓÓQÓÓÓÓÓQQOÓO#000000000005OO ›Ô§ÓOO§§OOOÔOOÔMÓna :ea e . g ,42 .; ' l ° d P d d R. M. S_ p_ _ i' _ n_. i ~liiibilieiminlo Hydroigiei ii @lili gi i8 i V V q
arriniiu nr StBllthliAllli i Vil'llll , ...m ... MALA REAL |NGLEZA ,

- , DE g: ABRIU NO DIA 20 DE MAlO í --J .5. -

_ ,à Assistencia medica. pharmacia. novo estabelecimento t “A. ,
M AN U EL R R RA w balnear completo, soberbo parque, divertimentoe ao

?i ar livre. grande Caeino-theatro, estação telegrapho- _ _ o *

»É postal vacoaria e illuminaoao electrioa em todos os -
Rua Tenente Reíã'gidã rua do Alfama) R hoteis pertencentes a Companhia, no Caeiño-theatro ' - ;-'“ ~ ( g ;g e em todos os parques. etc., etc. “'

avsmo *
ñ

il'montada com os mais modernos aperfeiçoamentos e machinis-

mos indispeusaveis á. boa execu

ralharia, convida todos os seus

publico em geral, a visitarem a

variadíssimo e completo sortime

nantes á sua arte, executados, sob a sua direcção, por um pes-

soal competentissimo.

Assim, encontram-se nos seus amplos depositos, camas de

terro completas, de todas se qualidades, medidas e dos mais ele-

gantes e modernos modelos, bel

colohoaria para as ditas camas.

Construa motôree a vento, nóras para poços, portões, gra<

des, fechaduras, eto.; encarrega

todas as obras de ferro, e execu

etc.

Os preços ds sua casa são o

não receio confronto e é rapida.

Visitem, pois, esta serralhar

se decidirem a comprar ou enco

especialidade d'esta casa.

.8888888888888888888888

SALÃO DE SPORT liiiiiimielogos

G. BARROSO 8: Of

Depositarios das casas SLAZENGER & SONS de Londres

e WILLIAM

Estabelecimento especial de

Boxe, Esgrima, Patinagem, Gym

Concertos de Patins e cnc

Cartas de jogar nec¡

PREÇOS

 

177, Rua Aurea, 181
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ELITE AVElRENSE

armazene, onde se encontra, por preços sem competencia, um

plotosl fogões de coaiuha de todas as dimensões e systemas e

ralhsria, por mais diüioil que seis, onde se encontra tambem á.

venda terre de todas as qualidades, folha de Flandres, carvão,

siVel encontrar, e a execuçãodas obras que lhe sejam conüsdas

  

Artigos para Lameennis, Foot-ball, Oroquet, Cricket, Golf,

Raquettes e bolas de Slazenger & Sons e outras boas marcas ing.

Artigos para Esgrima dos melhores

fabricantes francezes e italianos

Montagem de «courtsn em qualquer ponto do paiz

Bilhares de precisam-e seus necessarios,

 

CONDIÇÕES ESPECIAES PARA CLUBS

E GRUPOS DE SPORT E _ESCOLAS

 

  
ção de todos os trabalhos de ser-

nntigos e ex.“l” fregueses, e o

sua nova e grande oñicina e

medicas do reino o estrangeiro.

nto de todos os trabalhos concer-

ral, é excellente agua de meza.

des, regadores, lavaterioa com-

as casas de primeira ordem.

-se da pintura de camas e de

ta toda e qualquer obra de ser-

Antom'o da Sé, 5, 19.9

COIMBRA

CLINICA

 

s mais convidativos que é pcs-

_334 cmunalca

(1» =

Doenças das vias urinsrias

Doenças das senhoras

Jose Lebre

'000

Doenças dos olhos

ia, a maior d'Aveiro, antes de

inmendar qualquer trabalho da

_
3
9

SHILLCOCK

artigos para todos os sports dt
à, QONTRA
::AppaeiquDE

Farinha l'citorai Ferriiginosa

› da pllill'lllílClil Franco o

lista farinha, que é um excellente

alimento reparador, de facil digestão,

utifissmio para pessoas de estomago

ilÍ'llll ou enformo, para convalescentes,

pcswas idosas ou creanças, é ao mes-

um tempo um precioso medicamento

que pala sua acção tonica reconsti-

luinte é do mais reconhecido proveito

nas pessoas ancmicas, do constituição

ii'aca, c, em geral, que carecem de for-

ços no organismo. Está legalmente au-

rtorismlo e privilegiada. Mais de 300

atleslados dos rinieiros medicos ga-

rantem a sua c cacia. .

Conde do Restello à 0.'

° LISBOA-BELEM

   

 

       

  

  

nasticafAthletica, Cyclismo, etc.

 

ordoameutos de raquettes

jogos em todos os generos

 

enaes e estrangeiras

MODICOS

 

blSBOA
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13, Rua Mendes Leite, 21 - 56, Mercadores, 70

Camisaria

acusam””
2.0110. como" :i

Sabonete IRENE, exclusivo da casa, a 100 reis

AVEIRO

 

Gravatal-ia

,,,mammxoxoxoxoxoxoxxoxescassos-oxexexexoxexxe»

Abilio Just-ipa

oo

electrothcrapia ;lê A A!o

Rua do Visconde da Luz, n.° 8 í , g

l

l

8

a
__-

5, EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO
ô ._

ã

estomago, intestinos, rins, bexiga, dermatoses e muitos outros padeci-

mentos, como o provam innumeros attestados das maiores notabilidades

Excellentes hoteis, propriedade da Companhia: Grande Botel,

ñotel do Norte e Real Botel do Huellamcs, todos elles muito am-

pliados e os quaes se acham situados no centro dos magnificos parques,

onde a temperatura é agradabilissima;

Caminho de forro a Pedras Salgadas.

fonte D. fernando: muito gazosa e bicarbonatada sediou, natu-

Encontrsm-se a venda as aguas de todas ss nascentes de Pedras

Salgadas, nos hoteis, restaurantes, drogarias e pbarmacise e em todas

Esclarecimentos no esoriptOrio e deposito da Companhia, rua da

Cancella Velha, 29 s :dl-PORTO.

