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Postal, mais a importancia da 4 estampilba. A' cob feita pelo correio, accresce a im-

portancia com ella díspendidalA assignatura _6 sempre contada dos dias 1 ou ll¡ _de cadamez.

Não se restituem os originaes. z

PUBLICA-SE ÁS QUARTAS-FEIBAS E SABBADOS

.o ,me...É e

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

especial. Os srs. assignantes goszim o previlegio de abatimento nos annuncios e bem assim

nos impressos leitos na casa-Acceso. -se a recepção e annunciam-se as publicações de que A

redacção seja enviado um exemplar.

rtnrrsrns ,

5?' e Pescas do, sendo tambem promovido

lhos do seu amor, todos van- O Que Vem df¡ “a ou das P13' , para este logar o sr. dr. An-

Jtaiosamente collocados, todos _ ema? Parthularesa é 0 que, Ítonio Sarmento de Figueiredo

estimados e queridos, verda- dm a dlascontmuaa aPpm'ecerJunior, ajudante do procura...

deiros exemplos de dedicação 11° marcada w dor regio aqui. para cuja com..

ao trabalho honrado e presta- De fóra SÓ Vem salgado 0“ missão volta, depois de tomar

Fernando de Albuquerque do Ama- oiro,verem em volta de si os fi-

ral Cardoso.

§ .la chegou a Aveiro o sr. te-

nentecoronel Araujo Broca, ultima-

mente collocado em infantaria 24.

Para uma vaga que lia n'es-

te corpo de 2.° sargento, tem logar

› Cal-iões de visita
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Fazem annos:

Hoje, as sr." D. Luiza 'de Neiva Pessoa,

Coimbra; D. Maria da Conceição de Vilhena

Ao espiritode muitos chegou

já o convencimentowde que

os protestos, as reclamações,os

brados de angustia ou as impre-

cações de dor,nada actua já no

animo do .governo em favor

de'qualquer causa justa e ra-

soavel. '

'Contra a monstruosidade

das medidas de fazenda, que

elle pretende_ a_ todo o custo

salvar., não poderam ainda, até

agora, a_ voz_ eloquente do po-

vo em. comici-os,o protesto ener-

gico das' _associações em com-

mum, as representações das

corporações administrativas,os

argumentos ..da opposição ~ no

”seio, da representação nacio-

nal, nada, absolutamente na-

da. Elle passa ovante e¡ so-

branceiro a tudo isso, e é para

alguns de. fé que, sem que .o

sangue corra, elle não re¡-

cuara. '

' Assim, a ,um 'oñicio ' da

«Real associação .central da

_agricultura portuguesa», que

a .direcção do Syndicate agri-

cola. 'd'este _'distriçto ,recebeu

exortando-a a que representas-

”'se 'tambem "contra" as propos-

tas de fazenda, respóndeu n'es-

tes termos o digno presidente

d'esta agremiação local, pela

seguinte' forma:

:Acceso recebida a circular de

v. ex!, de 1 do corrente, assim co-

mo a representação que a «Real

associação central da agricultura

portugueza» dirigiu ao parlamento

contra as' propoStas de fazenda, 'al-

gumas das quaes, apesar dos pro-

testos lavrados em nome da agri-

cultura, _do commercio e da indus-

tria, ,já foram. sanccionadas_ com, a

votação da camara dos deputados.

O' SYnclicato agricola do districto

d'Áveiro, a que tenho a' honra de

presidir, tem sempre acompanhado

Barbosa de Magalhães, Lisboa; e os srs. .lo-.m

Carlos Corte-real Machado, Africa; e Jose

Verissimo de Moraes Cabral, Valença.

. Amanhã, 'as sr." D. Francisca ' ellos da

Silva (Tarouca), D. 'Maria da' Piedade Serrão

e D. Elia Regalla. _

Na segunda-feira, as sr.“I l). Maria Luiza

de Vasconcellos Dias, D. Alda Rego Diniz', Lis-

boa; D. Maria da Conceição de Fontes Alla, e

o sr. »Jose Antonio Pereira da Cruz.

Na terça, a sr.' D. Idalina Regalla de Fi-

gueiredo, Espinho; e os srs. Gonçalo Telles da

Silva (Tarouca) e' Albino Gonçalves Amorim.

O aaeaassos:

' Regressou de Coimbra, onde foi assistir á

2.' recita dos ' quintanistas, o nosso prestante

amigo e digno conservador, sr. dr. Antonio Car-

los da Silva Mello Guimarães.

.Óltegresson de Lisboa, dos concursos de .

escrivão de fazenda, obtendo a classificação de

«muito bom», o nosso amigo,'sr. Jose Augusto

d'Almeida Miranda, digno empregado districtal.

Os nossos parabens.

l O ESTADAS:

Com seu cunhado esteve hontem em Avei-

-ro a sr."I D. Bernardo Maria de Jesus, uma das

,mais esrcluecidas professoras do nosso districto.

*Õ Vimos n'estes dias em Aveiro o sr.

augusto Tavares de Magalhães, digno escrivão

de fazenda interino do .concelho da Mealhada.

Ó DOENTES:

ç Em gravemente enfermo, em Esposende,

a esposa do nosso bom amigo e esclarecido esa

crivao de direito alli, sr. Raul Hernany Cesar

de Sá.

o VILLEGIATURA¡

v Partiu para Lisboa o sr. dr. Carlos Braga,

governador civil d'este districto.

> _ O ALEGBLAS no LAR:

_No egreja da Estrella, em Lisboa, realisou-

se agora o baptisado d'um 'filhinho do distincto

«sportman» nosso amigo, sr. Mario Duarte'. Re-

cebeu o nome de Carlos Julio, sendo madrinha

a sr."D. Maria Luíza Valdez (Bomfim) e pa-

drinho o. sr. Antbero Duarte. Foram alli por es-

se motivo as sr.“ baroneza de Cadoro e sua

gentil'ñlha, D. Anna Milanos Faria.

0. diabo a. .quatro *

Oovões-do-lobo, logar08

N sertanejo do concelho de Va- *

gos,foi chamado um barbeirola

do sitio para escanhoar um de-

functo. Este, que apenas * ti-

nha tido uma syncope, «ressus-

citou» ao contacto da agua fria,

e o figaro, aturdído, largou a

correr dizendo-se com o espi-

rito do morto, e fazendo cou-

sas do arco da velha na ca-

; pella do logar, que, parece, te..

rá de ser interdicta porque o
em, «Real associação» nas repre-

_sentaççõea a bem _dos interesses da _ . í

sgqicultura, _e não_ regatei'a agora aw .das _suas- 01'3 0 que aquelle

l

O

povo crendeiro fez com elle

"(1023. pretende os novo azer che-

gar conselhos da_ Coroa, mas

..entende que é. tempo 'perdido re-

stam! do_ governa_ providencias sa-

lutsres em_ pçoveitoi da agricultura

.in'a'cÍOnal', depois de Se saber que o

'governo nenhum' us'o' .fez 'da' anoto-

rissção que pediu piarairesolver as

questões relativas a cereaes, azei-

tes " e' minhas: ' 'Este' 'SyndiCato ' en-

tende que a classe agricola nada

conseguirá dos governos emquanto

não levar ao parlamento deputados

.seus, com mandatoimperativo pa-

_vra tijstarem _as questões _de interes-

seagri-cola, desprendidos de com-

promissos pin-ti arios e 'empenha-

'dos'ap'enas em chamar a attenção

do governo e do 'paiz 'para a reso-

lução dos assnmptos que mais se re-

lacionam, com o, desenvolvimento

da_ industria agricola. Se _a união

fat 'a força, nham-'se os agriculto-

ser; "não ° para"*ajudarem ' a * politica

de empreg.o,-que hoje“ é a norma

que _orientar e ,consolida .-. o ' partido

pus, goverpsmas a politica agrico-,v

'a,_q'_e se imponhaaos governantes
I¡ z

como' uma força 'viva' do paiz, a

'sua adhie'são'ad justo a'ppello que ; logar está a pedir, é uma es-

cola onde se illumine o espiri-

to. d'aquella pobre gente com

a' luz da razão.

Notícias militares

Prevalecem os symptomas da mo-

bilisação, que o governo man-

dara desmentir. Os commandantes

dos diversos corpos do exercito re-

ceberam telegrammas em cifra, que,

apezar da'reserva que se guarda,

se prendem com o caso.

,No deposito de fardamentos es-

tá-se trabalhando com excepcional

actividade, tendo sido requisitados

aos fornecedores todos os lanilicios

de que pudessem dispor.

Aqui, quasi todos os tunileiros

da cidade estiveram n'estes dias

concertando caldeiros em quanti-

dade.

Consta ,mais que _vão ser cha-

madas até ao dia 20 do corrente,

todas as praças que os corpos do

norte teem de licença registada.

Esses corpos são infantaria 3, 8, 9,

to, 12,513, lá, 19, 20, 21, 23 e

2', Não resta duvida sobre que tu-

 

nnica-que não tem “representação do“ isto "se prende com a concentra-

M'=Mlam9§°°›'°8 unica'qu de_ ção de forças na fronteira hespa-

vis all¡ spparecer de cabeça levan- nholaa a -

”dia fall“ .com toda, a indepen-

donoi¡ *a bem' dos, seus interesses).

Está provado, de _facto,

que não é em face dos protes-

tos, por mais eloquentes que

sejam, que o governo cede.

Alguma coisa mais é preciso:

que o enchotemos do poder.

O

ç Vae ser substituída a côr

encarnado das guarnições dos uni-

formes da infantaria, pela côr pre-

ta'. li n'isto se resumem as grandes

modiñcações introduzidas no exer-

cito pelo sr. Pimentel Pinto!

Ç Fica residindo em Lisboa,em-

quanto estiver na situação de ina-

ctivrdade, a qbe passou agora, o

tenentecoronel de cavallaria 7, sr.

no quartel de Sá um exame a que

*concorrem diversos l.“s cabos.

 

Conselheiro Antonio Ferreira w

d'Araujo eSilva
I

l uma notabilidade do nosso

districto, e entre os enge-

nheiros portugueses occupa de -

ha muito logar distinctissimo.

Ao seu valor intellectual,que é w à ~ . t _ O

se atacada pelos soldados do z çao considera Violencia lllJUS-muito, allia uma grande inte-

gridade de caracter, uma enor- v

me illustração e um amor ao

trabalho difiicil de ser eguala-

do, a par d'uma dedicação ex-

trema pela causa publica. São

tão variadas as suas aptidões

como vastos os seus conheci-

mentos technicos, e tanto estes

como aquellas,estão comprova-

dos com centenares de factos

nas obras que tem projectado

e construido.

Diremos das principaes, e v

essa narração, embora muito

sucinta,como não póde deixar

de ser,será. a pagina brilhantis- ~

Manuel da Costa, segundo as condi wsima da biographia do illustre

engenheiro, com cuja amisade

nos honramos ha largos annos,

cujos trabalhos vimos de ha

muito admirando,congratulan-

do-nos com os triumphos e

louvores wue d”elles dimanam. g
q

O r. nselheiro Ferreira w

8* co lado sul do mercado coberto do

.Araujo é natural d”este distri-

cto e viveu muitos annos nies-

ta cidade, prestando tanto a

esta como aquelle os mais im-

portantes e sempre os mais

desinteressados serviços. Isto

só lhe dava direito, como a pou-

cos, para collocarmos o seu

retrato na nossa galeria e di-

zermos de alguns factos da sua

vida publica, onde não ha se-

não que louvar, tão desanu-

viada e limpida ella é, e, se

outras não houvesse, como são

a amisade que Ferreira Araujo v

dedicou sempre ao fundador

dieste jornal. '

Antonio Ferreira d'Araujo e

Silva nasceu em Oliveira d'A-

Joaquim Ferreira d'Araujo e

Silva e sua esposa, a sr.a D

Margarida Rita do Carmo, já.

fallecidos, mas que ainda tive-

ram a suprema ventura de, ao w

celebrarem as suas bodas de

Passos, a cujo grupo perten- 1

* leal amigo, José da Costa Piu-

to Basto, deputado já na pri-

dio,ve, de levantado civismo_ frescal, e tudo por preços rela-

Joaquim Ferreira, d'Arau- tivamente elevados. Hontem e

jo e Silva, em um verdadeiro ante-hontem venderam-se aqui w

homem de bem e um excelhn_ › lampreias a 800 reiscada uma.

te cavaqueador. A sua phar- *1' O 83-1 mantem-Be na

macia era. o ponto de reunião @lal'açao de Preço a que 0116-'

dos «patuleas», pois elle,,anti- gou-

go soldado da liberdade, por * e se

b t ° denodadamen- _

que com a em Mala do S ul
te durante o cerco do Porto,

era enthusiasta do partido dos w

  

LISBOA, 11

ceu sempre o seu .patricio e O

Vamos de mal a peior. Agora

pretende o governo fazer

meira legislatura que se seguiu sessões matuttnas, sem se lem-

ao triumpho dacausa consti- bn““ de que SÓ por sua causa

tucional em 1834_ e dos seus amigos se não teem

como antigo setembrista realisado as outras. Hoje com-

que em, Joaquim Ferreirapareceram todos os ministros,

abraçou com enthusiasmo o com excepção do da fazenda.

movilnento popular de maio que se furtou por este [llOtiVO á

de 1846 e combateu galharda_ reprimenda merecida com que

wmente depois em defeza da a oppomçao criticou a marcha'

junta do Porto de outubro a politicas administrativa do g0..

junho de 1847. verno e mórmeute a situação

Quando nos primeiros me-, do BI'. Teixeira de Sousa peran-

zes dieste anno Saldanha veio te 0 seu Plano “Hanceim e as

estabelecer o seu quartel ge.. 81138 tergiversações 110 que 88

neral em Aguada, estendemrefere á. emenda da limitação

do as suas guardas avançadas PrfãYla dO aglo do ouro. Tudo

até Oliveira d'Azemeis, a mãe V910 a Pêllo 001110 reforço dos

de Ferreira Araujo, receiosa, e argumentos adversos ás ses_

com rasão, que a sua casa fos- SÕBS matutino“, que a opppsi-

mal-echal como Vindicta do tificavel, não tendo o governo

marido estar combatendo noi auctoridade para a iÚIIJOI'. OO-

Porto pela Junta, refugiou-se m0? POrem, tudo podem as

por algum tepo n'uma aldeia [113101338, a proposta foi ap-

serrana, pertencente já. .ao vi- * PrOVàda e na proxrma segun-

sinho concelho de Sever do da'feil'a teremos a primeira

Vouga, levando nos braços o 5338530 ás w 10 horas e meia da

filhinho,que é hoje, engenheiro manhã- 00m 08 11805 da ter-

director das obras publicas dera, tal hora representa um

districto do Porto, conselhei- grande Sacriñcio- E', pois, de

ro Antonio Ferreira d'Araujo PreVêr que algumas Vezes dBi-

e Silva_ xará de haver sessão por falta

de numero e outras tenham

 

Mindezas

posse d'esse logar, sendo de

esperar que seja nomeado ou-

tro juiz para occupar o logar

d'Estarreja. Por causa d'essa

nomeação tem havido mosqui-

* tos por cordas entre certos po-

liticos em evidencia...

ficaram comidos. . . .

«OO- Por causa do falleci-

mento do dr. José 'l'hemudo,

juiz da relação do Porto, ha

pouco vindodos Açores, o mo-

vimentojudicial ainda penden-

te vae accrescer com o seguiu-

te: para a relação dos Açores

transferido o actual presiden-

te, sr. dr. Eduardo Lemos; pa-

ra a presidencia d'esse tribu-

nal nomeado o dr. José Bet-

tencourt Avilla, juiz mais an-

tigo; a 2.m instancia e promo-

vido o dr. Joaquim Ribeiro

Pinto, juiz da 3.a vara cível

de Lisboa; a 1 “ classe o dr.

Antonio Ferreira Augusto, pro-

curador regio do Porto e re-

conduzido depois de tomar pos-

se e o dr. Januario Barbcitas

Pinto, juiz em Trancoso; a 2.'

classe, os drs. Manuel Pereira

Machado, juiz na Fronteira e

Manuel José Frota, juiz_ no

Seixal.

O actual auditor da mari-

nha, dr. José Antonio d'Alma-

da, requereu collocação no

quadro da magistratura, sendo

substituido pelo dr. Oliveira

Martins, juiz em Benavente;

que, na sua interinidade, tem

exercido o cargo. Os delega-

dos a quem por antiguidade

que

cabe promoção a juiz são: drs.

Joaquim Aguiar Pimenta Car-

, neiro, delegado em S. João-da-

Pesqueira e José Machado Ser-

pa, delegado na Horta._

4-0- O sr. dr. Antonio de

eune hoje a assembleia geral

do Gremio-gymnasio aveironse.

Ó Foi agora adjudicado. ao sr.

de ser encerradas na verificañ Vasconcellos entregou hoje ao

çao da contagem por terem sr. conselheiro Abel ele Andra-

ldO almoçar alguns dos que de, director geral dainstrucção

nos, partindo para as dunas do li- l

go, sr.w Egberto Mesquita, afim de

zemeis a_ 9 d'agosto de 1843, e para o grande mercado annual de

. março, d'esta cidade.

foram seus paes o conhecido e v

estimadissimo pharmaceutieo,

ções .da praça, por 1:922d000 reis, chamada. Comedia sobre co-

a empreitada para a construcção da media_

nova residencia parocliial de Luso. , l w .à o .

§ Está já tomada uma grande i Na“ ”Éder" do dm: hOJÊs

parte da casa para a recita da aca- i ° 91'- Antonio Cabral conti-

demia, que deve ter logar no dia nuou o encargo que tomou so-

18, no theatro «Aveirense» bre si de criticar o projecto de

Ó Está lá m“mado 0 corpo do i ñxação das forças do exercito,

Peixe. Parece-nos pouco consistente * bÊm como Os amos do sr- m1-

e dear com largos. intervallos, o *mstro da guerra'.

~ gradeamento que o cerca. vç E' de esperar que ámanhã

O Faz hoje 8 annos que che- fique este projecto e o da ñxa-

gou a Lisboa o celebre Gnngunha-

na.

ç Faz tambem um anne que

se deram os tumultos em Coimbra

ç Chegou a esta cidade o sr. v rando prelado d'essa diocese,

tas votados.

Frederico Alber, representante doo sr. Bispo-conde, que veio

governo do Chili, que vem encar-
expressamente cumprimentar

o novo nuncio, o sr. Machi.

40- Falla-se por aqui mui-

to em movimento de tropas,

. e que se diz serem mandados

Ó Chegaram hole 03 2 caval' para a fronteira, accrescentan~
los reproductores que a camara

municipal solicitou para o posto de * dogse que ha_ troca de tele-

padriação de Cacia. São 2 bellos i grammaÊ ?m (”fra 00m as di-

exemplares. t versas lelSÕeB, entrando tam-

Ó Está là Chegando madeira i bem na dança o 24. Será al'-

guma hydra estrangeira que

______._____...________ tente levantar a cabeça ver_

Pela imprensa molha?

Agradecemos ao 'Jornal de Po «00- Oomo já devem ahi

“ Inajel a transcripção que no saber, _foi promovido pa 'a a

seu ultimo n.° fez da carta de relação dos Açores o sr. dr.

reg-ado do estudo da botanica entre ,

toral acompanhado do nosso ami-

encetar a sua missão d'estudo.

Lisboa do Campo/ice das ema- .Uexandre «le Sousa e Mello,

veis palavras de boa e leal ca- w integcrrim-o _juiz de Estarreja,

maratlugcm que nos dirige. alii bem. conhecido e estima-

ção do contingente de recru-wi

44- Chegou aqui o vene-

antes tinham 'respondido á publica, o processo da syndi.

cancia levantada contra o sr.

Bento José da Costa, sub-ins- ”

pector de instrucção primaria

em Aveiro. _Sobre este. assum-

pto houve demorada conferen-

cia entre aquelles dois srs. A

montanha. . . deu á luz um ra-

to no fim de tanto tempo de

parto.

«ot- Consta que para pre-

lado de Moçambique será no-

meado o rev. José Antonio Pe-

reira, vigario de S. Thomé e

Principe.

.4-0- Os delegados da As-

sociação marítima da classe

w piscatoria do paiz téem insisti-

* do com o sr. ministro da ma..

rinha para que providencie

contra os vapores de arrasto.

4h A missão luso-franco-

za incumbida da delimitação

da Guiné está trabalhando em

Sanhe-li-counda, tendo já de-

morcado 60 kilometres de fron-

teira com 10 marcos, ao longo

do parallelo 12°,40. Apesar da

missão operar no limite norte

do territorio hostil do Ohio,

todos os régulos das regiões

atravessadas a. téem recebido

muito bem. _

J.



Sob os anal-estes

l

I

a-x l.-

' iinal, apóz orudelissimos pa-

decimentos, falleceu em San-

tarem o nosso estimavel ami-

go, sr. Camillo Augusto de

"Bettencourt, muito digno pa-

gador das obras publicas d'al-

'- li. Era da heroica Ilha-tercei-

ra e filho do benemerito Nico-

lau' Anastacio de Bettencourt,

inolvidavel fundador da «Cai-

_ xa -ecOnomica 'd'AVeiro». Aqui

_ipassou a sua mocidade descui-

. dose, marcando época, que fi-

cou memoravel nos annaes da

w sociedade aveirense, e cá. for-

mouifamilia, casando com a

sn' D. Julia. de Carvalho e

Silva,que foi estremosa esposa,

l' indo mais tarde desempenhar 1

.o logar_ de pagador das obras

Ípublicas de Santarem, onde

era deveras estimado.

' Typo sympathico, 'com as

Q' suas longas barbas'branCas,

caracter d”eleição,e d'uma edu-

cação esmerada, a todos ca_

ptivava pelo seu porte distin-

cto, pelo seu animo franco e

prestante. A todos os seus, a

' quem tão fundo golpe alanceia

n'este momento, a expressão

das nossas condolencias.

' Tambem fomos dolo-

f rosamente surprehendidos com

' a infatusta nova. da morte, qua-

' si subita, no Porto, do nosso

' respeitavel patricio, sr. dr. Jo-

' 'Fortunato da Silveira Frei-

; 're-Themudo e Vera, integerri-

"mo desembargador da relação

d'aq-uella cidade, e oriundo da

illustre familia Themudo, da

" praça do Commercio d'esta ci-

'dade.

O extincto, que foi um ma-

gistrado digno e que soube

sempre, pela inteireza do seu w

- elevado caracter, impôr-se ao

respeito de todos os que o co-

' nheciam, de trato primoroso e

dotado de bellas qualidades de

espirito, pois era um cava-

'queador apreciavel por cita-

ções e anedoctas, e demais ser- ~

“ Vido d'uma memoria prodígio-

= sa, era um excellente chefe de

familia, e um apaixonado da

- sua terra. A sua morte foi aqui

muito sentida, ' pois era um

d'um rapaz extremamente

thico; quem' o não conhece ahi? Fi-

aveirense illustre, que muito

honrou as suas nobres tradic-

. ções. “s ' e

A toda a familia enlutada,

enviamos a. expressão sincera ¡

› dos nossos sentimentos.

4-!.- Pelo fallecimento de

.um tio de sua esposa, a sr.a l).

- Maria_ das .Dores de Castro

que lhe foram feitas para conces-

são de licenças de construcção, in-

cluindo a de um jazigo para a fa- ,

milia Buthler no cemiterio publico l

da cidade. _

Ç Attestou ser bom o compor-

tamento moral e civil do cidadão

José Marques da Silva eCosta, ama-

nuense da administração do conce-

lho de Ovar, mas residente n'esta.

cidade

99 até '24 de junho de 901;

Ç Olliciar a junta de ,parochia w

de Eixo pedindo as immediatas re- ,

parações necessarias na escola do

sexo masculino d'aquella freguezia,

sob pena de ter de ser interrompi-

do o serviço escolar.

ç A camara manifestou a sua

vontade de dar ao novo mercado

do Peixe o nome de «Mercado Pin-

to Basto», como homenagem ao

seu iniciador, o digno presidente

do municipio, mas, por tenaz op-

posição de sua, exf, deixou o as-

sumpto para resolução posterior.

*Justo é que o faça.

O A'cerca da abertura da rua?

no Ilhota, a que nos referimos ha

dias, participou aquelle illustre ve-

reador que a Junta das obras da»

barra tinha acceite de bom grado

a pr0posta que, como membro

d'ella, lhe havia feito, devendo em

breve dar-se começo a obra; e

É; Como o tempo permitte ago-

para satisfazer as justas

ções dos moradores »do largo do

.ispirito-santo mandando collocar 2

mesmo largo, ficando isso assente.

ç EMIGRAÇÃO.-NO governo ci-

vil do districto e com destino ao

estrangeiro: foram “O mez Passado dor, _da Quinta-do-Picado, cahir de- ;i ria Moreira de Matias Miranda, l

tirados 191 passaportes por indi-

viduos dos dois sexos, sendo 185

para o Brazile _6 prra a Africa.

Acompanhando-os foram mais 27

pessoas. '

ç ARNALDO VIDAL-E" o nome

sympa-

lho da Oliveirinha, nosso patricio

portanto, termina agora a sua for-

matura em direito, e esta ja no-

meado sub-delegado do' procurador

regio para a comarca da Feira. Fez

uma carreira distincta na universi-

dade, como ja a havia *feito aqui,

na sua passagem pelos bancos do

lyceu. Tom, quando muito, vinte e

tres annos. Desempenbon com no-

tavel correcção um papel na peça '

da academia coimbrã, «Do sonho a

realidade», e a proposito, enfilei-

rando-o no n.O dos que mais bri-

lho lbe deram, escreve a seu res-

peito o «Diario», que dá tambem o

seu retrato:

«Sendo um distincto em todos

os annos do seu curso, conciliou

wessa sua posição intellectual como

desempenho d'um papel de «ga-

vroche» na recita de' quarta-feira,

tão llagrante, tão cheio de vivaci-

dade de «sans-cullote» que a pla-

teia em chamadas especiaes frisou

o exito obtido. Arnaldo Vidal é um

novo ainda o que faz pôr ainda

mais em relevo a sua vivaz intelli-

Regauaa 35m “e “to 0 31'- gencia, cheia de brilho e de moci-

. Francisco Regalla, illustrado dade».

reitor. do lyceu e governador

- civil substituto d'este districto. 09 ¡'¡03 Vouga 6 Águeda lOFHaram prisão correccional, em 50d000 rs. ,

as

Acompanhantes ss. ex.

seu pezar.
.. a..

,H

  

 

Jornal da tem-a

AMARA MUNICIPAL-_Resoluções

" ~ Lumadas na sessão de ante-

hontem:

§ Deferiu, mandando darpelo

mestre de obras municipaes os res-

pectivos alinhamenlos, as petiçocs

 

BIBLIOTHECA D0 “CAMPEÃO DAS PRUVlNClÀSn sativa e terna, ao seu ar hu- zia estas reflexões, recordava- as suas ultimas' palavras ma...w

milde e santo; mas, muito se que já vira este rosto. In- ravilhosag que não cessaram

preoccupado por um pensa- terr'ogava a memoria para ¡sa- desde então de echoar por to_~

wmento unico para poder pen w

star n'outra coisa, não cessava do :se fixara sobre elle 88861331131» Ben-Hur ia mostrar..

de perguntar a si proprio: mesmo olhar de affeição e de se para render homenagem ao

Quem é este homem? Será rei piedade que dirigira a Baltha- seu bemfeimrg mas Ima gri_

ou Messias? Nunca nenhuma sar. '

personalidade se lhe afighrara

menos real; ainda mais, pare- pois cada vez mais com mais acodemog, ou, meu pae marra_

cia-lhe que seria commctter clareza, reprOduziu-se-lhe an-i

...Sim, é elle! é elle! bra- uma profanação lembrar-se de te a vista, a scena passada na de, si e correu 10g0 ao chama-

Balthasar levantando pa-

raoícéu os olhos cheias de

instante depois

  

(104) . LEWI "WALLACE

CHRISTI]

rmvçao n¡ :o 'II s _

' XXXVII

-Óertiñco que é elle o

I Filho de Deus!

'dou

lagrimas; Um

desfallecia..

Ben-Hur, durante todo es-

te tempo, não cessara de con-

. templaro riosto do estranho

: com sentimentos completamen-

.te «diñ'erentes .dos que agita-

_ vam o velho -ogypcim Não era

.insensível á pureza das suas

feições, á sua expressão 'pen-

DO

Ó EM TORNO DO DISTBICTO-- por ser reincidente, n'um anno de nas terras e pateos. t

a cobrir as sementeirase pastagens

(105 terrenos mdfglnaes_ P01' manos cesso. Os outros reus foram absol-

t pontos onde chegam. ' r

Ó Foi supçeriormente concedi- _ _ _

do, em parte, provimento ao recur- 'terio publico como 'o reu Lino, alcançado princlpalmente de

so interposto pela camara munici- j appelaram da sentença. ' '

pal de Ovar contra a resolução da

commissão dlStl'ÍCl'dl de AVBÍI'O, QUE @bazar d-'egt'a alssociaÇÊO'local'rece-

lhe reduziu algumas verbas do seu heramse mais as segmmes meu-

orçamento ordinario. .,

0 NOMEAÇÃO E TRANSFERENCIA.

"-0 Sl'- CeSal' dOS REIS acaba de Rosa Reis Pereira Carvalho, 1 par t entre nós7 ou porque as expe-

 

associar este sêr calmo e doce fonte de .Nazareth, quando os mento A egypcia atirou-1he

a idêas de guerra e de con-

quista.

começava a perceber que

Balthas'ar tinha razão e que

Simonides se enganava: este

homem não podia ter vindo

ao mundo para restaurar o

throno de Salomão, :não pos-

suia nem o temperamento nem

o genio d'um Herodes.

Ao mesmo tempo que fa-

ser nomeado professor interino para de jarras, l charuteira em porcel- riencías feitagmào deram re- _ vai: nalmániha sçguinto umalcheia for-

. ~- , .- v. t .. › t. » 1 e* i.“ ..-Êexolaiprlmana da Gloria durante t lar-1a,. tabolelro 6.2. etajetes .de ganados Qompletqs. qu porque w :plbgnççanpjmq&à; ::Illelxrjtàlfêoaatvlzlrplgg

peumento, por doença, do ef- madeira em miniatura, D. Ilusalma O - - d w _ l _ , “Hum As 3,0“.,5 “www“,

fBCilVO. 0 Sl'. REÍS UIII mOÇO ln' Augusta da COSlia Azevedo, laln' i: malurla 08.0183( 01.688 Lred- W Cucinahpár coqiwluc|w,que

_telligente e habil e por isso folga- w parina dourada, para quarto; Anna l O““ de gaumhas os, demo' x Vai alastra-ndo, lendolá Vicllmüdü ateu-

mos com a sua'nomeação. Quaresma, 'l par de jarras; Maria nhece ou tem n'elles poan m““fimça'l no'SobeirMWmsue

'0 Em substituição do sr. Au- do CarmoCarvalho, 2 manteiguei- confiança_ " . Êglgãàlgfaao de fab"“ !idioma-em

 

da estação

_ d'esta cidade,

para Alcantara,

para Aveiro o sr. Antonio Diniz da

desde 5 de novembrô de

relio de Sousa Vasconcellos, facmr

do caminho de ferro

ha dias transferido

veio de Estarreja

ras em vidro, l palmatoria devi-

dro, l L'Opt) lavrado, de vidro, *2,

azeitoneiras em vidro, 1 calice de

vidro chrystal, em duas côres, “2

pares de chavenas. l porta-biscoi-

Í caes

cioso convite.

ra maior desenvolvimento nos tra-

balhos, se aproveitava a occasião

reflama' dá DO SBU U›° de ame-homem uma _co de essencia de violeta; Maria do

gravura do apeadeiro »de Cacia re- Carmo Henriques, 1 par de jarras

, , ferindo-se com merecido louvor ao (solitarias) e i copo de vidro la-

siphões no sitio em que antigamen-

-te havia os sumidouros das aguas

_que correm da rua de S. Martinho

e davam até agora volta aquelle

guir para casa.

que os animaes que tiravam o car-

Costa Coelho.

§ CMI-CABÊMEDr-COIIIO disse-

mos,as florescentes associações lo-

«Recreio-artistico» e «Club

dos-gallitos» commemoraram a me'- *

tade da quaresma, na noite de quar-

ta-feira, com magníücas reuniões

dançantes, em costumes, offereci-

das as familias dos seus socios. O

Theatro, em cujo edificio se realisa-

ram ambas, apresentava uma deco- pleto para sobremeza; Celeste Car-

ração muito vistosa e artística pe- 'valho de Oliveira, idem: Maria da

la bella disposição de flores, plan- Trindade Picado, tpar de descan-

tas, lumes, espelhos e serpentinas à ços para relogio, em vidro chrys-

cia em miniatura. 2 limpa-_penhas,

porcellana, l liilha de porcellana,

l cesto com cerejas, em louça, 1

boneco de louça, l estojo com um

frasco de essencia, 2 cestinhos phan-

lasia, lallineteira, 1 porta-relogios

e l abceda'rio para bordar; Maria

carnavalescas, produsindo um lin-,tal; Cesar Augusto Ferreira, 1 ci-

do effeito..Grupos das mais gentis * garreira e umaicharuteira de cha-

tricanas, vestidas a capricho, ani- 'grim; D. Alcide Estrella .de Lima e

mavam as reuniões,que foram pro- Castro, 1 caixa com 6 lenços' bor-

fusamente servidas de doces e vi- dados a seda; Besedeia Salgado, l

nhos, dançando-se com verdadeiro descança-relogios em seda, borda-

«entrain» até de madrugada. A re» do; Laurinda Ferreira Felix, 12 co-

gistar,a amabilidade dasdirecções,lheres para chá; O. Adelaide de

a quem agradecemos o seu ateu-...Moraes Cunha, l garrafa em vidro

azul para aguas l par de figuras de

§ EM Tonno Do CONCELHO-0, biscuit; D. Alzira Pinheiro Chaves,

nosso» collega «Jornal d'Estarreja» l lenço de seda bordado e l fras-

digno encarregado d'elle, o nosso vrado para toilette; Conceição das

apreciavel correspondente d'alli,sr. Dôres Oliveira, 12 bonecas peque-

Manuel Pinto Ferreira. ' w

.ç DESASTRE,__Quando [matem ,w ro, l tinteiro de madeira (estyloau-

carregava, a beira do Caes, no Al- litem); Luiza Marques_ Paes. 1 lala

boy, um carro de junco, succedeu ¡ Para Chá, 1 par' de Jarrlnhas e 1

a Antonio Soldado, casado, lavra- caixa com *papel e enveloppes; Ma-

sastradamente sobre um fueiro, que par de jarras e l paliteiro de his-

deCarvalho Barbosa, i talher com-

* tos com aro melallico, ijarro e ba-

em setim, 1 paliteiro, figura em

E' fóra de duvida que pa-

ra garantia da bondade dos

ovos não ba como a. sua fres-

cura.

- 0Acamara municipal (Peste conce-

lho tambcm protestou contra :tamanha-

tas de fazenda, especialmente na parte

respeitante a cultura do arroz. _

oVae ser promovido njuiz da rela-

çao dos Açores o sr. dr Alexandre de

Ora de inverno são os

ovos mais cr ros, não porque

tenham mais consumo que de

verão, mas porque as aves

põem menos n'esta epoca de

nas; Virginia Rosa da Silva Salguei- '

frio e humidade. w

Eis a receita que um ex-

perimentado avicultor afiança

~ ter empregado com o melhor

exito para * consegir que as

gallinhas ponham_ _de inverno

tanto como de verão.

O segredo da postura, diz -

elle, póde resumir-se em duas

palavras: calor e seccura. A

alimentação tem, éclaro,gran-

de importancia, mas nãodeve

considerar-se mais que_ um es-

timulante que não surto” def-

feito d_esejad0,se não fõr acom-

panhado das outras condições

essenmaes. ' ' A '

A este respeito, é necessa-

rio que' as gallinhas' possam

ter_ ao alcance, e sem necessi-

dade de andar muito, “abun- a

dante provisão de grãos, al-

; tornados com folhas de horta-

se lhe espetou nas costas e o poz cuit; Maria d'Annunciacão Andias,

em grave risco de vida. Preston-lhe 15000 reis em dinheiro; 303W““

os primeiros soccorros o sr. dr. Ar- Thomaz da Costa Pinto, l par de

geuto de infantaria 24, l quadro

com photographias dos principaes

Não-contava, o desventurado, edificios d'Aveiro; 'Antonio 'Maria

Ferreira, 513000 reis em dinheiro;

Antonio Cardoso d'Azevedo, 15000'

reis tambem em dinheiro: e 'Maria

da Conceição Bastos,l relogio des-

pertador. - '

homem aqui _por ser arriscado se-

ro, porque não tinham deante de

si quem Os contivesse (e n'este ca-

so, como em tantos outros, a res-

ponsabilidade é da policia, que não

cumpre o que sobre o assumpto w í

esta determinado) se lembrassem

de andar, e foi essa a causa do '

desastre. _

Ha muito andamos aqui pedin-

do à policia obrigue os carreiros a

trazer um conductor adeante do ga-

do.. Não ha meio de a fazer cum- w

prir, e os resultados são estes.

§ PELO TRIBUNAL-_Foram jul-

gados na quinta-feira, em processo
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Producçào de ovos

no inverno

correccional, os reus "Manuel Cor-

rêa Simão,'de F'iães, Antonio de

»celho da Feira, accusados por te-

Ha alguns annos que tem aug-

' montado'extraordinariamen-

sa Pereira Lino e Manoel de Sousa w te aexportação de ovos no nos-

Pinheiro, de Lourosa, todos do_ con- 80 paiz, principalmente para

Hespanha,Inglaterra e Africa.

rem promovmo a emigração Clan- Pequena industria caseira
' 9

devem estar suspensos e não

,no chão, afim de que as gallia

nhas possam depenicar á von-

, tade, sem nada desperdiçar e

~ Conservando 'limpa a comida,

:abnt-jours, hastes e fu-

, quando se queira' applicar ás

_gallinhas um calor que as be-

mando d'Azevedo, ficando o pobre jarras azues; Albino Mendes, sar- 0 que é da maior importancia

para evitar que se 'desenvolsãj

vam na capoeira muitas en-

fermidades. perigosas.

' Cem relação á. seccura, é

ter .um log-;al
priado onde as gallinhas pas-t

w sem a maiorparte do .dia, en- “0031133110 Isaac_ Bernardo Camelia a

conttrando “rena uma boa Ga; seus 7 os são conhecidos e estima_ !os

Porcelana' mada de palha miúda cade” és;

garavatem ' ã ”vontade, 'e uns

tnóniisülas de_ .cinza ;os areia

muito tina', collocados aosican-

tos, _91H19 as' ga1_'i_in_ha,¡p,,,
,,m

espolar'se tcommo
damente; '

Relativamente_ “ao calor o , e :

casoeé mais dimcil; é mesma-INGLATERRA E

Souza e Mello, mt~~retissiinojuiz em Es-

tarreja, e que tem aqui a sua casa. Foli-

MMmMo.' “ -

°No mercado nota-se a falta de gt'-

neros e legumes. O lllllllO regula por

660 reis os 20 litros.

Espinho, 11.

Vac ter começo a instrucçao de tiro

na Carreira militarde Esnioriz 'para as

, tropas da guarniçuo da cidade do Porto.

OAppareceu morto n'mna das mar-

gens do HO Largo, o operario Miglh'l

apitào, residente em Siwaldc. O Capi-

tão ainda tinha estado n'rssa mestria _x

noite, até as 9 horas, n'uma venda sua

na avenida .do Theatro, a beber; e como

* a noite estivesse tempestuosa e escore,

o homem em vez de caminhar para o

¡shif'dirigiu-Se para o norte, tendo de

atravessar o rio, e,tropcçundo, cahiu de

braços, posiçao em une foi encontrado.

Miguel Capitão tinha 'Iõ alunos de

edade. Depois de. veriiicado n o-bito pelo

sub-delegado de saude, sr dr. Castro

Soares', foi transportado para Silvalde.

oval" 11¡ - .

'Leve festiva inaugujaçào_ a casa-

esqueleto, ultimamente mandada cours-

-truir -pela benemerita «Associaçao cics

bombeiros voluntarios» para. os seus

exercicios. Foi conjunctamente inun-

' urado o retrato do seu digno comman-

gante, collocado na casa do material

de incendios. E' em ponto grande, pin-

tado a oleo e »Cercado do rica moldura

dourada, e foi oíi'ertado pelo corpo acti-

vo. Houve exercicio, que principiou ás

3 horas e meia ~e acabou às 5 da tarde,

sendo em seguida offerecido um copo

de agua pelo commandante ao corpo

_ _ * activo e à. direcção da associação.

liça e outros legumes, os quaes , ?Estiveram aqui os srs. governa

dor civil effectivo e substituto d"o dis-

tricto, e o sr. barão de .Gadoro, a. quem

os seus correligiouarios d'esta villa of-

tareceram o jantar a que o Compcão al-

-ludiu. A festa decorreu sem o inetnor

incidente desagra lavel.

@No proximo domingo, seo tempo

o permittir, deverà ¡ahir a magostosa

procissão de Passos, que costuma at_-

trabir grande 'numero de forasteiros

dos concelhos visinhos. -

Seixal, 11“. . '

Pela nonicia do Campeão soube-so

aqui da arribada ao porto de_ 'Ponta-dol-

'gada :do lugre «.uargaridav, que :já se

julgava perdido em virtude da falta de

noticias ha 42'dias¡ "' ' " ' "

E' grande a. satisfação aqui, onde

.desde a epoca em* que' o «Margarida»

+ para aqui tem _Vindojinvernau .

?Em nome dos amigos que n'esta

t villa conta'o ousado capitãomnvlo sin-

ceras saudações a sua esposa. e¡ aos

'aveia-911308, que com tai facto se con-

gratulam. '

me
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PORTUGAL
(Continuação] '

Este alvitre, porem, fui re..

neficie. O bom resultado d'es-geitado pela França confor-

_sa applicação depende de mui, 'me foi communieado ao ' mi-

rio muito tacto e. previsão

destina d'uma filha do primeiro, ,

que embarcou para o Brazil, com i que as boa-S dOnaS de 0393

nome diverso e como solteira não des resamw or ue ass1m
7 7 3

sendo casada. Foram defensores os Mingau¡ restos de comida, de

srs. drs. Marques Mano, Peixinho e ~ , , - w

Duarte Silva, que se houveram pro- gmos' hohtahçãsl etc'f. que ;de t

ücientemente. O digno juiz laVl'Ol] 0mm. mo O “ao se“am _ ao

a sentença, condemnando o Lino, » ValOl'ISRdOS 011 86 perderlam ,

tas circumstancias, entre agnistro dos negocios estrangei-

quaes avultam o' 1003], o eli- * ros pelo ministro frai'icezn'es-

ma e principalmente as gran- t3 'Côrtea em_ 20 de outubro,

dos vicissitudes de temperatu- Vendo-88 portanto o governo

ra no inverno. ' ' ~ portuguez na necessidade de

~ l _j _ * ~ -. . 'entregar a barca. Charles 3%

Mala da .PrOVíncia w Geórgés' a um 'edit-.iai “ar".

'mada',franceza Mr. de '

 

Survil-

xt 1 1 t .- d t - Dos nossos correspondentes: le" caplmo de frifgi'tat 9°"”

ug“ e?? ore ea 'a m u? “a * Albergamdwelha_ u mandante do avrso a vapor

em maior escalar 'attento O > dA grande trovoada, que nl'outro dia Le' Requin, sendo então' 'cr-

se eseucadeou dobre esta vila“,causou .- - -- r- w w ., ›. 21;:: 4

.POP HQUÍ estragos. Uma faísca cabia_ pur g dimng ao “ce “NUNO-,tre LH'-

um cunlial abaixo de--uLma cas::l perten- vand commandante da esqua-

"cente ao “sr. Venancio opes, 'esmero- " > ' l' ' " . j

nando-lhe um pedaçodo beiral e;,.indp t dm frainwcçza fique se rest-tras..

matai'juma'cabra que“Sc achava ntçsbai- se dolvlejo _Visto que o g0...

aos. roximo da Feira-nova tam *em as › ' 1 › . › . - tw

l descargas electricasda'mniiicarammuito w .Pmlfgilfz “9 h'le“ qb"“

tracos n'u'tna'casa Que foi do fallecido gado 'a lie-Shin“" "O" liavw ”Prel.a“ r r « t ñ ° '_ ' --

padre Galo, no_Sobrei-ro. . r Sad-Q e i3' “Pô-r em “beldãdp 9

Os I'lOS Caimae Vouga apresenta- seu Capitao»

Ha tambem quem em Por-

de- multa, e custas e sellos do pro-

vidos.

Tanto o digno agente do minis- preço @levado que 08 OVOS tem

inverno. - . ;

ç aBECREIO-ARTISTICO».--Pal'a , Os processos de conserva_

ção d'este substancial .alimen-

das das se“: l). Maria José Ferrei- to Sao multosr mas 0 se“ em'_ uns quatro pinheiros, _eliouve ainda es-

ra Pinto Basto, l par de jarras; D. l prego está POUCO generahsado

l

'l

W¡____.____ __ e, ,

   

-Dize que me

uma e outra coisa. .l

j Passava-se isto no pavi-

Filho de Deus, qua vi ainda lhão deverão, cOnstruido” no

Qmago respondeu, pondo

(as mãos, em extase: _

-Elle--o Redemptor, o

.tragam

bel' onde 0 encontrara 6 quan- do o universo: «E' 'o Filho de

mais uma Vez.

' -Acredítas que saja elle?

ínterrogou baixinho Iras.

w +Vivemos n'um tempoicheio

de milagres, esperemos antes

de julgar, respondeu Ben-Hur,

w depois' inQuirlu voltandO-se pa-

, ra'os que *o rodeavam: h

_ j -L-Quem é aquelle homem

romanos 0 IBVHVam para a8 com um copo, e deixando aoque vae alem?

.galé8- Essas mãos tinham-n70 escravo o cuidado de fazer Um dfelles começou a rir

soccorrido DO momento em ajoelhar o camêlo, correu ae respondeu com' voz "zombe-

Que se Sentia 11101“1'81', 88891'05- encliel-o no rio. Quando vol- ~ teira: ' " w l

to era o mesmo que desde en- tou, o estrangeiro desappare-l V -E' o lilho d'uin carpin-

tâO nunca mais se apagam dB cera. Balthasar voltava a si teiro de Nazareth. - - j

todo da sua reminiscencia. Foi pouco“ a, pouco,--porfim, es * XXXIVIII t cérca. de tres min"ód“d'é¡ibiii” *

tão grande a excitação que lhe tende" as mãos e murmuron mlsaher! Es'liul ordena. tlppui'lçãu de Christo e. Betha-

causou esta. tlcscoberta qm que me tragam agiu, [nu-a_ ' › '-

não ouviu nada do discurso --Não¡›1'ei'ri°es vinl o, meu

do pregador: ,apenas ouviu pac?

terrado do 'antigo palácio“

Hur, em Jerusalem,

, debruçou-se no parapeito,cha-

mou um homem que estava nó

pateo, ao alcance 'da' vote' *no

mesmo momento

;errado 'um outro servo', _queda

saudou respeitosamente. . i , ;.

_Trago uma mensagem

para o patrão, * detalhe“ éllô

apresentando uma 'cartã

nda uma.: &testadas;
devidamente fechadoedlaqral-p

do. i ' V""

Era. vinte e um 'de' mar o

-~ tou-lhe:

_Aceda-nos, filho de Hur,Vagamente a principio, de-

Ergueu-se, olhou para traz

1 .

'n

 

ton¡ Wiz fraca:

-iílnde está elle?

-Quem? perguntou Iras.

 

(Continua.) I .

 



 

Lembra que, quando dos tumultos Qu

da China, 2002000 soldados mosco

vitas foram enviados para o Extre-

_ ..Isto é õ governo francez, que já se não podem traduzir,

não obstante as cathegoricas e a côres que .ñcaram para

a.$rmações em contrario feir sempre desttadas. '

tabpelo seu ministro n'esta l . . . .

?córte,mandou ao Tejouma

esquadra destinada a obte- Os heroes são excepções mons-

pelo direito daforça. a entre- truosas da nessa 'naturez; po- _

ga. de um navio que, como ne- demos vangloriar-nos de ver-

greiro,'liavia sido apresadomos os seres da nossa especie

pelo nossso governo, em razão exceder as condições ordina-

da força do direito." ' rias da nossa existencia, mas

Este procedimento porpar- essa vaidosa satisfação custa

te de uma nação poderosa, sempre cara. '

grande erica como a França '“ Os heroes são uns filhos

para com um paiz fraco, pe- prodigos da natureza e da 80-'.

queno e pobre como Portugal .ciedade, que dispõem, em pro-4

levantou aqui justissima indi- i veito das suas paixões, do oiro,

gnação e diolla se fez echo o ,do sangue eda honra do mun-

nosso grande tribuno osé Es- * do; que sacriñcam aos seus ca-

tevam Coelho de Magalhães prichos quanto han'ellede mais

que na sessão da camara dos santo, de mais nobree de mai

deputados de 14 de dezembro sympathico, (apoiados), e a _ O ,e . ,

de 1858 proferiu um maravi- Providencia que castiga sem-4 gããl'àczçeãsopl-:gzgdàa da .uma Mau_

lhosp discurso que até certo pre, ainda que por diversos“ sem J p i t

ponto nos vingou da afronta modos, os que se esquecem da

que_ nos tinha sido feita. humildade do berço commum,

São d'esse discurso os se- ou lhes esconde a lonza da se-w

guintes periodos: pultura para que os deslem-

' i da . . . *. . . . . . . .t . . . . . . . brem, ou lh'a deixa apontada

. . . . . . . . . t. . .cc. . . á indignação publica paraque

rio, apesar da crise industrial e da

te,

forças dos contribuintes estão lon-

ge de estar exgotadas. A elevação

impostos sobre os assucares e as xa

tarifas dos caminhos deferro po-

milhões de rublos de ;auginento por

anno. Não se pedem, pois, justin- ta

mo e a baixa dos valores moscovi- »

tas parece ser só accidental edes-

pida de todoo fundamento real.-

i -o-o- A infanterla japoneza em-

traiisporte de mais munições por

desfazer-se d'elles, mas não ha

_ quem O“ que'ra “as fe"“ p“" Preço va bollos costumes de bonito ell'eito

mo-oriente, sendo todas as .despe. nenhum. Só se vende o que serve

zas pagas pelo orçamento ordina- para certo.

ma colheita que tornavam a situa- ' dos I

ção ll-nanCeira muito desfavoravel. trigo, 15160;

A balança da permuta internacional dito branco, 640; feijão branco,700;

foi restabelecida em favor da Rus- dito frade, 600; dito preto, 800;

sia ao lim de 2 annos. Actualmen- dito amarello, 700; dito vermelho,

as materias contribulvels e as idem; dito larangeiro, 900; batata, bua camaradagum e com a“,husmm

4.60; ovos (cento), 16100. 1

dos direitos de. transmissão e os inverno,

lavradores estão porisso desconten-

dem, só por si, dar mais de cem tes, recciando varios prejuizos nas

cearas, e a classe trabolhadora luc-

car as vendasdos fundos russos. sequencia da paralysação dos ser-

Não se trata de nenhum einpresti vlços agricolas.

vernia tem dliiicultado os tr'abai

agrícolas e prejudicado-os traba- la noite,é absolutamente impossivel;

lhadores, que começam sentindo fo-

Meidji 30. uma me e mlseria. Mau anno, este.

e' a cavallaria-acarabina Meldjl namesma. Os generos sobem po-

30. Ambas teem um calibre (186,5 i'lsso, e estão actualmente aos se-'

milímetros, o menor calibre exis- guintes preços: mllno

tente, ao passo queo modelo an- litros, 630, d

terior, de tres estrias, tinha o ca- go da terra, 1:000; centeio, 800;

libre de 7,62 milímetros. Aquella feijão branco, 16100; dito mistura-

tem a vantagem de perinittir o do,

los, 380; dita para semear,

em tem gados de mais, procura .

com trajo usual e cujo nome nos não re-
. . , . . e

- corda. A maioria »dos cavalheiros traja-

Eram ti horas da manhã quando

* terminou a sozrée, quo correu sciiipre no a

ineio da mais enthusiastica animação.

De Estarrejaz--O preço 'actual

i Um gallito.
generos: medida de 20. litros,

milho amarello,'640;

w bi

i to-Iww-

SOIRÉE 1

j e

D mação, reinando a boa harmonia, a

le

fervoroso, o baile na sala da socieda-

De Bejw--O tempo continua de

a temperatura muito bai-

Os

9 ultimo, que os socios, .srs. Eluardo

Maria de Bastos, Joao de. SilVa Maio,

João Baptista Duarte Moreira promo- *

Veram. A sala achav. -se \'ib'tOnillllt-fit-

te ornamentada com Hôres, horas, col-

gadnras, etc., salientando-se n'estes

embelesamentos os srs. Firmino Fer-

nandes, Antonio Coelho da Silva, Do-

_ mingos da Rocha, Julio Rodrigues da

' Silva e Eduardo Coelho da .Silva.

Não exageramos: descrever o fre-

* mito que nos percorreu as veias, o ar-

~ roubamento que nos enlevou n'aquel- t

e a chuva de dia e de noite.

com uma 'grande crise, em con-

 

  

  

De Ewtremozz--Uma aturada in-

hos

os nessas labios ainda se abrem em j i

expressões de delírio quando fazemos

singrar o pensamento para a imagem 1

rutila, colorida e vlvaz que se desenha. ~

na phantasia ao rememorarmos todos l

;os sorrisos que nos acalentavam.

Para dar mais brilho a'. nossa fes- t_

ta, assistiu a ella o sr. dr. Carlos Bra-

ga, ligne governador ciVil do districto,

que teceuos mais calorosos elogio pela

boa (prdem e acceio. Tambem a redac-

,. a . '_ ão o «Uaiiipeào 'das roviiiciasn se '

800, batata para comer' 15 kl iiez representar pelo nogso boni e sym-

320' pathico amigo, sr. Francisco Victori-

Da Farm-a0 tempo continua

branco. 20

ito amarello, 6x00, tri-

I

l

i

car, limão'e outra: SUhsirtht

de«Recreio-artistico»,_na noite do dia nada prejudicians à anime_

 

t L't'auiWays.. 3,55 MOI- w

Correio..., 5,21 \Iixto ..... 6,50

Mixto..... 9,0 ”'v

'iframways . 10,13.¡ Ind.

To rd. Mixto. . . . . _1,41

'Pramways.. 4,52 u ....'. 5,10

MiXto...... 8,32 Exiiressii.. 5,37;

,Ha mais 2 trnmways. que chegam ,

Alem d'estas,estavam muitas outras bebida de que tem a especialidade

de que no verão passado fez tar»

ga prepaganda.

'l'ivemos agora occasião de ver

analyse que aquelle saudavel re-

frigerante acaba de fazer-se no :La-

iratorlo chiinico. agricola do Por-

», por intermedio do sr. delega-

* do de saude n'este districto, e n'ei-

ailirina o director d'aquelle esta-

ecorr ~ i * - i ' ' '-l .l › -. -

e“ °°m "n“ “twrdmmaa'” boletiinento que os «Pil'uiiiuo'b sao

ltos com pura agua potavel, assu-

:is em

     

  

 

o nos eu .tl but( OS

  

SABIDAS nas o tem (nim me. cisne; .

:J

  

.don .

 

Expresso.. 9,40 Correio.... 10,5 j

a Aveiro as, 9,49 da manhã, e *

9,42 da tarde. r “ - ' '
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A França é poderosa, podero- * os aborreçam. (Vozes. . . mui-

sissinia; tem numerosos exer- to bem).

citos, fortissimas esquadras,

mas com tanta força, com tan-

ta robustez', não se pode mew

xer, porque a'França hoje es- ,

  

L. de Vasconcellos Dias.

  

José @ainda @artrose de (Magalhães j

É

Jose' @No @libera @urban di @alemães

ca: a velocidade

praça e, alem d'isso, possue uma

consideravel SUperioridade balisti-

inicial é de 706

metros, ao passo que a da russa é

de 550 metros; o peso da bala não

excede 10,3 grammas, e o, alcan-

ce attinge 2:000 metros em 7,12

t ovos, duzia, 180.

, mal produziram. O preço dos gene-

ros aqui: milho branco, 20 litros,

arroz, terra, no Barbosa, da Magalhaes,

E', realmente, á. sociedade «Rereio-

De 0_ diAzemeis_Já fez 'bom arlzlilstico»dq'ualhoje pertences. distincta

, .w ' . ei ustra a c asas o eraria avezrense

SOL Passaram! pm?! Os mas mms? que se não poupa ap trabalhos e dos:

que tanto nos sacridcaram e tanto paus_ ›

Dançou-se cini

train» até cerca das 4 horas ila ina-

drugada, n'um convivio intimo Todas

Advogados

tá' consubStanclada no Impe- Mudaramo seu escriptorio paraa

rio, e oimperio com as suas

consequencias europeias é uma

impossibilidade, um sonho,

Ru-a de S. Nicolau, |02, 2.0-LISBOA

  

..lol-nal de fóra

Coisas da guerra:

segundos. Até 500 metros, a bala 640; dito amarello, 600; trigo ve-~

i não excede a altura de um homem,

»isto é, i metro e 65; a 600 ine-

tros, l metro e 656; podendo vi-

ser-se até 2:000 metros, não se

*Considerando ainda bala perdida a

telo, 650; feijão branco,

amarello, 700; dito fradinho, 500;

arroz da terra, 15 kilos, 2:000, ba-

tata, 600. .

nhas d'Aveil-o.

, astainilias ue alii se deram rendez

i “10 “200; (“to "Ovoi “100; ceu' vou: sahiraniqeom iiiagnificas impres-

800; dito sões das horas passadas em festa de

ininterrupta alegria. Muita luz, mui-

tas flores, serviços frequentes e habil-

inente dirigidos. Alli se achava reuni-

daa flôr por exoellencia, das tricani-

ANNUNClO

Saida Casada llisericordia dilveiro

Verdadeiro «cen- ' à

\Z-SE publico que se aclia

aberto concurso para pro-i

vimento do dote 'de' reis

250d000, com vencimento ení

29 d'abril proximo i'uturo,pa-i

ra casamento de nina donzella

(Vozes: -niuito bem).

Ninguem crê n'elle, nin-

guem o teme. Os factos estão

a desmentir as pretenções que a

elle 'se _arroga, e se' mais pre-'

l esta distancia. E' a primeira vez

da China no conillcto russo-japonez, que 'se emprega, ~ n'uma guer-

diz um jornaldeTien-tsin que n'es- ra, uma espingarda de calibre tão

ta cidade se esta persuadido que, reduzido como o usado pelos japo~

apesar dos receios expressos des- nezes. A celebre Mauser dos boers

Sobre a intervenção eventua

tinna o calibre de 7 milímetros.

chegou nova remessa de, fininis-

, «Aveirensem

Damos em seguida os nomes das

Simas man as de soda para o bico que assistiram. a esta, «goiréeng

ABRICA-DO GAZ.

mequern;0andida Augusta dos San¡-

tos, «Rose dela France»; Angelina

pobre, segundo as condições

do legado instituído pelo bein-

Entre outras as sr.“ Benedicto. " ' ° . 'i' " ~ '

Augustados Santos, trajendodeamal- feltur Iguacu) da §llva

dell a.

"Aveiro, 10 de março de

,tenções tivera, não faltariam y

i os chinezes se manterao socegados,

desmentidos estrepitosos. _

-A aguia ' imperial enfa-

dada da sua forçada inacção,

saudosa' de _' aventuras, 'ávida

do gloria, voou do seu ninho

depedra d'esses penhascos ar-

tificiaes do Cherburgo até ás

' margens do Tejo, só guarneci-

daedasna natural belleza e

devenerandae recordações; e

vein aqui (grande e nobre fa-

çgppplrepôr a bandeira fran-

_
O ' ç -,

03353.9?) um Dario. donde nós intenso da guerra não se 'podera sal

a bavmmos arrancado_ pararesponder pelo que succeda. As

que não »continuasse a man-

char-se, cobrindo o trafico da

;escravatura- ,

'Esta'visita á nessa terra

foi mais feliz' do que outras,

porque já. vimos essa mesma

aguia levantar-se das eminen-

_cias'que bordam _este mesmo w

Tejo, e arrastar-se em vôos

de o rompimento das hostilidades,

sob a condição de que a impera-

triz viuva, de quem ha dias se an-

nunciou falsamente a morte, não

desappareça emquanto dure a guer-

ra. Salutarmente impressionada pe-

las consequencias que para ella te-

ve o levantamento boxer de 1900,

a imperatriz mostra-se resolvida a

não se metter em aventuras. E, de

momento, só lia a contar com a

sua vontade; seu sobrinho, o impe-

rador Kuangsu, sob a sua tutella, e

um incapaz, gasto pelos dehoclies.

Mas se a imperatriz morrer no mais

discussões mais perigosas se trava-

riam em volta_ tio ttirono entre os

ambiciosos '~ vice-reis, ; vendo-se en-_

tão 'regressar o famoso principe

Tuan, o organlsador crudelissimo

da revolta dos boxers. O espirito

anti-europeu explodiria comoforça,

sendo impossivel prever os aconte-

cimentos.

40- Um couraçado que empre-

gue o tiro rapido esgota em menos

wteem a virtude de converter em

800z000 kilos.

Responsabilidade alheia

44- Entre os lagos cujas aguas

CLUB DOS GALLITOS

pedra, pouco a pouco, as substan-

cias que n'ellas estão misturadas, Feb t _ u t A , p í

à a l, _ou em, no ieaçroa_ veirense» uma

os. malb HPOtaYelspsaO OS de Ismar sozrée dançante promovnla pelos somos

m'mi na_ eis'a'_ arece q"e d Pe' d'este ilorescentissimo club.

dra se forma alli como o gelo nas A sala, que e, como se sabe,

aguas dos paizes frios. Dão-the o e PPOÉUSÊIU-Ífütct ll l d l

. w , , _ aspeco riwian e, rea ça o peo encan-

t p I t _ .

nome de marmo'e d? 1h"" If" e ter to gracil das nossas mais bellas e gen-

V9 Pari¡ Pemas SBPÚC "ae-”3 *e Pa' tis tricanas, que pelo novo club outrem

ra varios outros ornatos. lista pe uma preferencia captlvante a que, cgm

dra, junta á sua diaplianeidade 'd ga“lafdlíl SO ;PFOPPI'd de GOPHÇOBS

. v › a * ~ liusias-
V 1 ,e S 0,“. nows i, repletas de sincero em

crysmhna a antagem t e p ino, correspondem com delicada garbe_-

muíw ¡lí-3m' Nas aguas em quB ei' sidade todos os socios do sympathlco

la se cria, nenhuma planta se da, * club.

vo a junça. , Viani-se alii, radiantes de forniusu-

. . . - * ra e seductoras de primaveril graça, as

4H- n'eneros
.

, . Aleefwmidçao de D_ wnossas tricanas que com mais pureza

coloniaes de janeiro a novembro -

stcjando a «Mi-carcme», rcaiisouse

de attingiu O valor de 93545 tico d'essa beleza que grmjgepu á'mu.

contos, mais 2:24'¡ contos do que llier d'Avelro foros iiidiscutiveis de en-

cantadora e esculptural perfeição. Nos

em egual periodo de 1902. A re-

expurlaçao da Doria““ Blemu'se brilhava a luminosa e acariciadora sua-

a 33064 CODÊOS, a dO cacau a 53436,w vidade que tanto as distingue c se espi-

a do café a 486. De borracha reex- rltualisa em mysteriosos eiilúvios a que

1909 mais 5003000 kilos; de Cacau dõras e doiradas esperanças, toucadas

mais 4.0002000 kilos; de café mais de rosas,a perfumadus de risos.

Eram bellos os costumes em que se

. _ ampla

luminada, tinha um*

ostentain o typo impecavel e caracterls- ~

l olhos profundos e crystatlnos de todas

rendem ii'um culto adoravel de sontia- t

Domingues Moreira, representando o

«Correio», tocando per diversas vezes

na sua cornetas distribuindo uma

grande correSpondenoia; Regina de

Oliveira Faria, de «Pas de quatros;

Maria da Conceição Silva, de ciSaloiaii;

Maria da Felicidade Ferreira, à «D.

_Maria IIn; Creusa de Sá, vestindo ri-

gorosamente de ciFé», trazendo uma,

grande cruz; Maria Henriqueta Pinho*

das Neves, de «Heepanholao; Maria“

José, de ccCOiitrabaiidistan; Mar a Au-

gusta M. de Mello trajando a «Lava

deira do Minimo; Maria d'Apreseiita-

ção,trajando primorosamente de «Dan-

çarina turcan; Maria da Gloria, de

«Vendeira de ñÕl'eSD; Maria da C. de

Bastos; «Bailarina hespanliolan; Bern-

tha Vieira, de «Follow Sophia Maia,de '

i «Borbol_eta»; Maria R. da Encarnação,

vestida bellamente de «Judiau (socaga

da); C. Duarte, de «Pas-tora», Gusta-

vo terceiro; Amandiiia da Conceição,

idem; etc., etc. Alem d'estas lem-

bra-nos ter visto as sr " Zulmira Pe-

reira Carvalho, Luciana Rosa de Je-

sus, Aurora Rocha, Maria da Luz Hen-

riques, Conceição Henriques, Maria

Emilia da Silva, Celeste Barbosa de

Oliveira, Angelina Mathias de Mello,

Gracinda Barbosa, Maria Rocha, Ma-

ria Marques Carvalho, Ascenção Car-

valho Picado, Dulce Marques Carva-

lho, Esmenia Salgado, Beatriz de Sou-

sa Maia, Maria do Carmo Carvalho,

apresentaram; trajos d'um rigor incen- * Maria d'Ascenção, Chrisanta de Jesus,

1904.

Õ Provedor,

Jayme de Magalhaes Lima
_u_- ..a

gõãooonn» 44.o!?
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AVEIRO

-Nrr-

"925m estabelecimento de pada-

ria, especial no seu genero em

pão de todas as qualidades, se one

contra a venda:

Cafe de 1 ' qualidadeni 79.0 rei¡

cada kilo; dito de 9.. ', a 480; chá,

desde 15600 a 36600 o kilo; mas-

sas alimentícios de 1.' qualidade, a

140 o kilo; ditas de 2.', n 120;

voltas marca «80h, cada pacote, a

180; ditas marca «Narium a 170;

bolachas e biscoitos, polos preço¡

das fabricis de Lisboa.

Grande sortimento do nnirndoa

em todas as qualidades e pri-ços, e

folai'es especialidade d'esta casa.

Vinhos lino¡ e de mera, por pre›

ços medicos.

“Ordoad” e incertos de Serro de 2 horas o contlieudo dos seus '4"' A Inglaterra, até @Sles U1'

'6m 'serro atravez das Hespa- paloes; usando o tiro ordliiario po.

nhas, até se recolher na gua- de combater durante 6 horas. Foi

tida'. dionde mira, levando por motivo deste rapido esgota-

., w - mento de munições que a esquadra

*apenas nas garras Já mal mi americana, depois de ter destruído

“gm“, Oidésengano de imagl'a hespauhola não bombardeou Ma- Pensar 0 ca“'ão "131% Diz O “The

nation, dominios e poderias. nilla. E o combate não durara mais ensineirins and mmg_ journal” que

(Vozeâ,m_uitp bem). de 2 horas. Na guerra actual, os as m'nas 190335, Gula dBSCQbel'la

À”“'F'p'àhça ,nunca pode japonezes terão que luctar contra fez toma" dispensavel 0* Galvao Ja'

, a, ~ . - a mesma difiiculdade. Embora es- 00931: fornecem hoje cat'Vão SUIÍÍ'

ser grande senao como Phllo' ,ejam em communmação com Ui ciente para nao precisar importal-o

o . I

. ~

sopha, como humahltaria, co- seus arsenaes, Inglaterra. As minas que estao

de quarenta a cincoenta mil reis

tonelada, posto em Wladiwstock. A

Russia hoje está nos casos de dis-

_ _ as suas reservas são de .

mo liberal, como protectora limitadas. A instabilidade das poi- agora sendo exploradas Jazem em

de alma* ¡dei-ag e promotora. vorats modernas não consente fazer 5001130» [31'03“00 da “beira (Veste

de gra'ñde¡ intuitos. grandes depOSItos, tendo porisso “Omev a “me V613“ da COSlai

.., - os arsenaes apenas a sutiiciente pa- qualquâr @Gisa _00010 Seis 198033-

_As mas arm-as sao mm ra fazer outro abastecimento geral 0 Galvao @Xllahldo é a“lhfacne CU"

t” e vai-01'03“82 mas de”:com' e nada mais. Ja na guerra com a .la qualidade é superior à dq caf'VàO

penhadas. d'estes auxiliares, China, em 1894, na batalha de lalu, iappnez- 0 pedido para os district-_Os

estãobujeitas ás vicissitudes wpara o lim da acção, os japonezes “5101103. de Wlad'WSkai abstra'n'

da guerra; e_ @Sta Vçrdade ficaram reduudos a disparar o-s ?odcogifêngngãraeâls râgfããaoétããã'

f ¡ensinada áiFrança em amar- seus @uses com “mb” e grana' 'a O, i i .' - ' e '

“O, w .y - _ p . . das nao carregadas, a falta de pol- ¡atlas-_Antes d“ minas '001,195 le'

3391139633! que eua' term e“" vera.. N'estas condições, todo o "em SIÚO “NOME-'33, WladiWSlOCk

tadO, 86 !lã-0 fora 0 seu engo- combate nai al que não seja deci- comprava 30 @PRQ 47 COMOS; all-

do por glorias falsas. sivo é apenas um prejulso, se não tes *da Suerfa J? 0,30 COmPPaVi¡ De'

O maior defeito diessa bra- ç um desastre para atacantç_ é nhum. Aco lCdi'VEtO inglez BSPBIa'O a

:v'a' "el-estilñ'a'vel nação' 'éijumar o que tem acontemdo aos japone- w mesma ~0" 9-

. '.. zes nos successwos ataques a Por-

á malñ...9§tfemada Vaidade a to-Arthur e a Wladivostock.

majq ¡bluãtlñçavel 'mo'destlaàA 4t- O orçamento japouez de

_pode tudo, 903 a_ 994 preVê uma receita de” tempo muda de dia para dia. ,

.mQÇÀÉQWÔPQÓBT.
governar-“ milhoes, dos quaes 30 foram pois era tempo de fazer me-

88,'coino se a uma nação d'a_wãmpá'eag:dgslggq 231801600) da [83- llior tempo. Assim, os tralàallios no:

u.. 'A " '- -' 113 I' t 0 ~- w0010 030 l'eS 3111 cam o não se teem activa o uan-

iq”?,elliaa'lnaq' lhe 'fô'rax faclhnã'o mais de 18 e attendendo a que O to ãossivel7 fazendo-se pgqgenas

'Mmpmjlgovmjno de 5¡ Prop"a Japão não POSSUB “195mm de $116"- V sementeiras da epoca. Nos po-

phraí'si propria, pelas' suas lu- ra, um emprestimo quantioslssimo mares estão já_ nomscendo as ar..

experiencia, "DPOC-SB, a breve prasO paraoo g9' VOÍ'BS, promettem farta COihei-

1633“,inptiiibtjosdois.eu polvo, pe- V9"” _do M'kado- A "Ddelfmlsaçdtl ta. Oxala possam ir ao lim sem

iate virtude de'sens _de gui-"a paga pela- Ghma- @Sta borrasca'

i . ç * ' _ . ' _ completamente absorvnla, aSSlm 00- ...|- De fóra imformam.nos:

naturaes, que 83° !HINOS 00m mo o emprestimo de 125 milhões De Alquerubim:-_Nã0 se cancer-

estas qualidades sem recorrer contrahido em Londres. i ta de vez o tempo, que ninguem ~

nos Bengmomentoatde angus_ 40- A¡ «Gazeta economica rus- entende. Dia bom, dia inau, assim

tia a recordações absolutas, a 43”' d” S' Pele“burgu P“bl'ca “l“ 6118 P'dssa POI' adul-

.
A falta de ferragens para os ga-

dp to - ;d _a b A t artigo do professor [llguliiie, muito

nomef _ fer '813 O i a' r conheCido pela sua severa critica dos é ja extraordinarla, não have"-

sões obliterados, a .SYfDÍjOIOS ~a actos da politica fiscal da Russia. do secco nem verde para comprar.

 

0 tempo e a ~

agricultura

tlmos tem os fornecia a Russia wmv-e -
P › b ;ie mimosos uns,e todos ricos, como deia Salgado,

carvão de Cardilf ao preço variavel nunca se

a ctldão que tlagranteinente evidenciava o Trindade Fereira Rosa Prodencia de

proposito que todas pozeram em tradu- Barros, Albertina Carvalho, Maria Er-

zlr com üdelidade o caracter e costu- nestina Ferreira, etc., etc.

ines twradlcmnaes que bellamente conse-

guiram reproduzir, bem como as mais

felizes phantasias dos modernos liguri-

l, caracteristicos, vcrdadeiramen- Henriqueta An usta Carvalho, Base-

aria Leopoldina, An-

Trindade, Adelaide
viram entre nós, d'unia exa- geliiia Moreira

Aos promotores d'estas festas só

cabem louvores e felicitações pelo

bem que souberam realisar os seus

desejos. Eis suocintamente o que se

nos offerece dizer sobre a bella festa.

Ao descrever as principaes peripeclas

d'ella, sentimos um inefavel gozo nc

coração e cominover-nos as cordas

mais sensíveis da alma! Por isso não

mais -dlstinctainente se terem destaca- podemos terminar sem erguer um

do: Paula Mlgneis PicndO, de Castellã, brado vehemente, altisonante, em

hello costume século XVI; Maria Casa- que se reñeote todo o afi'eoto, toda a

ca, Lavradeira de Guimarães; Ismalia * gratidão,em que vae todo oenthusias-

Taboeira, primorosamente vestida de mo, toda a nossa alma.. Vivam as gen-

Camponêsa do alto Minho; Cecilia Gui- , tis tricanas aveirensesl Viva a velha

maràes, trajando a rigor de Sevilbaiia; guardal Viva o «Recreio-artísticas!

Maria do Carmo, de graciosa Ceifeira;

Julieta Reis, Arte-nova, muito delicada e

caracteristica; Amelia da Naiu Marques,

de Noiva;Maria Moeda, Andalusa; Maria

Maçarico( traiando de Veneziana; Maria

da Luz Succena, vestida ricamente de ,

Chineza, traje turco; Felismiua Andias,

trajando a córte, estvlo D. Maria II; Al-

bertina Aiidias,de «Biche au-bms; tjlara mos hoje um “mundo ,peste co_

Vinagre' Ron“"dezai mas“ milagre' de ; nhecido e tão considerado estabeie-

nos. « .

Pena temos de não poder dar aqui

os nomes de todas que com a sua pri-

maveril formusura tanto realçaram a es-

plendida soirée. .Publicamos, no entanto,

os das que de memoria nos ficaram, por

Um guarda velha.

 

    

moderno

    

ADARIA aFERREIRAn.- Publica-

«Buena dichan; Maria Vicente Ferreira,

vestindo de rosa «la Frances; Maria da r

Luz Pacheco, trajando de Republica;

apresentação Paclieco, ã imperlo _da Rus-

eia; Anna Andias,

muito mimosa; Joanna Andias, de Came-

lia; Florinda Loura, «Grs-vian; Clirisan-

ta Taboelra, trajando de Dama da cõrte

ingleza; Delpliina Duarte, de Nuiva; Clo-

tilde Duarte, de Violeta; Laura' Duarte,

Bailarina d'opera; Zulmira, à «Mi-care-

men; Aida_Soares,_trajan
do de Mal-me.w

quer; Maria Emilia, com trajo de Fé;

Deolinda Augusta, vestida d'Algarvia;

lria de Lemos, Jardineira; Firmina Mar-

~ nes, trajando a americana; Clementina

erreira, Dançarina principio de seculo;

ltosa dos Santos,Andalusa; Maria Morei»

ra, Cainponeza da Escócia; Rosa Freire,

Indiana; Ascençào Pirré, de Feiticeira;

Ascençào d'Oliveira, trajando de Serra-

na; Joanna M. Moreira, trajando do Bai-

le; Josephine Gamellas, idem; Zulmira

» Pinto, do Lilt'l'ilticli'ü; Luiza Reis, de Fo-

lia; Maria Ugando, de Circacmna; Julia ,

d'Olivoii-a e Silva, a madame Ponipa-

deur; Conceição Ogando, com trajo ale-

gorico, representando a Arte, a scieiicia

e a industria, Dóres da Graça, trajaudo

rigorosamente a musica;

Vendedeira de I'lõres,

cimento local,e chamamos para el-

le, como indicação de utilidade pa-

ra os leitores, a sua esclarecida at-

tenção.

São sobejamente conhecidos a,

excellencia de fabrico do pão, a

qualidade dos generos e artigos ex-

postos, e a seriedade e honradez

que preside a todas as transaCções

d'aquella casa. Desnecessario se

torna, porisso, tembral-asFrizamos

apenas que os preços porque "se

obteem all¡ os artigos á venda são

os das fabricasde Lisboa, sem a

menor alteração, e que esta vanta-

,gem é muito para attender.

0 «pinonirosn.--O sr. João

Baptista Garcez, que adquiriu ulti-

iiiaiiiente a Casa e quinta de Ar-

i nellas, 'no caminho da Forca, esta-

beleceu all¡ a verdadeira altura os

seus depositos e fabricação de «Pi-

l'OlilOSr, a saborosa e innoll'oiisiva

i
5 .

i =.!0+0- «000mm

i i.

ACYTILENE

ARBURETO de i calcio

fraiicez, (litlíll rendiiiien'-

e to garantido de 300~ ii-

tros k.°. Os 100 k.“ franco

Lisboa IOâOOO. i

Appavelhos, candial-i

pps, lustras , bacia.;

bgoos eimais waccounts-i-

"|08| I

Nova illuininação a gazoli-

na, poder illumiiiante 100 vel-'-

z las por bico; gasto 5 reis. por

hora. '

Pedir catalogos gratis aos

preços correntes a A. Reviere.

_Rua de S. Paulo, n." 9, 1.'

-LISBOA.

Desconto aos

' ° »revendedor-.pç

Palin de trigo __

em fardos
DA BORDA D'AGUA

=

JOAQUIM uma“ nz narra

.. 'GOLLEGÃ

  

a Fornecedor do exercito e das prin-

cipaes -alqnilarias de Portugal, .fm-

nene-a, em Wagons,posta em qualquer

estação do caminho de ferro, por pn-

ços sem competencia. ;n .,

Vende tombo f
. .

milho aum“”
m °'°.9 99"!“- de
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Objectos' de caro e prata para'todos osgostos e em todos os valores. Ao

Longines, Omegaie' de diñ'erentes marcas. Preços modicos.
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Consultorio

MEDICO-CIRURGICO

zo DE DIREIT

llr. Luiz Regalia m°*“°°da“eaI-camara.

, . DA

comarca DE AVEIRO

A“”Iorem
w Rua d'Arrochella-Aieifd.uuaüvo munidpal-

wConsultas da 1 hora ás 3 da tarde.

*'"Ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnmmllllllllllllllm

l .

u r

_ ^ |

1

a

'w n ,;H'~.--:,s~n,ç, ..w-dj." .. , «. a r, ,r p., ,, n, a E. -. '._ ..,. . '* . o _.. _,u 4 __ _W r Í. ~
0._, y_ I- _ ri ,. A! 7 ›. g l V.. . y l ' .13_ s o H p ?RÍI E .gj' .u

-l 4'

A, Á

.

à ã a X 6 à x O
? a X Ó X Ô X O X O i

 

  

  

 

FUNDIÇAD ALLIANÇÀ DAS DEVEZAS

DE

Bar.oa da PINH0, succesor
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I i''O dia 25 do cerrente mez,

por 11 horas da manhã,

á porta do Tribunal judi-

cial d'esta comarca, hão

_de vender-se em hasta publica

Rua Moreira da Cruz, Devezas-V. Nova de Gaya

  

N'esta fabrica constroem-se todas as obras, tanto em forro fundir-
do,_ como em metal e bronze. assim como: machiuas de vapor, linhas
d'elxo, tambores para correias, bombas de pressao para agua., ditas
svstema gallo para trasfegar vinhos, pressas para expremcr ba aços
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E diuvas ou azeite- assim como todas as obras que pertcn ' °

o e '37"" .51. 7 "ir.

,
_ . , ' _ Í ' I ' d

e ser entregues a quem mau”, w _ .
ã

«E g ; secgralhderlaãlãorlào mechamgoí perchs e gradpamcnllos para lar.

. ° _

. aca as, xe* ores para a sclros torneiras e va vulas de me- '
:lanço Ogç'ecer 9°er 0 Valor_da -- e * x

É à x tal para toneis, marcas para marcar pipas e barris a fogo e ditas pa-ua avaliação., OS bens abaixo t * :à x
"o É_ x :gugggrtàaá'sciàlàas paralemhlarque, clltlali'ru:_ts e araíllos de todos os sys-

_ . . í -a-› _ ---
- * ' * s rccon leo] os resu atos esma aorcs ar-

menclonadosa PenhoradoB ao * .. . w . -
É ° cvlindros de madeira en cnh d ~ e »gw ?mas com

_ , _ o andegzadoauctortsadopelo
... É ., w , g _os ecost parauraragumdltos fundi-

executado Joaqwm Marques, Egovmo pela Inspector“ _._N
.É w w [tipicllledtgggisngâ seyãtemzês, estalnczírlols. ãatphíem labrlcam ltàuça de fer.

i . A __ _ A , › í_ 2...¡

a ~ :- ' _ .l pre oe es an nu a c mos os taman os 'erros
5011.7911'02 Jornalelrot _da Povoa' ajax: “eríígâfdíe --- ã

E ;g x de brumr a vapor, dltos d'aza, captadores do cartas etc. i
dO-Yallade' freguema de RE- g P““ !arrumar E É .a 'Ê'U x O» à *nào-0+** i ñ Mqueixo nos autos de execucao -*-***- dewuderublm ' ~

5 ;É a) PNEUNATIWS nun“”

~ ›
a

e* o.. > -5 X a 7,5000 nnxsPor (matas e 881108 que lhe m0' E, O melhor tonico E '
8 cu _rg "à ü O Legitimos egarantidos. Pneu- O . . Í

V6 0 doutor Delegado do Pro.. ñ * nutritivo que se Ganhe' Ç_ x
:É "o ã a w ç maticos Omnium, CycloneeNa- lcurador Regio. . É¡ pe; eñmuito digestivo. ã:
ã'ê a) . twnügfãfgügâã62522236880_ ¡ A mais afamada dc todas *

Metade d'uma propriedade »t 013m. cante e reconspl- g _j

É e. 5.a E ~ i TÍOB ara bic 0161368 a re OS Í' ' i P l N .4

,umthob a sua m_ o:
@mangá x à p y. e p ç t quan as se .on recem. Uma

- w o . p j -_ w - _- . _ ___
, g_ na sem competencia. ' ,- ~ ' - V

,detexl'ra lavrãdis; sita mas Qum fpgiãcâàeíeêexãvgàzgpee ::J w U e
'gw w. Antonio Joaquim Augusto, O noudade cm solidez e ele-

,

,
w _ 0

.. à ' '

tas' ¡mlte O_ Ogar a Pera enriquece-se o sangue', *"' *p Grande SOI'LLLU mn accessorr s. agulhas, etc., etc. Oríñcina de re-x $ sangalhos An_adm' t ganuêa 563qu garantido O seuJorge, freguema de Requeixo, _ fortalecem-se os mus- :à parações, _tanto de machinas de. costura como de bicycletes. w VEFPE'SE'_9F¡ Ílhavo. 13° bom tuncuonamcmo_ O mate_
a1'- d _ - ~ --2-:1- culos, e voltam as tor- d“ Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sanga- O esmbelbc'mento do 31'- Anton“ . - - . - -

av _ na a em reis 40%000. É? ças_ lhes-Anadia. O x t Augusto Nunes Visinho. t nal do seu fabrico e de primer-
Metade (Puma proprledade Empfrcíga-se .com 0 É; SàlghpciísÉsAgígptes: EXE ?GUE¡2A, 0 t_,sr. 153mm 30 SlpuzaACar- M w meãânàoAsgpedÊànlãg eãzabspâãcài; . ra qualidade, e atiiançado e...
° - - ~ mais e *z exito nos v _" neiro-a * › o sr. n onio u us 0 unas izin 0- cce- - * - a - '

de pinhal, no emo da Areosa, _fg_ estoma às ainda os - “mas mais_ ' g z Carneiro, los fabricantes DhLACHA-IImIte do Carregal, freguezw h g ;nais deíãis, para com- '

NAL & 0.8 dc Para-:Preço
p ° ° -' 5 ater as igestões tar-

_ _ _ e ' w

Íâcfàequelxo, avaliada em reis E dias elaboüosam dis_

com O travao, 55$000o i e sia cardial ia as- w i
t w co o , l

~ , . -- P *id - g ' fi. É
lletractos a tra en, m .“ 9°““ r915

E metade duma pro me_ c! tro yma, gastra gia,

_ moldura.- , e , q p r anemia ouinacção dos * 1
,1 Execução perfeita. Modicidade de Grande sortlmento de accesso-

dade de pinhal no Bltlo da Pe- e orgãos,rach1ticos,con- * I'LLUSTRADOS --m preços. Jeremias Lebre nos e ofliclna de reparaçoes tanto

w o í ' ~ A ° ' sum ão de carnes af- e
ra Jorge' freguezm. de B'equel: w. '_ _a feccãgs escropholoslas,
XO, avaliada em trens 13000. e na eral convales- 3*”

Pelo presente são citados a cença 'etodas as doen-

L'Íi Vito, Aveiro. e

EDUARDO a: F. OSORIO . F??
    Rapidez e economia

i COLLECÇÃO DO “CAMPEÃO DAS PROVINCIÀS,, costura, etc.=Unico representan-

t

te em Portugal, Antonio Joak

  

  

  

, ;25 ças, a onde _é priciso a a a
* _WT-fm??? j w w * __ *

quaesquer credores Incertos s w *s levantar as forças. I' ' a' '33 “'e ;íüãgízgziãifpâfg“3°“ * Éâuãusno SANGALHOS
para assistirem á arrematação. .t Í ..u . w .t ç -- RUA MENDES LEITE, 13 A 22 * - a * -

A' venda na «Venenosa-central», aos ALLA É: FILHA
/ilil' l T¡Aveiro, 9 de março de

    

_ _ w w
Sao nossos agentes -- EmBalcoes,e nos escnptorlos do «C ampeao das _Aveiro _Agreer Águeda. O sr. Bento da 8mm¡

.1 _ _ _ . de seda e chaminés em cristal e mi_ * provmcêü.sto
""'“ .

Carnelr0=em O“ Sr. Atl-
VERIFIQIÊI-:JO ;plz _de durento illlgils cazFABRICA DO GAZ. + ñ k ' + « Acaba de receber 33 mais @nas Para comprovara efiicacla tonio Augusto Nunes Vizinho. --

. . mto

O escrivão do 5.0 ofñcio,

Manuel Cação Gaspar Todos os prOpríetarios e todos os _

tñwhjtada Rom_ constructores,por mais modes-

tas que sejam as suas construcçoes,

  

~ i _ w w à “Kildadãs da 33“??? _lând'sls.¡: d'esta pomada, bastará. dizer ACCBÍtam'se mais-
~ w !mos c* 'es e ves' O' “59'“ 0 0.1“” que ha. milhares de a essôas w z w n w fm“"

de capas, casacos, passes, boas P . A LUZ na sauna a noroma  ~ * ie outros artigos de agasalho. Gran- que amem empregado em 1m'
w

0
.

Bico aveirense=FABRICA DO GAL'de variedade de flanellas, meltons, pmgens, herpes, escrophulas,

  
- . . . . . '00040-040Om 'na teem neceSSIdade de recorrer a um _ IDOSCOIlS, e casnmras proprias para fendas tanto anngas como re_ ,lhores resultados na decoraçao deposito onde. possam comprar os Recebeñse un] ~ Capas e CHSHCOés Chapeus Para se' @entes embora gyphilitícag e O MEDICOdas'casas, casas de banho, co.. materlaes em boas condições não ~ - ' f rnbora, ultimos modelos. Guarda le 1 t . Hut

chuvas, cobertores, malhas, sapa- ql os seus sa“ mes e e¡ OB
*tos de agasalho, meias de lã, es. llnmediatamente BB teem feltO

partilhos, velludos, pelloches, se- sentir.

[ins e muitos outros artigos de con- PlIARMAOIA DE 1.a CLASSE

sinhas, theatros, casinos, car- Só de Preço mas tambem de quali-

ros automuwis na marinha dade. Não poucas Vezes o prepríe-
a r * * * i tario das províncias se vê em diflri- i

emo, etc-
culdades sem ter onde os comprar g p

-

A. Mendes Correia *
mudou 0 seu oonsultorio para a

i R. Formosa, 385
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Esta tinta nao estala econ- e ?sem quasr mesmo saber o provzn_ fecçao. _ ñ , DE ALLA & FILHA ”3““ “9:2“ 1d°manhã ~serva O hmm“ e a! ¡.¡gidez da que empregar que_ lhe seja mais ,w .
'Bico aveirense_ _Na

i CLINICA GENITO-URINARIA Çporcelana, e .é d'um preço ra- Proventos” e economico' T““do 1550 *0203 Fabrica do Gaz w t Ii'alamemfidasdPeWas d'm'hm
l ' i se remedeía promptamente com um “ W ° í ñ 1 V ' ° x AVEIRO g Prosmmr bexiga e ”Mi das doença¡ da¡ 1”a” ' simples bilhete postal dirigido a J gggggggggg ' M““ m_ ' + + ~ t Senhoras e das doenças verem: *

' a k w * * *e -- . ' 5 " ” . _"_'"“'““'“'“”"W i * 5 7 » H Pelo me í * t

Deposuo no Porto, e para. “No, LISBOA, pedmdo Preços, = Ó :Ó gggmsrmmsmssmmmm MMIRIHMPH *É ALLMGHI w * 1 (1.00.
O norte de Pertugal, Seraph1m catalogos ou Informacoes do que ê On' Iô* Êãtãm .J í w Bicycletes, mOtocycletes e t d
Joaqmm de Moraes, 64, rua se deseja e 1mmed1atamente rece- 'Ó MONDEGO § gãêa "cu-o“” automoveis dos melhores ta- E d_ _ l d F ›

.
v

_ , ãgp
' p '- o. r . X' lSCl u S 'de 06d““ 68~ PW- Eetif? “1-“: _ @marra lr¡ 'a:assassina:as:: iauyon. Lea: Besteiras."ih. 7 .› W “WW“ :t Vl Ita' d construu suab ha .Ita. pnopmn'umo n nlnncroa z j

do cas. Oñ'ícina, para concertos. .Dalérisa e ex'aSSÍSbente na»

,p w E çoes com segunança, economia e r _Diamantina _mm-z fúrcira * F _ . . * Esmaltagem e nickelagem. clinica especial das vias urinarian._ , melhoramentos mOd"rn95- L* secção--SEXO MASCULINO gêêâ J Jilllllleilll lldS PÍÚVIHCIÊIS * Alugam-se bicycletes. 7 do 11031311331 Neck“ _ ~ *'
- , “ W ' A casa de Ju é producu C'rav. de Noqufrrayo jpenjaaj). b . A i 1 p Consultas da Í a

_ 1 , w ctora de grande parte dos mate_a Curso .commercral, conversaçao Ó
erro-:c ve ro

w às 5 h' da iara. t.a . d im optadora d t d l franceza, mgleza e.allemã,.contab1- @Éh w, __ _ _ 5_ _ _ _ _ w_ _ _ í 4 “este am a 'P' t. e O 35, !Idaden _campanha escorturação gap Facturas, Circulares, _ ' »ooo-040.44.0*o*
uma grande OS ou ros, .e po¡ esse mo IVO, po e é commelcml, Instrucçao pumana e, Ó @go l p ,.

_ ow o', H - d-ñ» i t fornecer todos os materias.? de cons- g secundarim magisterio primario. ç gâ Clive_ Oppesmumeraçao
~ t8° e “nf, e ' “8 tracção em condicoes, ,,OÍÊÍZÍJÍ.”'.ÃÍÍ§;ÍÍÍOÍ 4›| e mação de livros e , ~

. W estantes e noguelra e 11398, encarregando-se qualquer '“ ranao Inciso nr “seu“ i talões, reClbOS, aVlSOS,
' W e 7 '

csistanho, podendo estas ser fa- w remessa semgmals incommodo para 2.a. secçãor-SÉO FEMININO * Sã mappas,livros, jornaes,imente 8] roveitadas '- nem a, re ursntar. Praça 8 de Maia, 46' ,a _ o“- _
0 , d. pl . para ar q Pedir Oqindice a] habetico dos nguas, numca, lavam, dm_ Ó o cartoes de v1s1ta desdemação e OJaB de moda, Oll matñniaes ao escri maio l nho, pintura, instrucçào primaria e O 25o a 1,333500 rs_o cento,
mercearia. w ' P gera

   

 

magisterio primario.

Ó    Rua Caes do TOJO, 35 etc.,ctç,

Machines e types no- a

vos.Pessoal habilitado

  

 

N'esta redacção se diz quem

está encarregado da venda.   
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PAQUETES casaca santa DE LISBOA]
THAMLS Em 14 de Março

 

MAGDALENA, Em 28 de Março

Para Teneriffe, Pernambuco, IRabia, Rio de Janeiro, SANTOS
Montevideo e Buenos-Ayres.

A 89800 "A CREADOS PORTUGUEZES
Na agencm do Porto podem os srs. passageiros de 1.'l

colher os beliches á vista da planta dos paquetes,

isso _ recommendamos muita antecedencia.

PREVENÇÃO, AUS PASSAGEIHUS
Tendo acontecido por varlas vezes que alguns passageiros pagam

as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa.
nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias re-
commenda-se em especial que tenham 0 maior cuidado em tratarhem-
pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi-
llete onde se leia Impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY (t
SYMINGTON, e tambem o nome da Com anhia MALA » 1.

INGLEZA. P REAL

 

feita pelos processos mais modernos e aperfeiçoados. '-A í w _ o grande quantidade de telha franceza e seus accessorios ebem assim ou- Unicos A entes no Norte de Portu al
tros artigos para construcções, taes como: azulejos para revestimento de paredes de variados gostos

ñ g g
1- - - .Q r_- ',,1 .+_'' frontarlas, slphões, balaustres, manílhas, etc., productos que rivalisam com os das princi paes fabricas :Emília: Palt, Iíulnbey & nnngton

do palz. Tejolos de varlas dimensões.--PREÇOS MODICOS. i w 19, Rua do Infante D. Henrzque--Torta

Ou aos _seus correspondentes em todas as
Cidades e Villas de Portugal
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