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TliilTMN) DE' CüililElillIO

ENTRE

?namo E ALEMANHA

Foi assignado no dia 30 de_ no-

vembro findo, no Porto, o tratado

de comercio de Portugal com a

Alemanha.

Para esse lim veio ali o repre-

sentante d'este imperio em Lisboa,

o insigne diplomata, sr. Conde dc

Tattenbach a quem El-Rei agraciou,

por tal motivo, com a gran cruz

dc S, Tiago.

O tratado é altamente benefi-

cioso para Portugal.

Nem outra cousa se podia es-

perar da competencia do actual

ministro dos Negocios Estrangei-

ros. C 7.

Com esse tratado muito ganha-

rão agricultura e comercio, porque

todos os productos portuguezes,

como azeites, fructos, legumes etc.,

serao recebidos na Alemanha com

o favor da pauta minima: e com

grandes reducçócs os vinhos de

lotação de pasto, e licorosos. Em-

quanto que os productos alemães

serão recebidos em Portugal, pa-

ando os actuaes direitos arance-

arios, corregidos na pauta de 1893

pela lei das sobrctaxas, devida à

ilustrada iniciativa do sr. conse-l

lheiro \Venceslau de Lima.

As vantagens por esse tratado

concedidas aos vinhos do Porto e

Madeira reanimarào os seus aba-

tidos viticultores e comerciantes,

porquanto esses vinhos pagarão

na Alemanhalos mestnos'direitos

que incidem sobre os vinhos co-

muns d'esse imperio. E ainda go-

sarão o privilegia de serem reco-

nhecidas, por marcas exclusiva-

mente regionaes, ças designações

de Porto e Madeira o que matarà

as suas falsificações de outras pro-

cedencias. '

Os nossos vinhos licorosos,

que passaram de moda nas gran-

des mezus, e nas degradantes imi-

tações e adulterações defrontam

com um inimigo feroz, encontram

n'este tratado o recomendavel t'a-

vor do embaretecimento c a des-

truição dos seus concurrentes tre-

dos.

O Douro que tinhajá, antes da

ultima colheita, 250 mil pipas por

vender, quando a media de expor-

tação annual orça por 50 mil pipas,

e cujo vinho mais fino-o do Casal

de Loivos, centro da famosa região

do Pinhão-só alcançava agora

vendedores, e por favor, u 10 'e 12

mil reis a pipa, quando em tempos

noi-maes os tinha de sobra a 100

mil reis, o Douro rejubi'lOu, e jus-

tamente, com o tratado que -lhe

franqueta o desmesurado mercado

germantco. ,

Mas nãoso os vinhos_ ganham

com isso mas até as aguardentes,

cujo preço não passava para cima

de '10 mil réis por pipa. OF'a'"àé¡1dO

o preço da aguardente na razio dt-

recta da qualidade da colheita. e

sendo a ultima comparavel às dis-

inctas novidades

;868 e 1878, calcule-ste a _valoriea-

;ão ue o tratado lhe veio dar. A' _

oda a região duriense e espe-

'ialmente o Porto colherão em bre-

e os opimos fructos d'elle,

Bem os merece aquella labo-

"iosa região, devastada por todos

:›s males, desde a consumpção pela

:xloxeru até a pletora pelo. excesso

::c producçáo. v a

F. bem' o merece o Porto, tra-

í-::tlhador afincado e sem desfaleci-

manto, e que, n'este anno eriçado

:e dificuldades, economicas no'ex-

.mngeiro e politiCas no 'paiz, 'che-

gsa ao termo sem perturbações 4d-

._.tnceiras, ou de outro caracter

grave. .

Mas nem só ao Porto cao Dou-

:o aproveita o tratado. A todoo

- __ uíz elle oferece beneficios, porque

:'-ivorece a entrada de todos 'os pro-

'uCtos portuguezes na Allemanha,

u porque poderemos adquirir os

:DIRECTOR POLITICO

' /VlARIo PUÁRTE

 

de 1834, 1863.4

  

 

Till!" - Anna 35560 (Íi'ancm.

IMD”. Parei o Ilan-n.. nuno.

Numero ,aveiro -w réis. - A¡

  

   

productos allemñes por “menores

preços que os acto-nes.

Com providencias _d'esta ordem

se desperta é--ee aivigo'ra 'a rijuéza

amortecida e inerte do paiz. Com

elias se afirmam c se honram os

estadistas. _Com elias ,se .Caminha

para os vastos e sondaveis espaços

da c'ivilisação. ' '

E só com elias, como sans moe-

das de padrão de ouro, podem os

governos ir resgatando os penho-

res de gratidão pelas acclumnçoes

e festivas homenagens ao Chefe do

Estado. ' '

Bule m: Cmono.

Conselheiro

Hintz 'e

~=251=

CONVITE.

Ribeiro

Tendo a Commissão promoto-'

ra do mOnumento a Hintze Ribei-

ro resolvido. angariar donativos

em todos os concelhos do paiz on-

de o partidovregenerador tenha re-

presentação, venho convidar os

meus amigos e admiradores-'d'a-

quelle insigne homem publico, re-

sidentes nos concelhos de Oliveira

-d'Azeme'is e Macieira de Cambra,

a inscreverem-we na subscripcão

aberta n'e'tta comarca e a entrega-

rem os' seus donativos até 23 de

dezembro, ao* sr. José Antonio Es-

teves, honrado commercíante 'de

,Oliveira d'Azcm-eis, os quaes, bem

como a relação dos subscriptores,

lserão por elle enviados à illustra-

l da' Redacção do «Diario Popular».

para“ terem a devida pubiici'dade,

l e seguidamente serem entregues

ao digno thesoUreiro da commis-

são, 'o Ex.mo Sr. Henrique Matheus

dos Santos, director do Banco de

1 Portugal. -

Ao partido regenerador dos

diversos concelhos do districto de

Aveiro, peço licença para recom-

' mandar que ad 3pte agua-il procedi-

mento, esquecendo quailquer desat-

Itençào que houvesse sido pratica-

' da pelo grande e saudoso-extincto,

: victima dos mais acerbos desgos-

ttOS na ultima phase 'da-sua vida

' publica! ,

i Oliveira d'Azemeis, 25: de No-

vembro de 1908, "

l Arthur da Custa Sousa Pinta.

Basta

l
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l A redacção do «Districto de

'Aveiro», tendo pela memoria de

Hintze Ribeiro a mais alta consi-

deração e elogiado sempre a ini-

ciativa do ex.m° sr. dr. Arthur da

Costa Souza Pinto Basto, faz iden-

tico convite aos seus correligio-

uarios do concelho d'AVeiro e por

,sua vez pede aos seus collegas do

. districto., abramrtambem nas suas

'columnas a mesma subscripção,

porque a todos cumpre fazei-o.

i r -'~" ,\,

'.,lillllliilllllll'lli POLITIHUS
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. Lá para .o_dta 5-, na .opinião

das_Nonidad-3s,esperam-se grandes

acontecimentos politicos.

O Popular escrevia ante-'bón-

tet'n: ~
., m ,

' «Na eleição de_ ¡Isnmmg'n n pair'

ud.. republicano alcançmi snbre nu

partidos 'mnunnêlh'r'ds uma asmgna

'latin victoria Todi¡ 'a ¡Lllnlnislraqñ-n

local '.lu ÍII'llnIClplt) de 'habita'- está

nas Iuãus dcoü'rupnblmauos. "-

' 'Pê-5m“ #camara umnia-upal; têem

trinta e tpmtm'jnntau ih- pranchas,

Hean'd'rua munaréhilms cum uma

Íllülgniñl'tu'llt'lllllilcirld l' * “* m

' 'FT-'nus llclltl perguntar se u gn

verñn presululn pelin sr“ Perro-tra da.

Amaral anula " não terá cum'prnlu e¡

âlía'liilssâu."' " 1 ' ^' ^ '

_Se acham pouco, qm- 'venha' m

I'Mlu, "Inu que "e-nha depressa, pnrw

@mm-FEIRA H'DE uma
MWVVM,.
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José Estevão Coelho de Magalhães, Manuel José Mendes Leite, _

Agostinho Pinheiro e Silos oAntom'o A, de Souza Mata.
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vez tln quo o desprealigin cnnslan-

te da¡ instituições, sub a volt-ranma,

para não (ll'b'tlllul tmb a row-pousa

luhdaulu emma-xa. dos alma maiores

parlitln do paÍZJ_

As Novidades disseram que

dfesta nota politica, se inferia uma

attitude de intransigencia- do parti-V

do regenerador co o governo.

A ,Hontem o Papá ar responden-

do ao Dia, acceitava o Commenta-

rio das'Novidades.

' . .Conta-sc, por isso, com a que-

da ministerial ou com uma grave

dissidencí'a, mais que improvavel,

no partido regenerador.

O sr'. conselheiro Julio de Vi-

lhena ,communicará ' ao chefe do

Governo 'que o'partido regenera-

dor não poderá continuar a dar o

seu apoio ao governo: os dois mi- 1

nistros nossos corrcligionarios te-

rão de abandonar', se mais'não for

por disciplina partidarizt. io sr.

Ferreira do Amaral e este, vis-

to que tem declarado tantos vezes

ue ao menor gesto d'um dos che-

es d0^partido,*aband0naria o go-

verno, cahirá. V

Falta pouco. Para tudo saber-

mos, de facto, é questão de dias,

apenas. ' - '

o *o*

j na atuante::
...n -›-=\¡)=

T. u¡ .-urrnin boatos unmu alar-
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4335966 réis que a administração

pus-sad:: ficou a dever à Caixa Ge-

. ral dos Depositos pela importancia

de quatro semestres que findou no

corrente mez' dos juros e amorti-_

sações do empreStimo contrahido

para a Construcçüo do novo edi-

l ficio.

r Sendo como é de um conto cen-

to e tantos mil réis por mez este

i subsidio, é claro que durante os 4

mezes proximos a camara não re-

ceberá um só real para custeio das

despezas com os dois asylos ao

mesmo tempo que se vê a braços

com uma divida que se presume
I o

i superior a dois contos de réis por '

fornecimentos já feitos e consumi-

dos no gasto diario d'estcs dois es-

tabelecimentos de caridade.

Perante tão melindrosa situa-

;ção está convocada para amanhã

uma reunião extraordinaria da Cu-

mara.

.--mw

etintura 2 @autos
2:32:30”:

A maneira iid'alga como alguns-

republicnnos se conduziram duran

te a estada do Soberano em Aveiro,

enganalundo as suas fachadas e a

despeito do seu credo politico, sau-

dundo i'll- Rei e lançando-lhe ílorcs,

foi mui iulgada pelos outros seus

coz*rt-ligio¡mrios que sonhuvum . ..

com impossiveis, não obstante o

espirito menarchico quasi unani-

'""'""“' ”me" "a "N“ "Í",'Í'r”“ me da cidade e do districto d'AVei.

situam? - ñuanth'lra_

Nñu :lx-'smtpvrelnux porém

Os «Aziutargnn (It'jllru e :nn-wi¡

saçfín da «linda o-xlo'rzta somaram a

tulululadn "lv ![4593 (tulllus, SI-ntlu

2:972 lí'llll'm 'lu l ° série, .179 con

Itu¡ tim 2 ' r' 111,57 unltlus lia 3.' Os

ro e do empenho de todos em não

consentir u mais leve contra mani-

festação. 4

Por isso, houve ha dias já dis- _

cussño azedo entre csi-director e

redactor do Democrata, srs. Ar-

naldo Ribeiro e dr. André Reis,

dando-sc como certa já a sahida

rvlullnu-ulus aduanelrus, calculzulns (reste ultimomaq fileiras republica_

para n presente exerCIcm, snumiam

|3189í- "HIHHS. A hylmtheca smmua,

nas.

Tambem abandonou o partido

[tons, 13:85“ raul-L4. rt'mlitlwllws republicano, o illustrado clinico

ill",

.tara ¡mgar !R$98 numas..mnmuru,

sonic entregue-a mula-s «medias» ;i

Juma du (“retlnlu Publico.

Manim qu.- n agiu (in nurn al

Hugiwse 33 010.4 n um' min é prova-

vel, us u-urargngs Iln .lu/ul¡- n-XH-rnn

ate- a ¡terna-:iria cuncm'n-nma de Sarrazolla e: nosso amigo, sr.

dr. Añtonio Maria Marques du Cos-

ta, affiançando-nos alguem tambem

que à d'estes seguir-se-hu a subida

do sr. dr. Francisco Marques Mou-

ru, Alberto Souto e d'outros.

O partido republicano vae re-

gressar por isso aos seus antigos

não c-Xreulo-nam 62130 rnn'u- em tempos“. de vida apagada_

[MIN-I. Ewan-ln quv ns rendimentos

cairulmlus :las &Manila-gas 131893-

cunms, Sulrrvssc-m llih'hla 'lu mil

rnnlns. hypmhvsu' ¡In-- n-puiamns

illiltlllllsslVI-I. levam-N. HIM-Hal' tl'is-

sn, á Inara-*cu «lv 61761- Collins. Pa-

gos, rent-tuning, [mins us vucat'gus

da «lwuln c-xterna. ainda ficariam h

yr"" 676a 'l"""'“' n"" 'Wim hm"" vista do aggravamento da despeza l

[hn-s¡- qu - 'no-l pousadurmular!

Nem mais.

F

Na sessãocamararia d'hontem

foi calculado o defirit da gerencia

finda, em quantia superior a 18 con-

tos, sendo'nomeada uma cemmis-

são. . . de inquorito às respectivas

cantos. -

Tambem a nova camara, em

havida na construcçfto do edificio

Qu" alu-ntmn"hmn u'm" "S para os azylm, !rue tratar de sa-

huixlsms. . . , t

A I|US›3 ;situação financeira é

presume. na_v-_«nladi;_¡-Hnma cl'ahn a

ser ¡lc-nrsptfijadn, é 'vnu't me 'a dis-

tancia ' "'Í" ' \

,('Íum boa administração. Portn-

gal resnrglrá ainda ,para uma vula

desafogácla¡app-sperm i '

_l à_ São os [tt-asus) vnl'us_ eloa ile i.)-

clns'tpteamtla ml¡ óglnñunça nn fu-

tum tln Nação' t' nus' twiurçns pu

trjínlucue tluslsa-us !tillll'nlqttatlurtls_

tdmnustraçào llllllllmlltll
. › _-=*II=_1-_ '

Escreve o Pcogrcçsodvlveim:

gravissima a situação economica

'do nosso municipio; principalmen-

temo. .que diz respeito a adminis-

tração dos azylos, à qual o Minis_-

terio da Fazenda acaba de mandar

_subsidio mensal, 'que constitua a

unica receita que aquelle estabele-

' cimento' tem para't'a'zer face ás des-

,p'ézas do Seu custeio, e «isto,até que

. , -a sómma dos subsidiosque forem o. sr.

que mm va'le' uma hquulação_ do sendo reunidos pet-faça o total de c que a

sustar o pagamento do respectivo título-

ber. . . se poderá continuar com as

obras até à sua conclusão.

Outras muitas medidas se vão

tomar. . . d'acalmaçào politica.

' Pois cúmié ?1. . . e

. , . l

O-sr.~ Gustavo .Pinto Basto que

com o seu grupo esteve quasi a ser

vencido¡ pelo *grupo* capitaneado

pelo sr._;dr. Peixinho, quiz fundar

um novo orgão politico, visto este

douto bacharel ser director do Pro-

resso e Aveiro e por isso. . . não

he merecer o' jornal u confiança

politica de que julga necessitar'.

~ O sr. dr. Peixinho sue, por is-

so, dOÍProgresso dc Aveirol

Aíl'trma-se tambem que breve-

mente appurecerá n'esta cidade

"55mm, informados de _que é mais; um novo jornal que defende-

rá a_ politica amphibia do sr. Dr.

Jayme_Duarte _Silva e dos seus

amigos, no numero dos quaes se

Conta o sr. Dr. Joaquim Simões

Peixinho, 'governador 'civil subs-

f

Todos julgavam, por que osr.

dr. Peixinho com os franquistus

não se cancavam de propalar, que

Gustavo estava só no partido

força toda. . . era d'clles.
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O sr. Gustavo provou-lhes o

contrario, fazendo publicar um nu-

mero eapecial, commemorando o

seu novo accesso á presidencia da!

camara. N'esse numero especial'

(eupplemento ao Progresso id'A-

veiro) o sr. dr. Peixinho foi risca-

do da cabcçae não escreveu uma

linha sequer, em quanto que Dara'

elle escreveram todos os outros pro

grossistas, como os srs. Albano de

Mello, Conde. d'Agueda, Alvaro dc

Moura, Dr. Cherubim Guimarães,

Mariano Ludgero, etc. etc.

Pateada l.. . 4" " '

I

_ A Camara do concelho d'Oli-

vetra d'Azemeis escolheu o nosso

prezado director para ser delega-

do substituto para a eleição da

Commissão Districtal d'Aveiro.

O

_ Para onde irao agora o sr. dr.

Petxmho e os franquistas, que tan-

to se appoximaram do sr. Conde.

que até o traziam ao collo ?l '

- 'P 'P 'P l l l. . .

Ó

O sr. Conde d'Agueda diz que

ainda que não militasse no parti-

do do sr; Gustavo, ahi estaria (no

jornal) a prestar homenagem ao

cidadão que tem o seu nome vin- .

culudo a obras, etc., etc., etc.

E' verdade : e por cujas obras

o sr. Conde recabeu consagraçóesv

e jantares d'uquellcs que, na me-

moria do sr. Albano de Mello, se

bateram contra o sr. Conde.. . na

mais aspera luctu, etc., e tal,-con-

sagrações e jantares que forum

dados ao sr. Conde para desgos-

tar o sr. Gustavo e n que por isso

o sr. Gustavo não assistiu.

_ Lat-gos diasw tem_ cem annos,

diz o povo. . . e é verdade' '

l I

O _sr_ dr. Peixinho passa bas--

tante incomtnodado. . . de guarda

x ao leito. '

Sentimos.

I

No supplemento-homenagem

ao ar. Gustavo-_o sr. Albano de

Mello diz ter recordações gratus

dos amigos que como o sr. Gusta-

vo, se bateram. .. «na mais aspe-

; ra luctn eleitoral que o circulo de

Aveiro havia visto desde os dias

de José Estevam .»

A memoria grata do sr. Albu-

no de Mello deve ter sido um bom

¡ despertador... para os franquia-

¡ tas que andavam somnolentos.

l Que vergonhoso cheque!

 

De regresso a Lisboa, sahe âma-

nhà do Porto, no comboyo das 9,

30, El-Rei D. Manuel.

n à

Temos amanhã no nosso Then-

- tro, espectaculo da companhia D.

Maria, de Lisboa, sem duvida, a

primeira ou segunda do paiz.

-›~--.l-

 

Nova (Jumpanhia

(lts Bombeiros

A“lgnns dos antigos bombo-urna

vnlumnrum a muitos due guetos das

aNHm'laçÕt-s dm¡ CunslrucLun-a cine

e [hoteleiros pen-:am em represen-

lar'aus grs Gui/ema¡th CiV|l u ¡nc--

suleule ala camara, para que sua¡

ex.", (lulltln pur dissolvida u actual

cmupttnhnl 'inn Bombeiros Volunta-

rios. um virtude claiaramle lillllsci'

pliua que' n'ellu lavra o, tina ¡ic-usi-

num survíçns qu.- vêm pl'tiNtHldn,

os auclnrcsem a cunulllutl-a. com a

exulusãn «lua seus atum-s elementos.

Applmulimus a lilo-in e espera-

mus que us are. pres¡_¡|eltte .la m-

marn e governador cmi' niihpdi-s--n-

rem u nasumptu, para qu» i¡ rt-íSpun

Hñbllltlatlñ du que Ile' lulurn pneu

'buen', nílu lhes seja! assacacla em

absoluto. '

Soh Cmnpanlua cmnn está pa-

ra mula pras-ia, lrFIlH-Hu'tlllilllln :m

'les (la uma ruorgautaaçm, cum ele-

¡muntou numa_



_-

Boletim estrangeiro
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OUTRA Ainda ln-

F'ANTASM AGURH | :negavaoraa

DO IMPERADOR lt-aldo das do»

DA ALLEMANHA claraçõva im-_

prndlrtlca do Kaiser, pnbltoodne no Daily

Telegraph, quando apparecem, na lnlplñn'

ea ioglratt. outra!, feitasao reproarnlanle

do Century Magazine. Segundo o World

alo aaaim :

a0 Rai Eduardo VII, havia dois an

ncia, lmmilltava Guilherme ll até o lavar

ao termo da paciencia. _

eA Alemanha é a potencia predomi

nanta da Europa, r a Inglaterra piatends

neutraliaar ea" pri-dominio.

IU Imperador tem a Europa na mlo,

visto nlo ae dever contar com a Russia,

. dupoie da tlealalt'ulm gonna com o Japão.

eSe é inevitav-l a guerra geral na

Europa. melhor valia faael-a já. porque

Oitava farto da sapo-rar. .

:A Inglaterra esta em decadencia.

após a sua vlutoria no Tranavaal, porque

a aaa causa, por má, contraria oa price¡

pioa. da juan”. Ve_ porque o castigo da

' Deua dava cair um dia sobre a poderosa

naçlo que tomou a iniciatiVa da tal guerra.

UA aliança anglojaponeea, por ini.

qua, ofende todas aa raças brancas e da-

monatra absolutamente a infedrlidada da

Inglaterra á crislandade.

10 Japão fomenta a aediçlo nas In

dias qua inunda de Oapiõrl, declarando

ser amigo s aliado de inglaterra.

et) unico meio da contrabalançar aa-

ta aliança consistiria n'nma avçito comb¡

nada da Alemanha e doa Estados Unidos

em data proxima, di- modo que estes ata

caaaem o Japão mui brevemente.

eD'ahi resultaria perder a Inglaterra

grande parte das coloniaa, principalmente

no Pacífico.

aA Alemanha tomaria o Egipto, l¡

vraria do iugo do lntist a Terra Santa.

(Finalmente aperfeiçoado n balilo di

rigivel Zipelin, a Allrmanha ñcard com

incomparaaeis vantagens, de que aalhrñ

aproveitar se . a '

Grandiuuo projecto para o Lohengrin

do seculo XX!

Plrt'ltlllcatn'WHO irritante para sub

varter o Mondo!

Mae a Embaixada Alleman mandou

Peollir-r oa numa-ros dos jnrnuea que pt)

blicavam tlo motion declarações, dando

aaaim a compreender que o seu governo

as não ancioiieava. lato e n discurso do

Kaiser nn canlonarto da organinaçãn mo

nicipal na Proa-eia, reduziram á tempera

tura normal aa paixões que i¡ laboravaln

l alta pressão.

A INGLATERRÀ

COM UM GRANDE

EXÉRCITO l

PERMANENTE cem bem a

inpaIaiva versatilidade do aiasr; r, com

a britauica educação elasaica. nlo eaqtlo

com o conselho latino: a¡ vis pacem, po-

v'a bellum.

Nlo admira, pois, a aprovação dada,

no Parlamento ingles. na sessão de 24 ds

novunbro, á proposta de Lord Roberts

para a organíaaçlo ds um grande eaer

cito.

Varias raaõ-a trouxeram a favoravel

votação da uma proposta que tanto afron

ta a antipatia biitsuioa ao serviço obriga

torio'e ao alistamento de longa duração.

Entre ellaa avultam : o reconhecimento da

falta de um exercito que defenda o teiri

lmio em caro de invasão; a instabilidadv-

do Pqtllllbtitl v-urop-n, pela violação do

tratado da B-rlim pela¡ noções interra

aadaa nua Ba kann; a deepnrpnção pro

greaaiva entre a proliñca população alla

man e a eatsril francesa. que afectam o

maaaa da recrutamento ; e o crescente au

garanto da armada alrman.

Ora, para dar aa pulaaçõrl d'O-lr-

angtnentn. basta diaer que na actual ng

forma orçamental, apresentada ao Rei.

chatag, na t't'mlltoa p-didoa para a mai¡

nha são, n›-m mais nem manos, do que

noventa mil contos! No annn pnaaado ea

l Eduardo VU

e o aan gn-

l vei-no thltlt"
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ll SEU I'll“"lill eslanlea ao no

ll“ VESTlBULO l tecto do qua-

dros em ¡ousou-.o. ilustrando admn

ravelmcnte passagens de Biblia;

nas tri-z hn-llas portas de bronze.

tanxiadaa de prata quis dam acceaso

para o lvtttpln, uma das quaes, a

da direita. VNO em 1203 de Cons

tantinopnla. arrancada á igreja de

S. Svñu; um varias culiimnns que

uma legenda atribua ao Templo do

 

DlS'l'lllC'l't'l DE AVElRtl
M

ara creditos foram de 76:275 contos, isto

é, menu¡ ¡3:726 contos!

Read-a tum pois de aobra a Ingla

terra para ae armar até 0a dentre.

Mas, como o grande iusmigo é a

Allemanha, o purigo da guerra para a In

¡laterra não é tamanho porth aquella

tem a minar lhe na forças a reacção pu

litica dos 25 Estados do Imperio e uma

divida de 5 6285150 contos!

_ illavrrd midia Bento em Aveiro, ou

ainda em lodo o Pi›ituga|,,que faça axa

cta ideia do que são 5.628z750 Pontos i'

Para miin.no Hauer, representa uma

hiperbole fantastioa. e no Deve uma cha-

ga, como a cratera do Vvanvio !

V 0 SHÁD DA Arrependido do

PERSIA | compromisso de

RECONSIUERA adoptar o reg¡

man constitucional, o b'had mandou em

20 da novembro, ao concilio doa UIema-g,

' certamente por acordo com rllea, um de_

ereto onde apparscsm oa aegiiintaa trs

choa: t

:Tínhamos prometido convocar nm

Parlamento para ;H de novembro s esta

mna promptoa para manto-r a nossa pala-

vra. Mas, como na representantes reuni

dos do nosso povo nos informaram_ e ooo

firmaram por eacripto, nlo an-I'Il'rm cone

tituiglo, a como o noaan povo, em massa_

nos anplicou qo- não convocaaaemoa o

Parlamento, decidimos aatisl'aaer Ibi'.

eVieto que reconheci-ate que o Par

lamento anria uma afronta d lei do I-lam,

o que foi declarado por todos oa saci-tdo

tas, por eacripto ou telegramma, resolva.

moa desistir da tal plano, e eaao Parla-

mento iamaia ser¡ constituido, aob pre

tento alguna'

eEntratanlo, a bem da justiça, da-

moe aa instrucçõsa necaaaarias para a sua

manutenção..

ernIocamoa o corpo racerdotal pau

ra comunicar ao povo inteiro a nossa re

solução de proteger oa direitos doa nossos

vast-aloe a de illudir oa maus draigoioa

da malnvolrncia, em harmonia com a lei

religioaa.a _

Os raprsaenlantea da Inglaterra e da

Russia. reclamaram imediata a energias

menta contra esta artimanha.

A obra revolucionaria proargus ape

aar doa auhtvrl'ugina do Sbad.

B- C-
.. ...v -.._.__--_....

Tlll'l'lllll llll llllllllllltlllll
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No meio do qnasi criminoso

marasmo politico em qui- corre a

administração publico. ainda é o

partido regenerador, pela Intelligen-

cia e. patriotismo d'um dos seus me

lhores ¡riam-chaos, quem trabalha

pelo reaurgimento d'esla patria der-

rancada.

Foi agora. assignado [lr-lt) sr.

conselheiro Wenceslau de Lima o

conde de Tottenhach o tratado de

common-.io entre Portugal e a Alle

nianha.

Em virtude d'esse tratado to-

dos os productos porttIgUezes são

admittidos na Allemauha com o lu~

vor da pauta minima, obtendo gran-

des reducções os nossos vinhos de

lotação, de pasto e generosas.

Os Vinhos do I'urto e da Ma-

deira passarão a pagar os mesmos

direitos que ns Alle-manha se acham

ñxndos para os vinhos commons.

Alem d'iuso o governo allemão re-

conhece quo as designações de l'or-

to eMadeIra são marcas regionae

exclusivamente, portugnezas. pas-

sando a ser Consideradas como con-

travenções, pnnlveis por lei, as de-

signações de Tarragona Porto. Aus

Italian Porto e outras combinações

d'eate genero. Tambem os nossos

azeites. frnctos, legumes, hortaliças

e outros genero.: tl'expnrtaçfto, po-

derño agora concorrer nos nwrca-

 

' Jerusalem; nas trez laminas de por-

Gro, ao centro, que se assignalam

como tendo sido o thtpeniltuan tra

Vesseiro sobre que Barharoxa huon

lhon a cabeça para receber o or

gulboao papuz do vingattvo Pontifí-

ce; no monumental mausoleo. :i tll

retta. do Cardeal Zr'nn, e no attis-

tico sarcol'ago, á esquerda. do gran

de patriota, Daniel Manto, malogra

do Presidente da efetuera Republi-

ca Veneziano de 1848.

,DANIEL IAM“ A penca tre-

me ao eacrever este nome e ao avt-

var as tragica _Vicissttudea da ana

rapida e Virtuosa exutnncia l

Corpo vigoroso guardando uma

alma de diamante, como elle, lim-

pida, infrangirel, Imaculavel e bella¡

Escritor prolondo, deixou o

remansn do seu gabinete de, esto

do, para empunhar a bandeira da

independencia e proclamar a Repu-

blica de Veneza. como ao mesmo

trtnpo pelegava em Roma por tguaes

Ideaea e com o mesmo inlcrtunio

doa allemães, com o tratamento da

pauta minima. com os productos si-

milares d'ootms paises com qmml

a Allemanha tem tratados de com

morcio. .

Quanto aos, productos allemães.

poderão entrar em Portugal pagan-

do na direitos do nossa pauta actual-

mente em vigor. ñcando nos corntu-

do o direito de inodiñcsl-a. angmen-

tando e diminuindo as taxas d'nm

granth numero d'artigoa da pauta

de 1892.

ll'l'llllll l'lNTtl BASTO
-=(*›a_

_ Por erro d'inlormação. dissé-

mos que estiver:: om .Aveiro o preso

tigioso i-hele da politico regencrndo-

ra d'OIivriru d'Azemeis e nosso tuni-

to prestante amigo, sr. dr. Arthur

da Costa Sousa Pinto Basto, dirigin-

do-noa. por isso, sua ex.' o seguinte

cartão :

 

Arthur da Costa Sou/.a Pinto

Basto, à Ex.ml Redacção do «Dis-

tricto de Aveiro» apresenta os seus

mais sinceros-cumprimentos e ten-

do visto no n.° 3176 a noticia de

haver estado n'essa cidade. pede a

íinezu de rectificar tal inexatidão,

para que alguns cavalheiros com

(cuja amizade se honra nào extra-

nhem a falta de ter deixado de os

cumprimentar-dever este que se-

guramente cumpriria, se tivesse

ido assistir às homenagens pras.

todas a Et-Rei.

1-12-908.

Pois counter...

-==c«)=-

 

Se na França qualquer capitão

Cabreira. se atravesse a defender em

comício publico s insersâo do seu no-

me n'nmn lista monarchica proposta

pelas cummissões municipaes nionar-

chicas. com a satirçao do directorio

monarchico. apresentada ao snm'ngio

como genuinamente tltnnorttlttca e

constituindo a sua Victoria um gran-

de trinrnplio dos adveraarios das ins-

tituições vigentes em França. que l's-

ria o_ governo l'rancez. da republica

l'rancezzi ?l . . .

Hit dias o general l'ieqnart. mi-

nistro da guerra. em França, decla-

t'ntt na cnmm'a:

«A camara póde ter a certeza

de que hei de tomar as mais rigo-

rosas medidas para que não haja

no Exercito um unico official que

não seio inteiramente devotado às

instituições Existentes.»

E sccrescenton :

«Não basta dizer: Eu sou re-

publicano; é preciso que o seja do

coração c no modo dc proceder.»

Para onde mandaria a republica

franceza os nuevos. . . Cabreiras ?l

_anom-

Bulnbvil'nai Vuluntnl'inas

Esta benemerila corporação lo-

col, que de tantos elogios seria cré-

dora se o seu lunccionomento fôsse

senipre regular e de absoluta disci-

plina. está actualmente recebendo do

publico as mais sérios ccnsurna pelos

detestaiven serviços que vêm pres-

tando, oa qttaes pela lónna porque

são tleaeiiipenliailoa. se trauslurtltn-

ram completamente no contrario da

ideia altruista que si-rvein.

O ttnaa'n bom atinge e illustrailo

 

outro desgraçado heroe italiano. Gs

nbalde. V

Durante 6 mrzes ¡rante-ve Ma-

nin husli-ada a antiga bando-ira do

Leão Alado na Bdnlllcll di- S Mar

cos. Mas ti custa de quantos enter

ñcuos!

Os austriacus expulsos refor-

çram se e contaram Vem-za

O apertado blI'tIIIt-!lu nada dei-

Xava penetrar na colado quo ne-

nhum alimento pr--dnz. e qu" ape-

nas so nntria de ratos e tluu raros e

:nal gostosos peixituu tluo cansa-s.

A lumi- tirava as forças. A peste e

a metralhs dizuuavam cruelmenle a

população, e ahotmm o anuno d'a-

quella raça de marinheiros aguer.

rttlns l

Quanta¡ veles Manin leve (ln

expulsar do Palacio Ducal com a

espada na mão, o enfraquectrlo pn-

vo que nnplnrava a capitnlsção ps-

ra se livrar da misena do asaedio l

Até que por lim. tlvsamparsdo

de todos. teve de abandonar a que'

commandants da citada corpora-

ção. sr. João de Moraes Machado pe-

diu já a demissão d'aquelle cargo por

incompatibilidade cam a ll'ltllSClltlllNl

das praças da companhia, tão triste-

tnents evidenciado no fogo de dounu-

i go, á rua direita.

Aquillo era uma vergonh-igno-

rancin absoluta dos serviços e indis-

ciplina dementodu no exercicio das

ordens do commsodo.

A bem _dos interesses ds cidade.

esperamos que o sr. M _raes Macha-

do retire o seu pedido de demissão

e (pie a Companhia dos Bombeiros

I Voluntarios preste ainda sob o com-

Imando d'aqnelle nosw 'amigo impur-

tantes achiços.

 

Ainilu a. visita regía

me_w~_

A falta de espaço e a convenien-

cia de não eançormos o leitor e o cm-

penho que temos de registar todas

as tltensugcns e representações que

lornm Íltl'lglt'úã a El-Rei na sun pas-

sagem. não só por Aveiro. mas por

todo o distrit'to. obriga-nos a deixar

para o proximo n.°as mensagens que

Ia l). Manuel Íoram lidas na Feira c

em S. João da Madeira. publicando

hoic apenas a dos cyclistss que cons-

tituiram. com a sua numerosa para-

da. aCompnnhando o Soberano no seu

passeio á Barra. mn dOa ¡Iiais aympu-r

tliicos numeros do programou das

festas.

Eis a representação dos cyclistas:

&SENHOR

A vida economica d'om povo reaul

I la, ¡ridiihitawlm-nte, da Íóima como as

;tem providenciaoo ¡oi-rca ds factos que,

de per ai pequeno', todavia em acção can-

coidanto ae tornamzcou poderosos lacto

rea de drastivolvimnnto nacionat,--ou e

entre" que aut-demente debilita qualquer

tentativa Je progresso a abala u mais la-

va ropro de deaalogo.

D'oidem dimanada anperiormrnts

dvti-rminuo ao. não lia muito, que Ínals

rigorosamente cumprida a lsi da contri

bniçio sumptnoria no que respeita possui

dores de velocipnovs que, paga a taaa da

tahella que acompanha a lei de l? da jn

nlto do- 1901 r respectivos adtlictonaea.

| Geariam oonrados em cõrua de quatro

mil réia por anno.

A "ligencia d'o-ate imposto é ds van-

tagens disoutiveia. Reconhecer que o era

lrio publico carece de lundoa e recorrer,

I para na conseguir, ao it¡ gasto expediec

to do illlptawiü. si-m a m dida precisa do

eaciiliuio que a nova taxa r'eprea~nta pa

ra quem a paga, e dos beorlícioa propor-

cionados, em troca, pelo Estado,-e bem

pouco corno prtrtcipio de administração

Vossa Msgestade é um mooaicha

inl'lligrnte, e oomo tal had» ver o a|~ao

ce e a inatlça das petiçõwa que lhe forem

leitos¡ como ra¡ inteiramente devotado ao

evantamenlo da nossa querida Patria,

advogaria Vossa Mogi-atado, com convi-

cçño, tudo quanto em aan (vit-:io entwn

der que seja a llt'm d'el a. Assim o m6

lirm-ments o povo portugan que, pode

mos diaeI-o arm hesitaçõu, estima Vossa

Magestado, em quem vê ainda aqunlle

todo de graça juvenil deixando tranepa

ro-ear uma alma immaculada e um cura

ção que pulas pelo bem.

SFHllllf-O num-ro de velocipedislal

atttngiu no diatiiutu dr' Avi-inn nm limitte

proporci-«nulmu-nti- talvu nlo rlcedido

»m lwttltnm outro do nino. O facto do

a r-gilo não ser accidvnlada do-Ve ter

cnnltlbtlltlu para quo- ao- vnlgariaaaae um

inc-m de transporte ao mesmo tempo facil,

 

nda cidade. depois da hermca ra-

aistencia!

E osso homem. que fôra l'ro›

midi-nto- da Republica. e senhor da

t-.idmlu mois rica em tesouros ar~

tisticus. Vt'lu morrer em Paris dan

do lições de italiano, obscura e pn-

bremmto, desmentlndo a tradição

de rapacnlsde da raça israelita. (lon-

de era oriundo! »

E' como não bsstassem tanta.

amarguras. anula a Morte vom no

arrehutarlhe dos amorosos braços

esposa e filha dilectas l

Mas Veneza, e com ella a Ita

lia ItllPll'a. desvaneceram-se em hon

rar-lhe u memoria de grande tnhu

no e patriota, eregtndolhe o mo-

nnmento grandioso onde recolheu

religiosamente como rellqulas ve

nerandas as ossadas do Manto e dos

seus dois entes adnrados, e Inocen-

tes Victimaa do eailio.

As ousadas lotam mandadaa

var de l'aris em l868. O cortejo

l'unebre polos causes de Veneza

 

x

pratico a economico. Nlo ae euppeoha,

por-m. que a blcycleta aaja um obivcto

de luxo: quem pretendo-asa jnlgal o, tssia

aqui o desmentido mais oatbagorico, bas-

tando para isso Ill“lldef á propria iotan

sidade do seu nan quotidiano n'om' m»io

ond»- nlo ha lortnnaa mas apenaa- ao van

ganhando para at-cudir de riecsaaidadee

inadiaVeia. Aa mãos em que as bicycle

tas andam no rionao districto e io ralado

em que aa vemos ainda a rolar por saaaa

estradas alo factos auñcientea para Inus-

trarem quo as nlo devemos considerar

um objecto luso. Bicyclataa Vettdldla no-

vas em coodicçõea hoje relativamente da

baixo preço vão passando da dono para

dono até que chegam ao pescador ou. ao

lavrador e artistas mais pobres, que n'el

lae andam dsaealçoa! Este l'acto, absoltt

tamento verdadeiro. d¡ a medida rlacta

do auxilio que o velocípedo presta o'eeta

região de claaeea laboriosas.

Não ae trata. pois, d'nm objecto do

luxo, mas antea d'nm instrumento da tra.

balho o nlo é _inato iulgar as que quem

comprou por 126000 :dia uma bieyclat¡

em segunda mão, 1m¡ ha da durar lhs

ainda por muito tempo, pnaaa pagar an

nnalmanta quatro mi¡ reis de contribuição

alem das indiepunaaveia deep-aaa com ra

paraçõea. 0 lançamento d'um sncaago

tlo pesado olo aeria sem deaaetrosaa con

aequeneiaa para muitos doa que hoje fa-

aem uso das bioycluta.

A facilidade doa riieioa de communi-

caçlo tem sido sempre procurada como

factor importantíssimo de riqueaa ¡Eco-

nomia no transporte a rapideaa 6 o que

o Velocipoda oB'ereoe. Daiaar vmgar mn

impoan tllo vezatsria o como que rea-

tringir a actividade individual de muitos

cidadloa, e dude que o bem estar gaia¡

6 cmn›-qoencia da situaçao de 'carla um,

o gov-run de Vossa Magoatade nilo du-

eattendsrú. por certo, a presente recla

mação.

Nlo é de esquecer qua aa bicycletas

nlo deterioram as eatradoa, e aaeim num

por eaas lado ha o direito da collectar o

cycliatae.

NM 6 jnato um tal imposto, 'e alem

de injusto seria ininoao para o Estado,

que doa direitos de entrada recebe pelas

bicyeletaa 27 0¡0 calculados sobre o pra

ço das facturas, mas «In breve Varia di

minuir a importaçlo d'eaaa mercadoria.

Tainhum a importação doa acoono

rios havia de decrescer, e saaa verba 6

importante, alo aó porque o valor an-

nualmente importado róba a muitoa con-

tos do reisl mas tambem porque a per-

eentsg-m dos direitos pagos e em alguna

caaoa vvrdanleiramentn fabulosa!

Uma lei que peca tanto sobre ooolt

tribuinte nllo tem condicçõea da produ-

ctividade de tierita para o Estado, qn.

por esta forma aeria, alinal, prejudicado.

Srnliorl-A rntnalo da lei impõe ao

e desde ja deva ser anapanlo o andamen-

to doa processos em iniao. E' o qu- pa

di-m oa cycliataa a commerciantea de va-

lncipedes do diatricto d'Avrirn, onaando

esperar da alta prolecçln de Vossa .a

.estado que aaeím ha de faser-aa.

E. lt. M.

A comniissãm

_____.____.

Doha benemeritou

Na folha oÍÍiciul de onto-lion-

tcm vem uma portaria lourando os

nossos bons amigos. ara. Manuel Nu-

nes Sequeira cJuaquim Nunes Se-

queira, Importantes ¡tttluslrioes aquel-

le d'tttua das praças do Brazil e este

da de Leiria. por terem oll'ercmdo

material para a escola do fregmezia

de Frossos. do concelho d'Albergoris

a Velha.

Foi jnatisaimo o louvor e talvez

que muitv brevemente nos tenha-mos

de relerir a este dois nossos antigos.

por nuvoa actos de rasgado pltilnn'á

tropia e autor pela instrucçáo.

_.*nn-_p

_w

reveatiu deamesurada msgmñceno

cia.

Na prós da gondola que trans-

portou as mise-ras e gloriosa ossa-

das resplandecia do ouro o gigan-

tesco hão do S. Marcos Constras-

tando Com n pavilhão de Veneza

envolto em crespea. Sobre ambos

os bordos, de pôptt a prôa, l"“lllltl'

vam pintadas as armas das princi-

paes cidades do Italia. No castelo

da pôpa duas gigantescas eatatnaa

de prata representavam a união de

Italia e Veneza, cujas bandeiras

atraz se enrolavam enlutadas. Nua

4 cantos artísticos tocheiras e cn-

lnmnas com urnas l'unerarias en-

grandeciam a pompa Iugubrn.

Iuterminaveis lilas de gondo-

las cobertas de creape lormavam o

magestoao cortejo, como negra can-

da do deslumbrante cometa ex-

tincto !

 

Barão de Cadari».
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*j ° , " Francine Fouruier (lrtlllt'JZ,

ângulo ültgatntc ¡100 toy
__¡=(.)=(_ | Zehkluo KGl'tIlell (russo, H7

vruos BM AVEIRO os "l”“')' .
838: Anglto e Martiniqués (troncos.

130 idem).

Gregori Kasohi-l¡ (russo. 143

idctn).

Aunable de Calmo-tie (trance-z.

1015- idem).

Akitaro Ono (japone-z, 96 idem).

Max Schneider (alemão, Itt

De Barrssolls =Costn Simões. importante

propria-rip euosuo nljoso corrotígmunrio.

-D'Alquàrubim-M'nnuvl Mari¡ Ainndor.

- Dn Mealhndn -- Dr. Junquim Rodrigues

d'Almuida e Josb Toscano de Flgllt'ircd. e Al

¡toquei-qua.

SEGUIR“ D'IVElllO OS SRS =

Para Lisbõa--Antouio Morin Ferreira, nos mem) .

Io valha amigo e .os extremosn esposa, o seus l JOSÉ! Hansen ¡lGIIlãm 100

parentes, srt. dr. Antonio Marin Mnrques da¡l ltlt^lll).

C0“" ° J““ um"“ Emilio Legonnec (frances, 92

lem)
ll ll ll " _ .

l' WE s. 'os lvan l'adoubny (russo, 120

 

Hoje-Bnrío de Cedaro (Carlos) e 1).' Al¡ l Itltflll).

eo d¡ Graç- Mnttoso_ Rana"" (turco, 95_ mem)

m Pengal (turco. 103 idem).

Jimmy Esson toscossez, Hi

SECÇÃO LUÍUOSI idem.

Fnllecsu hontem n'est¡ cidade, o sr. Ante- Karuna" (turcu' 99 HIM“)

nio Joaquim Uni-dono, ImLUI'ul dn Murtosa. inn¡ l'ampun (llHllanU, 9l ulvm)°

tendo ündoihu »unos a nun residencia em Avei- , Plplr.. (francez. 99 mw”)

ro, quuuúo do r- gruso do Brasil.

-Em Arndn tumln-m lnlluceu. o sr. Antonio i "jm Man! (awmñu' ilha")

Pereira dos !in-ritos, o But-count), antigo feitordu hiltlltu Rtlggleru (italiano, 108

call do Mor ndo de Vn s. t -
s go _é idem).

Giovanni Raicevich (italiano,

SPORT

HO Idem).

-===J(o)c=-

  

Annom (Italiano, 94 lili-in)

Noel e Bordelés (francaz, l00

Opportunamente daremos os

resultados d'este interessante cain-

peonato, cujo vencedor seguro do-

IVo-rá ser Padoulluy. .. ou não ha

l tllalhi-maticns nem tunqu

I

Nos dominios de Santa ("ruz

de Mude-la. vastas herdade-s do Mar

quez de Mlldrla, caçou agora o rei

il'Hespanha durante como dias n'ou

tras tantas herdadvs das ll que com-

põem a grande contada do illustre

titular do reino Vtttlltlltl.

As nuvens de perdizes eram

tamanhos que, neglllttlt) as nossas

' informaçõi-s, não ha outra contada

em Hespsnha com tanta abundan-

cvn de caça

Pelo quadro que damos da hn

lida poderão os leitores avaliar do

que deixamos dicto Chega¡ a pare

eer imposswel l

El-Rei : - 1:390 perdizen. 129

coelhos, 29 lebre-s e [res laizños.

Mauraz-Bl p. 15 o., 1 l.

Duque de Arión : _594 p . Mi

-~-_n..---

Lanuha u vupor

Como promctteu o illustre mi-

nistro da posta «ln rnurinlm na sua vi-

sita o esta cidade. já chegou a Avei-

ro conduzida pelo i'ebucador - ¡Li-

dadori-..a Inutzlm :I vapor destinado

á liscnltsnçâo do numa¡ ria, a quad Í'oi

adquwida por 800:000 réis.

VARiÊÊÁoeàM
-_-=u(a)C=-

OS CHAPEUS A Inslsleu-

cw 28 L. 1 f. DAS h- tllt'tla dos

Marquuz de [vampy ¡,_556 P., SENHORAS chapst dns

13 (“23 ¡_ senhoras põe-lhe á prova o bom

Dum“. Alabam:_72 p“ 5 c" gosto, e o cruueo por fóra e por

w- ¡_ dentro. .

Cunde de Anna z _ 57¡ p" 8 Como eventreculacle a c une-

c..3l I. dianta Inglesa. Malgo Temple Já

immtrou a elasticidade do exaguro.

carregando com um chapeu de 5

metros de circunferoucm e de por-

to de oito centos mil reis de posu

Os actuam¡ chapeus lembram

b'abiluntcos jardins suspensos, ou

de campeao rica plumagem de aves

raras.

!um laes cliapeus e os cingi-

dos vestidos esgerios o ¡wrñl da

senhora modelos é o ele um cogu-

melo gigaoteeco. O corpo d'ella

serve de oshelto talo á desmedida

cabeça.

Como protesto. uma proñsri'a-

nol beauty. agora em vvagmn. na

Europa, pelas coladas do prawr.

sholiu o chspeu Em vez d'elle usa

um «linda-ma de peregrinins pvnnas

cuja ponta se ergue ou cae em grs

closo geito. aonde se aninh'a um

rsnnthate de Horus naturaes suga¡-

tas por broche artistico. cravejandu

de ñmt pedraria

Na côr d'estas, das flores e das

pennas consiste o segredo do har-

monla o tuucatlo como vestido

Ah¡ esta uma originalidade que

merece imitação.

E em Aveiro hn quem possa

fazer vanlsjosa experiencia. I

RUSKÍN, O POLÍ- liulta a

ARTISTA lNGl.EZ c o in

ploiçflo :agreste do Miguvl Angulo,

seu idolo. Agreste até rodo, fazm

(“onde de Romananesr -~ 357

p., 29 c., 36 I.

(tomle de San Roman: - 397

p., 46 c.. 32 l.

Marquez de Villamayor :-583

p.,18 c.. 251., l f

Anulsnte de S. M. sr. Jurdans:

_Ja-181).. i7 c..12|.

Marquez de Villaviciosa :-619

p , 70 c , 19 l

Duque de San Pedrot- 395

p., 3l c . 22 l., 3 f.

Propnelario da contada. sr.

Marquez de Mudela: -.- MI p.. t2

c., 15 l, 2 l'

E pelos guardas da contada 2-

482 p.. 50 c., e 36 l

_O total da caça ahalula é: 6:50l

pet-diz“, 472 Coelhos, 319 lebres e

10 faizões.

No Calil"" de Paris está 'W

disputando o campeonato do (null

do de lucia grego-romana. col"

30:000 francmi d¡- premios

O (Iicto turno-on couwçou no

dia 3 do mez findo, reunindo-se um

formidavel numero de atletas, en-

tre elles os canipeõos de 1906 e

1907, o cassaco Pndoubuy e o titl-

ltano Raleevtclt.

De todos os lnctadores, sómen-

te ficaram classiñcailos para spoulc

ñnal que se está disputando estes

dias, os seguintes :
_-

  

LYCEU POLITECH

Este collegie tem apesentos que lhe permíttem ter os dois sexos absolutamente iso-

lados um do outro

A \'¡gllaltcll do sexo femenino e ds classe infantil estão a cargo da Esposa do seu Di-

rector o da antiga professora ll-Eduards Henriqueta Pereira.

O mm"" ll" CHI“" dm Lyceus está orientado de modo que. os almnnm d'esle colli-gio

podem habilitar-sc em DOIS ANNOS para o euuw do |,°_ 2,' e 3,“ almas¡ N'UM ANNO pa ra

criticas dolorosas, mas confessar¡

do se tio-.lllpre antigo tlu otendulo.

Um tl'esto-s escreveu lho :

«Li a sua apreciação do meu

traballio. Logo que o encontro,

aproveitam¡ a ocasião para lho «lur

dois su"os:. Continuo a ser o seu

atiiigu

FJ

OPINIÃO DE RUSKIN E.;

SOBRE A IGREJA pr'-

DE S. PAULO EM ra

ROMA va o

desapontamento e encontrei u des-

gostoso. Os ltaliaoosjulgam bnrhs

ra a arquitectura Gotica Eu acho

pagan a Grega qm: tem todo o ¡N'SH

e espessura d'aqoella. sem a sua di

guidade sunples O interior da igru

ia de S Pedro, no seu cunjuucto,

só conviria para um salão de. baile_

apesar de excessivamenti- pompo

so. Mas a esliiuguilorn* vastidão «Ie

cada pormenor e» à'tnogniñca soli-

dez o explendor do ntati'rlal são

tam que, comparada com a igreja de

S. Pedro, a de S.›Íl'aulo (em Lun

tll'etl) parece um tlltltloelu de cartão.

›- um brinquedo 'lula-util, -- que u

vento póde ilerrihar como um cas

tolo de curtas de jogar E o senti-

mento delicado e a' arte glttl'ltmu de

cada parte. e minucm tem tal 'pmlvr

de sugestão, que se a igreja de S.

Paulo se arrumasse em cmuoentn

lragmentos. eu daria por cada um

d'ellosj da S Paulo cum Ludgato

Hlll por contrapeso -_-

O PAI'ÍTOLÍO. O arran t a -

FORUM E O ns Ros

COLÍSEUM kms pe-

las ruas da Ammgura.

«O Capitulo não passa de me-

laucI-Iioo vasadouro de rého, de tipo

l'aIIndiano-inmleroo; o Forum Con-

slitue um hum grupo de Columuas

trlluradss. justamente u que em

Virginia Mater so chama uma peça

de mistnñcação. e nun! d'oqu- llus

Coisas de que nas enortnaçõc-s an-

damos t'lljltatlthl de morte; o (“un

seum. sempre o cunoderei uma

afronta puhlica. Como Jun (1¡'UW o

  

QUAES OS ME Segundo

LHORICS [Riankin,

POETA.“ apenastem

hatndo dois.

«Añrmo sem hesttaçño quo, px

ceptuando Shakespeare. Byron foi

o maior poeta. que o mundo lt'll)

gelado. Talvez. purqnu nunca lion-

Ve homem mais desgraçado. A sua

mente, Cop¡ o tir-u verdadeiro p...

der, lot capaz de vxportuwntur um...

res agouins do que animações. o- a

sua ¡Itu-sia lot expungida no seu es-

l)ll'|l(l pela agonia»

O ainaruio al'estes catedrattcos

dmtamws atenuaso, sabendo que

são impressões de Viagem, n'unt

periodo Inorhido. em 18H. quan

do Kuskiu corria mundo para refa

:ter a saude abalada.

  

h deu-se, o-m l897, quando Felix

 

A TENT \TIVA DE quiçá

[I 0 l o¡

AFUGAMENTO. desgos

DO CHUZA DOR D. 1 lu de ir

AMELIA I p a r a

não dove desaleutar-nos.

Nos marinhas de guerra extrangel-

ras, succvdom desgraças parecidas.

Agora uwsmo correu perigo de v¡-

da em 'l'oulon o cruzudorifraucez.

('oiulé. Em França são frequu-ntes

estos casos tlthnlle. O mais cole-

  

Mncau .

Fature foz a sua pomposo vunta ao

Tur. Brutx. um dos cruzadores

qm- di-viu combolur até Peterliotl' s

nau nlnnraote. l'othau, com o glo-

rioyn l'l't-tiltlt'llltM a lmr-ln, Brulx

uv'guu-sc- acl-inpauhnI-o. Desculpou-

se com uma caldeira arrombada e

o Veio da Melo-,o partido

Tatu-z Bronx alllFVÍBHO os em-

prestiiuus russos a r'NHIIN'BTBIII a

economia franco“, e- a guerra Rua |

tio-pop vnvzn n eortu, rente as nos

do aguia hllroute '

--N

Í.

Desastre

Na 'NHSuda quinta-letra no apen-

deiro de (".ortcgaço. proxmio de Ovar,

l'oi morta pelo ¡trainwayn da mmhâ

nuns pobre mulher d'Orar. de ltotuu'

Rosa d Aranio.

e ~~›---___

Anhnutugru ph..

N'uui barracão do lnr'gu do Hu-

CIO priocipiurum domingo :m magnifi-

cas sessões de nuimntograplio Pullié.

I qual vom resolvido a demorar-se¡

algum tempo n'est¡ cida-le. l

 

--.-__“ l

' l)ur~l|)HdÍ(lu

| Autonsu Mario Ferreira. e ma

linolher. não podendo pela sua falta

de saude despedir-se dns pessoas da

sua sinisade. lol-o por este meio 'je-l

&diudu os dc~culpctn por não u podt-i'

fazer pessoalmente. e agradece os la-i

vores que llies prestaram.

a-”

“Gaza ta F'elrenne”

l  
No Vlllil da Feira ::Cubo appare-

cer um novo orgão da pol-tica rege.-

oermlora--Guzeta Feirense., dlri-

gillo pelo nosso \'elliu :uuigm sr.

.lmnluitn Pinto Vala-nte. sendo seu

proprietario o sr, dr. Voz Ferran-3,'

l

l

 

Hullgo gorerumlor Clvtl d'este dis-

lrlctu

Í)esi-_¡:iiiio~a-llto Vitlit prospera e

umito longo.

›---~-

() que! (inn vem saber

No n ° 64 do Lavrador, corres-

poudvnte ao uwz :le ilezmnhro, que

acabamos de recohor. vêm a seguiu.

ti- adwrtencm:

Vinhas - E' agora o tempo do fuer

a plantação du vinha. 0 Lavrador do"

»xpltcm' melhor o que diue o mas pa-

Indo.

 

   

A proliibiçtto da plantaollo ds vinho

nlo se estende á. região dos vinhos ver-

des que, s-gundu a ln-i de 18 do setem-

bro ds [908, é formada pulos distriotos

de Vianna do Cnstellu e Bug¡ s pelo¡

concelhos ds Mondim do Busto, oo do Vil-

ls Real; da Santo Thynso, Ville do Con

do, Povos do Varzim. Bouças, Mais, an›

longo, Paredes, Paços do Ferreira, Lou

sado, Falguwi'ss, Pim-fin', Amarante.

Mall!!! d› Canaveses, Bniño e Villa Nov¡

d~ Gaya, oo do Porto; Uostello de Paiva.

Macho-u do Cnmtnn. Arouca. Ovar_ Fr¡-

rl. Oltvnirn d:- As-m-ís o E-tnt'rein¡ no

da Av-iro; n Ollvnirl de Furlan, Vou-ol

ln o S. Pudro do Sul, no da Viseu. N'sl

tn torrn porte pllltltll' as vinha, ú vontt

de; ou dom-uu, não; apenas se contento

a subcnioiçio das cõpu inutilinndn para

u pnoduoçño duajndn.

Além d'ute nasutupto, trltl tsmb-m

o Lavrador, nn sucção dou serviço¡ d'in

vei-Io das surribss, dns bõss liorvu o rio¡

bons alhos, da plantação o pode do n'rvo-

res, du p'nulnçño du vinha, dl ndubaçlo

ds vinha, do trntnmanto do nnthracnose,

da tmn-fogo dos vinhos o da clatiñtiíçlo

dos vmlmu brancos.

A restante uintnrin contém artigos

versando: sobre n mlnrirn de uniliear o

vinho da callinits ultima com n anterior,

por Antonio Batalha Raio; hôtel do lmt'l'

quo se dv" cooangisr in oliveiras, pur

P-oiro Bravo, ngIooomo muutouhnico da

região do norte; sob“- n conservnçltl dl

batuta, do Rodiigues Chicó; relalitntnln'

to á industria da exportação do¡ ovos,

por Eduardo Saqunirn; ¡cêvcs dos truta-

montus n ter com a vinha no inverno_ por

Uento Unique-j.; referentumvnts á cultu-

ra dos espnrgon_ por E Vullmo de Amu-

jo; nobre o coolnylis da Vinha, por Alfl'n

do Loun-iro Dina, dit-actor ds Encols Mn-

vel Agricola «Minis Christino¡ ; e sobre

a munoíra de elevar u producçõns forra-

ginons, por J. E Carvalho da Alm-ida.

director do Escola Moral Agricola ¡Cou-

do de Sucensn

“ow-_L

Tesnpu

Mudou o tempo. Depois d'uns

dian- luuliuimos o de verdadeiro ve-

rão de S. Martinho. veio agora o tem-

4 po lrio. chuvoso.

--.._____._..

 

ANNUNCIOS

Ammnw
Direcção da Associação de Clos-

,' se dos Operation Constrnctores

l' Civis e Artes Correlativas, vêm

por este meio agradecer muito reco-

uliemdomento ás Associações locus

que a ltotlraram. ¡atendo-se repre-

sentar na Conferencia realizado no

'lui 2l do Corrente. assim como ã

imprensa local que noticiou e n'ells

se ter. representar.

Aveiro, 30110 Novembro de l908.

A Direcção.

    

o MEU Livni¡

0 MEU llVRO

_MSurdeza '

ABSOLUTAMENTE BRA TUITO.

Estas linhas dirirzcm-sc a todas as pessoas que sie TO-74' '

-, .//í TALMENTl-É ou PARCIALMENTE sURDAs, ou que v

soñ'rem de, ruido¡ nas orelhas. l'spccinlislu ncstn matem. depois o.

'z' de :irmos largos dc estudio, tenho publicado um livro. do qual

4./ enviarei um exemplar a qualquer que meo-pula. Leva um slcgrc
,

mensagem a. todos os quacs cuyo ouvido é defeituoso c lhes ensina

como. cornos mcthodos científicos de hoje. curarse em duas ou

tres semanas, n¡ sua casa, sem nenhuma despesa para. hononx'ios

de medico.

I ' //,.;_,;r/ Esorlvn ¡mundi-tamento para o livro.

' ' Uma Carta-postal com sello dc :o reis é sutñciente.

Itulnorn (trmooa) Londres, ¡.6., Inglaterra.

 

..._._.___.__._...--- “

N I C o (COLLEGIO FUNDADO HA 25 ANNOS

Palacio Murça - Calçada do Combro (PAULISTAS) - LISBOA

MATRICULA PERMANENTE de alumnos internos, semi-internos e externos d'ambos os sexos para Instruccão Primaria (infantil, 1.° e 2.° caos.) Cursos dos Lyceuu, Com-

mercial, de_ Telegraphta e de Pharmacia.-Classes de gymnastica, esgrima, densa, desenho artistico, pintura e musica. Tambem recebe como PhNSIONISTAS alumnos dos dom

”x“ mamcmados nos 1405118. Escolas lnduetriaes, normaes, Polytechnica, de telegraphia, Institutos e Conservatorios.

 

Este collegio'lem sempre habilitado N'UM SÓ ANNO todos os seus Illumnos s lus-

rem o Curso de telegraphos que na Escola Ofticial é de dois aunos.

U Lyceu Polyteclmicu vigia cuidadosamente o aproveitmeuto e comportamento dos

seus pensionistas para de tudo dor conta ss respectivas familias.

o exame de 4.** e 5.° e tambem N'UM ANNO para exame de 6.' e 7.'. o que representa uma
importante economia do tempo o do dinheiro.

PnEç

Os ¡lensltlnlattls do Lyceu !'olyteclnnco que frequentsrem o Çonserutorio tem n'est.

collegio Inagnilicos piaunos d'esludo.

os monlcos

'EIVÍÀI-SI ESTATUTO¡ l 'AIS “CMIICIIINÍOS A QUI¡ Sl DlGNAl PIDIL-OS.

O D l FlE C T 0 Rn- ADBLINO CARREIRA-

_' _MIM-n__



1 ' ' msrmc'ro nn lvnmo
   

 

  

 
EMPREZA 010311111100120 @b

.DE 4 FERREÍRÀ AVE!!! 0 QO-RUA no mae-oo V

NOONTRA RA o publico [foste unponante estabeleclmento, o primeiro no genero n'esia cidade, todos os moveis necessarios em madeira, ferro e louco.“par'a'a d'e-

l ouruçào de qualquer casa. desde o mais humilde ate ao melhor por preços han-atlssimoe e sem oOmpetenola. ~Enoarrega-se o seu preprletarlo de mobilar, luxuosa

A ou mudesurmente, sul-.cs de vlsltas, de jantar equal-tos, etc., ou qualquer residencia por cumnleoto sendo excessivamente escrupuloso non- trabalhos concernentes¡

81)] industria Tambem vende todu e qualquer moval avulso para n que acaba de obter uma minuciosa oollecção des referidos artigos pad¡ assim bem poder serv“-

o pubhoo. No mesmo estabeleolmento encontrara tambem o publico todos oe objectos respeitanteuaeolxoarla.
assim como todas as materias empregadas na contigo..

çào da referida industria as quaes são de eXpIendlda qualidade e Be vendem tambem por preços medicos. Só vendo se acreditava; e por leao a Elnpraza 310:“-

Madura convida o publloo a vlsltar o een estabelecimento honrando o seu proprietario com as suas ordens, as quaes serão rapidamente cumpridas.

 

|

. Vendas a prompto pagamento e a prestações.

 

~r 2_ qn( de( ;u M13: ;Mv 1M_ “k °' A _1° ,w

1. n-os
.  MM “EMM“ ”llll. n. n ll. “no soul,POP¡ este glulizÉÇEsqrirãu - Mar-

    

a. M. 5- P.

 

ques--correm édxlus deBO dias

a contar (ln 2.' publucuçào d'es-

le annum'm nu Diario do Governo.

citando João dos ) Sumos Clemente,

(no BRAZIL r. NA EUROPA)

 

Dwidomentc lrgaliaado em Portugal c diatíngw'do

com um premw de Hom-a de 1.' clan.

e cinco medalhas do Ouro, '

na America do Norte. França e Brazil,

pela perfeita manipulação c eficacia

dos seus producto¡ medicinau

peitoral be @Cambará

. . . ~
viuvo, anzenlo om ¡mrle incerla. po-

3
ra todos os' ler¡st ulé linul do ln_“

veularlo orphunologico por olnlo de

seu sogro João Fllqnpe Estanqneiroy

A“ ==

morador. que foi. nu Gulunlm d'A-l

.
quem_ Í'regurzin de lllnuvo. sem pre-E

juizo do seu andamento.

  

Para a Madeira, Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro,

   

SANTOS. Montevideo o Buenos Ayres.
Aveiro. 21 de novembro de !908. mn“ Ruan“) ÍREGIS'JIZ'AL'DO)

l
Ven-iñqtlei.

C . . -

_
_ um promptn e rodlcnlmento o¡ tonq ou rouquldoeo;

THAMES = [311128 de dezembro
Ferreira nana. a lavam: e . . , ~ .

_ .um perl'unumr-ute a brouchlto aguda ou chrome“, Mmplea en allllmntcco;

I
U escrwan. (aura a Iynica pulmonar, como o provam numerosos ¡Mesh-doa medico- e porlíouloreo;

P M d . ' S' V-c ' P b ' B h¡ , Rio do Jlnniro - - 'um incumoatuvelumnte u aallnnu. mulealindiñcil du ler dehrlludn pol Ollll'ol melol;

SANR'FOÃ, úoãllolvidou o' a::l;ug~:;;:::,“co . a ' __-__ Fumasco ,Marques ê” Silva' Granger udmiravelmeule a coqueluche, e pelo seu goste agradavel, 6 ¡pune-ido polll

_ A A todos os “e sc dcdlcam Fmeo, 11000 réis; 3 truco. 215700 ráio.

Preço (la passagem de 3.' classe para o Bra'le . . . . . . . . . . 255000 ' ll . . * .-

. p n . . o Rm da Prata. . .. 253000 _ ao \commelcm
pASTlL HAS DA WDA

(BEGISTADOp

:LIVROMUITISS
IMO UTIL

Combulem o fantlo, o azia. a guslrnlgiu, a¡ ¡musa-a¡ e vonllol, o enjôo do mor, e no¡

----==(
u)-_.__

.-

halito, a ñaluleuciu e o dilutu 'ão du estam“ o. São de nude caiu-cl¡ nn mole-:lu do ute-

S 8 E

' v °
n

o o n.
I . ,l . '

, a
eu"na.:2::'::E'oüfgmzàtz'

Êãxgçzfzzzi' du ro e da nell0._nu frequent _dos nervos e do auugua.

bn de dar á ln¡ da~pub|icidnda mais CNH' bon réu; 6 calma' :$240 'é'lÍ

um livro a que deu '-0 titulo-

ASTURHS = Em 30 de novembro Em“” mms de 1 56 Ilvmedios llsprrllleos em pílulas saccharinns

.
BGI 'r :D s

Escnptumçãu Commerrm,
(B s A o 't

 

_*-'
W-_-o

Por¡ n Madeiro, Pernambuco, Blhil, Rio do JoneirO,
_ Estes medicamentos_ cunun com rapidez e iuoñouaivid-do:
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l o n n n n RK) (la Prata . . . . 223000 ,-"Íá d“"f'mfd" d" fôr““ a '9" “"l'ul' Guia Hmueopulhicu.: pulo Visconde de- Sonla Sumos.

______ _______
Ina. tonto n puuclplunlen. como “08 sua"“ Euros pruduvloe vende-ae ou¡ AVEIRO na Phurmncia e drogaria do Francine du Lu¡

E::
lm'ns. › & Filho'l omALBERGARlA-A-V EL

HA (Aluuc-rubim) no enlubolecimenlo du Manuel Morin

.A. BORDO HA OBEADOS PORTÚGÚ
EZES Um ela-game volume em fO'mMO 27"““- Amndor. DEPOSITO GERAL em Porlugul. Porto, run'do Souto Colhlrinu lbOB.

nitidamente impreno em papel do 1.' qua.-

À' j
' I . lid d. 700 r'éio.

'

Naa »genoma do Pmm e II-bna, podem ou aro. panngumn flo 1 classe *A19va em md“ M livraria. do reino,
VISO I Po T TE

.acolher o¡ bvllc'; á vt-tnlda- plant:: dá" paquvluk mtu¡ para uma re- "h" a Ame”. a "o “amu“, Conmbnhm_

cu lnent amos u a a un ao na ~au. ' '* h_ 'b . › - -

l Ç' R““ d” 5'J“"“"°'62_ l““ m' U Estabelecimento tem um melllco encarregado de responder

A s
agrulnútnanM.. a qualquer consulta por escriplo sobre o lulunenlo o

(2.“ mhçñu)
Pl'hc'dçâo d estes remedms.

No PORTO
| :BM LxszoA:

Um volume com perto de 200 paginas

l .. “VV
e uma capa a côres, illustrach

T A I T & o o ° 'JARJES RA
Es & ou' com 0 aee/ralo (10 ¡motor!

”O “ A i"“ ' 3.

l
200 réis x .a a“: m '-

 

19. Rua (ln Infante D Henrique. Rua d'El-Rel, 3l-l.°

    

pela?) FRANCEZA' DO 'ÊMMQPHONE

Cê”" ° v 'MACHINAS

§ As mais perfeitas ¡unellinns fal- Anuais mobcr-

 

   
lantes até hoje conhecidos. mta# g 31,3.

Grande e completo S0l'till0 de dis-

'
~

6

cos em todos os generos,
n RnBINAa

\ \

Importação semanal de todos as PH E E US U l HB H l E

Concessionarío em Portugal

. ARTHUR BARBEDo--R- d° M0115“” da Silveira* 31°““Não::

mais recentes novidades.