Depositan'os em Lisboa-J. R. Vasconcellos 5' C .°, largo de Santo

 

Xarope peitoral James

Premiado com medalhas d'ouro em

todas as exposições nacionaes e

estrangeiras a que tem concorrido

Recommendado por mais

de 300 medicos

UNICO especifico contra tosses

approvado pelo Conselho-de-sauds-pu-

blica e tambem o unico legalmente

auctorisado e privüe lado, depois do

evidenciada a sua e cacto. em muitis-

simas observações oñicialms'nte feitas

nos hospiiass e na clinica particular,

sendo considerado como um verdadei-

ro especiñoo contra as bronchílu (agu-

das ou chi-om'cas), ¡ie/im, louca rebeldes

tosse convidei¡ e csihmutica, dôr do peito e

contra todas a: irritações nervosas.

A' venda nas pharmaciss. De-

posito geral: Pharmacia Fran-

(30, F.°'-Conde do Restello «3' 0.',

Belem--Lisbom

mento todo o seu numeroso sort¡

braias, voies, bsptistes, toulsrds, na

Numeroso sortido sm cintos pel]

saias de baixo, sombrinhas,colletes

gas, lvques. sedes, ruches, tulles, gases, rendas e muitos outros artigos pro-

prios da oocasião.

. ea phospborica (o que está pro-

hibido por lei), dede que d'es-

sas informações resultea ap-

prehenção da massa phospho-

rica com multa para o deli-

quente não inferior á gratifi

cação promettida. Quem sou

 

ESTAÇÃO [IE VEHll]
O proprietario d'este est'abeleoimentd tem a honra de

aos seus em“" clientes que tem exposto desde já. no seu

Tecidos d'alta novidade sm algodões, las e sedes, para vestido

e mais completo sortido em tecidos leves d'algodào,

  

  

   

  

  
    

   
   

    

   
  

  

  

   

   

DANUBE, Em 24 de outubro
Para S. Vicente, Pernambuco,

Bahia, Rio de Jan ' s r

Montevideu e Buenos-Ayres. em' um“

Preço da passagem de 3.' classp para o Rrazil
D I D D D

_ 496500 rei¡

› Rio da Prata 526500 ›

PAQUETES CORREIOS A saum DE LISBOA;

ARAGUAYA, Em 8 de outubro
Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOQ

Montevideu e Buenos- Ayres.

AMAZON, Em 17 de outubro

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Jan '
Santos, Montevideu e Buenos-Ayres.

DANUBE, Em 25 de outubro

Para a S. Vicente, Pernambuco, Bahia,

Montevideo e Buenos Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brasil

l D D ) I

' .a

Rio de JaneiroJ San '

496500

r Rio da Prata 525500

..-

lv BORDO HA GRERDDS_ PORTUUEZES

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs.

classe escolher os beliches á vista das plantas dos

para isso recommendamos toda.

çao.

Offerecendo todas as commedidades aos srs.

destinam a Paris e Londres.

Acoeitando-ae tambem. passageiro¡ para
leu-York e s. Miguel (Ponta Delgada) com tractor-
do em Southampton.

.A.GENTES

NO PORTO: EM LISBOAS_

TMT 8: C-° JAMES lillWES 8: C.°
_ [Eua Infante D. Henrique. Rua &El-.rei, 3.1-!.-

Giiliiiiçii ie lllzlll reisl

A-SE uma gratificação

D de com mil reis e

g quem fornecer indica-

ções para a descoberta de pes-

soas que façam o commercio

de importação e venda de mas-

passsgeiros de 1.'

peluetes, m

a. 'untecip '

passageiros que "

9

  

ber da existencia de mas'.

phosphorica, dirija-se a Bet.-

nardo José de Carvalho, rua

das Barcas, n'esta cidade de

Aveiro, antiga morada do sr'.

Picada.

 

(JCDIKLIE
VENDE-SE na1Fabrica do,

_ Guz-Aveiro.

Arroba, ou 15 kilos. ..120 rtis '
[$000 kilos . . . . . . ...6m n

' VEN Did
i ENDE-SE a propriedade

v de terra lavradia com oa-'

sa de habitação para ca-

curraes para gado e mais_

pertençss, sita em Sá, fregue-

zia da Vera-Cruz, d'eeta cida-

s. 0 maior de e que cantina com a- viella
como: cassas oam- 1 A

nzuckes, zephires, fustões, etc, etc. da B 0133! &'28ng fremo para

a estrada publica o seu comp
ca e elastica, luvas. blhses bordadas,

”p“mh°°°°h“p°° de g"” mm' piu' prido muro de pedra e cai.

Quem a pretender, enten-

da-se com o seu dono, Incra¡-

dor na rua do Cães, '

participar geito,

estabeleci-

do para a presente estação:


