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Of' ', _ando fornecido pelos accreditados py-

,j iptechnieos .do Couto e da Feira.

lt, A' armação da capella estava pri-

¡ percas., mostrando o nosso amigo, sr.

, José Carvalho Branco, mais uma vez o

5

›l'.

'91

'. -_ mo elle o tem. _Felicito-o.

- ' A procissão' foi das mais bem or.

'ganisadas e das mais ricas que temos

' visto, _sendo acompanhada pelas 2 mu-

nas, por 39 cruzes de prata, algumas

as, por 3 andores e 27 anjos vesti-

@1 f _qn a capricho pela casa do dito sr.

i: orvalho Branco.
,t

c-d

Para terminar diremos que nunca

.r ;houve aqui nem tornará. a haver festa

^ . Honra, pois, ao digno juiz e mor-

domos, que tão bem souberam desem-

'i I penhar a sua ardua missão.-0.

, . Espinho¡ 2.. ' _

_r ' ,Hoje, um punhado d'ellas, e co-

m. ' moço pela boa noVa de que um enge-

f ?nheiroelectricista trata de, montar

' ,n'esta praia o machiniSmo .preciso pa-

i# ra aíilluminação a luz* electrica, para.

Le' ,e quejá comprou terreno adquado.

Í o Todos os dias vem em deman-

' " da de casas muita gente de_ fóra. Os

.A * hoteis teem já bastantes aposentos re- i

L servado para familias nacionaes e es-

* trangeiras.

“, ' ' a o Effectuou-se hoje adelimitação

h." À dos terrenos entre a companhia real

ro. dos caminhos de ferro portuguezes e_

Í *e camarad”este concelho. Os peritos

feramà por parte da camara o sr. Ban-

' deira Neiva, e por parte da companhia

o sr. Greenfild de Mello.

' o Consta que O sr. Antonio Rod

drigues vae montar n'este concelho

uma vaccaria, que deve já. funccionar?

na proxima epocha balnear. E' um me-

lhoramento para esta'. praia.

o Reabriu O «Bazar unniversal», _

' áfrente de que se .encontra o antigo

_ empregado, sr, Manuel Joaquim, moço

' tra alhador e honesto, que eSpera en-

:contrar em todos o auxilio que me-

' race.

-_f o Ha dias, no largo da Senhora

j d'Ajuda, foram soltos 48 w

f E raios pertencentes ao sr. Adolpho Vi-

' cent, do Porto, os quaes depois de

- pairarem durante algum tempo por

. _- ”I sobre ESpinho,tomaram a direcção do

, Porto, 'onde chegaram bem.

l '~ Í o Quando ha dias regressava a

casa o sr. dr. Pinto Coelho, que vinha

7- ' de visitar doentes das freguezias visi-

;_nha,s,.p_ cavallo em que montava es-

-i oorregou,e aquelle sr., ao saltar,teve a

._ infelicidade de contorcer a clavicula

"Í” i f esquerda.

, 'Í ' . Felizmente não foi O caso de gra-

1*“? 'i üdade. O dr; Pinto Coelho foi pensa-

"i do pelo seu college,- dr. Dias Ma-

_Ã . Esgueira, 2. _

”3 Realisou-se em Azurva, povoação

5"“: ' *tico distante d'a ui, afestividade em

a; ,f muitoconcorrida de romeiros, que.fo-

,' mn quasi propositadamente para ou-

.'-:':' “wir _as duas phylarmonicas, diEs~

:figueira e Angeja, que se' despicavam

.-' -í- niutuamente. Na minha Opinião ew de

Fi maisalgunsentendidos brilharam am

..t'- ,.bas, mas a de Esgueira ultimamente

f ?i ;'7constituida, não desmereceu nada da

i'. .lenha, devido á. competencia do_ Seu

E" 'digno regente, sr. João Alleluia, que
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po , déVldaaltura. E' tal a força de venta-

r de dos musicos e do seu habil regente,

que quest tolos tem comprado os ins-

l l trumentos a sua custa, Pelo triumpho

do despique. que foi seu, d'aqui lhe en-

viamos parabens.

. O O tempo corre magnifico para os

_' campos. Os nossos lavradores diz-em

. que se elle assim continuar, este :anne

Í l seremos muito fartos de tudo. Oxalá.

I- I Nada mais por hoje.-E.

Í JULGAMENTO IMPORTANTE DO «cansam»

CRIME no BARREIRO

_ ,. Seixal, 2. -

Í .* Continuaram as inquirições das testemunhas

' d'accusação e. das de defeza, havendo w durante

' ' elias varios incidentes entre os srs. juiz, _dele-

~ _ @do e advogados, terminando sempre tudo em

"' '...septn paz. Os depoimentos das testemunhas_ de_

_pestana foram bastante favoraveis aesrreus, se-

_giiindo-se o- inquerito a estes, começandopele

, «Canariem que lallou muito, defendegdes-“s'eba-

' Í-llilmente, negando o crime do assassinatqdos

-, velhos, e quanto aos furtos, queres. confessou

' w' é _para se ver livre das pressões, levadas até aos

maus tratos pela policia de Beja, etc: Os outros

-1 correus tambem negaram &wtvaque lhes im-

, _ ;lutavam nos roubos do Barreiro. '

, Em seguida tornou a palavra e-digno_ agen-

3 a, _te do ministerio publico, que fallen muito e

. Í' Íí'bem, fervendo a accusação dos reus. '

“5 t - Toma em seguida a palavra o @ilustre cau-

 

   

  
  

  

  

mn de defeza do «Canario›», e no auditorio

”i ' recente-se logo um certo rumor de; curiosida-

attenta a fama de que vem preçpdido, pro--

danado-se logo profundo silencio. Sanz.“ .prin-

cipieu a sua eloquente oração, courjaquella

. grande e prodígiosa voz que possue,por,dizeg¡ que

. “achava possuído do maior prazer prestar

i. 'Àiujeira e completa homenagem ao mui, illustre e

:',-._i.r;tslligentissimo agente do nnmsteriopublico, sr.
J

t “'Í,ilr5....Costa. Torres, pela soberba oração que aca-

t 'beu de preferir. _ o

- _ Disse que em alguns pontos foi s. ex)l re-

; _ « aos imparcial na accusação, megane em ou›

› f ?tres »foi _profundamente injusto. " “ À . _

E' l tanto assim que julga feita a deleza pe-

›

›

D

p

b

›

P
p

b

›

›

l

_ _' ?flagpomias palavras de s. ex), quaes são as

* dq, 'e ele. os reus tivessem dito no principio o

i * ' iss'eram ;aqui, ter-sabia evitado tanto

~ 9,9, tanto incommodo a todos os assisten-

__ !m 'face d'isto que está feita sua deteza. A

7 í Mudo reu nada vale porque as l-eis mo-

rram. jurídicas a bem da humanidade, assim

@Mente o teem entendido.

as_ declarações dos reus são validas

E_ u as confissões são extorquidas pelas vio›

.l _ nada policia, provará sem fundo custo que

i' :wanessa e quenão tinha competen-

- »e

” iaginostrou a sua crassa ignorancia nas ar-

Íí itgágiedades que commetteu e por isso censu-

_ 'ra ,temente aquella corporação. Os agentes,

l "Mãe th'slemunbas, só depunbam o que o seu

› Í' . -lbes,mandava, S. 0a.'l depors cita o facto

rf¡ o _a policia de Beja ter sequestrado aquelles

i ' Í' &esidurante o longo preso de 35 dias sem
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l as as consciencias. (N'este altura o «Cana-

Â “chora Copiosamente).

    

      

  

   

 

   

  

v' _ tinuando hoje s. em'l o seu discurso, in-

¡ i mo com a palavra reservada, disse mais que

1- ”himomciou para aqui notificando que o

L ~ tica-'havia apparecido com grandes ha-

* 'r' Provara que tal affirmativa é redonda-

te falsa. Sobre as apprehensces diz s. er..ll

.L-l'policia procedeu tumultuariamente uian-

: é' ° para aqui objectos. a mais dos constan-

"rola

,5 ' no acto da prisão.

  

'_ .- as
_I .

J. . 'y

' ' '. r

' seu ñno gosto decorativo. Nenhum co- i

[v lheiro,e encontra-se bem disposto-E. _

151.' uma do S Gera do, a qual estevew

tem 'sido incansável para a pôr na.

.tipico, sr. dr. Barbosa de Magalhães, advo-'

al , para interwr niestas diligencias. A ,

mamada, o_ que e 'contra a lei e revolta w

F pido no sabbado em virtude de ainda ter i

, e dinheiro a menos do que foi l

Foi tal a ancia das apprehensões que entre

os objectos apprebendidos esta um anoel de

metal a que os peritos deram o valor jurado de

10 reisl

Disse que o digno agente do ministerio w'

publico se referiu a coacção da policia dizendo

que o chefe não tinha grandes bigodes que in-

timidassem o reu, respondendo a tal quase os

grandes bigodes são o symbolo de 'ma'usgcara-

cter, tem a lembrar que grandes bigodes ,tem o

sr. dr. delegado, e todavia faz-lhes justiça de

acreditar que sua ex.“ não tem mau caracter'

(Grande bylariedade no auditorio l ,

Receiando estar fatigando mais a paciencia

dos srs. jurados com a sua longa exposição, vae

trias de que são susceptíveis. O es-

tabelecimento principal sera em

Mormugão. ' '

Além d'aquelles a sociedade

eXplorará quaesquer outros produ- «

ctos industrias de manifesta uti-

lidade, e organisarà os serviços de

navegação fluvial e marítima indis-

pensaveis à sua actividade. 0 capi-

i tal acha-secomplctamente subscri-

terminar por appellar para a consciencia dos w

srs. jurados para que tomem em _consideração

a desolada situação dos reus e especialmente a

da familia do seu constituinte, em .quem, ines

, vitavelmente recahirá o infamanteelabeu de la-

drão se os jurados o condemnarem. 'A

Por tal forma se houve sua ex.ll na demons-

traCão de miinucioses factos e em phrase tão

pto em Lisboa e Porto, estando a

maior parte n'esta_ ultima cidade.

Um dos socios fundadores é o nos-l

so _patricio e_ considerado capitalis-

ta,sr. Antonio Marques de Freitas.

§ O movimento commercialda

província, de Moçambique, em ja_

:neiro ultimo, elevou-se_ a 2:321.

vibrante, que deveras .commoveu o auditoria, w

tendo a sua oração excedido em muito a espe-

ctativs, pois é um argumentador de primeira

_ plana e d'uma verbosidade extraordinaria.

contos, sendo 1:366de transito.- 0

rendimento aduaneiro foi de reis

à 12026455482.

Proseguem os debates, e. nós tambem pro-

seguiremos no numero immediato -S.

Ovar, 2-

Temos agora tido_ lindissimos dias,

alento as plantas.

estado de abandono, são as estradas

d'aqui, tanto as districtaes como as

municipaes,com o que O commercio é

gravemente prejudicado.

A ,camara traz em _ construcção

duas estradas novas, em Vallega e em

S.EVicente, tendo ainda em *rojecto a

daMarinha. Antes tratasse e concer

tar as que tem assim em ruína.

OFalleceu ultimamente, na Bem-

posta, o sr. Manuel Barbosa, filho do

fallecido Francisco Barbosa de Qua- r

dros. Pesame's a toda a familia do fal-

lecido.

o Partiu já. para S. Jacintho o

nosso amigo, sr. Antonio d'Oliveira

i

pombos cor- r Vagos, 2.

No domingo ultimo, como o «Cam~

peão» noticiou, teve logar n'esoa villa

a festividade do Espirito Santo, e no

dia seguinte a de Nossa Senhora de

l_ Vagos, retirando uma parte dos ro-

meiros só hoje.

A festa de egreja foi apparatosa e

imponente, sendo“a das ruasw .e arraial

de Nossa Senhora immensamente con-

corrida, não havendo talvez n'este dis-

tricto outra que assim se lhe com-

pare.

0 As estradas d'este concelho con-

tinuam em completa ruina.- Algumas

teem sido concertadas com ramos de

pinheiro em substituição da pedra e

saibro, outras estão em alguns pontos

abandonadas do transito publico. Uma

lastima.

0 Ha já. dois annos que foi con-

oertada provisoriamente_ a ponte da

estrada que liga esta villa com Avei-

ro,e assim permanece com grave risco

para os transeuntes.

0 Foi promovido a 2.'Il classe e

collocado na comarca de Moncorvo o

§ Parece que, não tendo o go-

verno e a camara de_ Lisboa con-

sentido, que seja abatido no ma-

tadouro da capital o gado argen

que regeneram os campos e dão novo
tino ou uruguayano que all¡ tem

o' O que se encontra D'um triste Chegado, O (.ltlseja deS"

fazer-se d'elle, e o *vae vender com

abatimento pelo melhor preço que

poder Obter.

§ Nos .mezes de janeiro e fe~

vereiro do corrente aline, a reex-

,porlaçào dosgeneros coloniaes at-

,tingiu 0 valor de 1.29222915000

reis contra 1.215:3345000 reis

.em egual periodo de 1902. Quali-

dades: borracha, 320:214 kilos; ca.,

cau, 3.681:183; café, 6:38:823, cê..

ra, 28:599; gomma cepal, 35:849;

sementes oleaginosas, 14:900; ur»

zella, 26:026. '

Augmeutou sobre 1902 a reex-

portação da borracha mais 418z000

minuiu a do cacau 300:000

0 valor da borracha elevou-sea

3723095000 reis, o do café a

85:0435000 reis,e o docacau a

80323585000 reis.

realisadas ha dias entre Paris e

Bordeus, causaram nada menos de

9 mortos e 14 feridos graves. Ha

quem affirme que w.o numero d'es-

tes é mais elevado.

Houve automoveis. que chega-

ram a adquirir a velocidade de 150

kilometres a hora, não admirando

antigo juizdedireito d'esta comarca, l

sr; dr. Ignacio .Alberto José Monteiro.

que em pouco tempo podessem fa-

zer chegar muita gente ao outro

mundo.

Ç No mel-z de fevereiro ultimo.

entraram nos nossos portos 1:505

.embarcações, medindo 2.24_1:661

Para esta comarca foi transferido toneladas; e sahiram 1:522 com

o auditor administrativo; do districto

de Faro, .sr. dr.. José Alberto wVictor

Fernandes Barata do Amaral, noticia

que o «Campeão» tambem já deu.

0 O tempo melhorou muito, com

o que todos folgamos.

o HOSpede de seu .irmãos, O zelo-

sofunccionario de justiça, sr. Evan-

gelista de Moraes Sarmento, tem aqui

estado a sn' D. Augusta de Moraes,

ahiantiga e digna professora.

ç Tambem aqui, teem estado o il-

a lustre chefe' do partido progressista

~ local e clinico distineto no Porto, sr.

dr. Mendes Correa, sua etaposa e fi-

lhaSo'-v. i

7 Pelo :tl-¡banal!

Deve ter logar alem,d'amanhã,

em audiencia publica,o depoi~ _

mento., das testimunhas d'aqui l

no processoíque contra a Clara _

do Maio, a Modesto, corre pela

comarca deEstarreja, pelo cri-

me de provocação de aborto.

4-0- 0 sr. dr. Francisco An~

de' direito desta com.arca,_.- ter-

minou hontem a. _costumada

correção_.,aos cartorios e nota-

rios desta comarca, encontran-

do tudo., em muito boa ordem,

o que nos apraz- negistar.

DeJíQdà a pal-te

~_ venerando ,prelado,

sr._dr. Antonio Garcia Ribeiro de \las-

annos de 1898 a 1902, foram des

pachados para consumo 1.094.'700

kilos de margarina.

Ç Na ilha de S. Thiago tem

morrido gente de fome. O milho

está all¡ a 25600 reis O alqueirel

ç Lembram-se os leitores d'es-

sa pequena iudiana,presa a sua ir- *

sr. bispo

Conde, auxilia-do. pelo illustre

lente da faculdade de theologia, o

conceitos, está fazendo um catalo-

__ go de todas, asjoias e preciosida- *

des existentes no magnifico museu

da Sé Cathedral.

§ Na alfandega de Lisboa, nos

mã Doodica e que, em consequen-

cia do estado de saude d'esta ulti-

ma, foi separada por meio d'uma

sensacional operação cirurgica fei-

ta pelo dr. Doyeu? Doodica morreu,

mas Radica, que se encontrava

contaminada pela tuberculose, cu-

rou-se radicalmente na costa d'Azul,

tendo chegado a Paris em magnifi-

co estado de saude.

ç Vae fundar-se em Lisboa

uma sociedade denominada Empre-

:o indiana, para explorar a cepra.

cairo, sementes oleosas e libras

textis da India portugueza, adqui-

semana

2.225.100. Em egual periodo do.

* anno passado haviam entrado 1:405, banistica) V_àQ_feni¡-_,em. pleno 30m-

medindo 1.8~20:866'ton.; e sabido

1:363 com l.802:644.

§ As taxas para ..os vales inter-

nacionaes que vigoram na corrente

são. as seguintes!

222; marco, 273; dollar, 15150;

sterlino, 43.

§Volta a falar-se no monopolio

do vidro, que é, quasi certo. Sobrew

o do sabão já não ha duvidas. O do

» assucar tambem esta em via de rea-

hsação.

D'aqu¡ a ..pouco faz-se o do ar

que respiramos, que o governo se

lembrou já de contribuir .tambem.

----- Wo_- M--uhüu-Mm_ w
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L'oeillade Portugaise

. , , _ _ _ ~ ntre os varios pontos de vista

tomo Pinto, integerrimoogjmz »

do d'um povo, é certamente um

sob que pode fazense o estu-

dos mais interessantes, o dos cos-

* tumes.

O nosso paiz tão pouco conhecido

no estrangeiro, tem, ha algum tem-

po a esta parte, sido obejecto da

attenção e estudo de muitos escri-

ptores que, tendo chegado á con-

viação de que Portugal, longe de

ser uma província heSpanhola, co-

mo lá por fóra consta, (do que Deus

nos livrará) é um paiz muito ori-

ginal, de raça mui diversa, com

usos e costumes mui

tudado e conhecido. .

Entre* as varias obras que,sobre,

a nossa querida Patria, ultimamente

tem apparecido, salienta-se uma,

não só pela maneira desenvolvida

e¡ interessante porque falla d'ella,

mas ainda pelo nome da casa que

a lançou no mercado, o que, só por

si, é garantia da importancia do

livro.

Quero referir-me ao livro Le

Portugal, da livraria Larousse de

Paris. Este livro que teve uma ti-

ragem superior a 32000 volumes,

chegou a todos os cantos do globo,

levando longe, muito longe, noti-

cias do nosso paiz, indo mostrar. a

todas as nações, a todos os povos,

que aqui n'este cantinho da Eu-

r0pa existe uma nação chamada

Portugal que, sendo o continuador »

da celebre e antiga Luzitania de

quem herdou a valentia e amor da

liberdade, tem uma pepulação pro-

pria, fallando uma lingua sua, com

habitos e costumes característicos,

rindo os respectivos productos e e que se rége por leis suas teitas

exercendo o commercio e indus-*por homens sahidos d'essa mesma

depulação;..Isto...é:.que aqui existe infanteria, sendo substituídas por

um paiz livre, pequeno no mappa uma capa de côr defolhas mortas.

da Europa mas grande na historia - § Houve hontem, na parada

do mundo. _ ' do quartel, exercicio de compa-

Pois bem, ,saibamos nos, portu- nhias de infantaria, sobre .combate

guezes, comoestelivro fallaa nos- e fl“?ílbilldatles @UmmaüdaÚO [3610

so reSpeito, eçpa'ra issoçtranscrevo sr. capitão Peres. -

d'um dos seus capitulos maisinte- w AS praças d'infanteria 7 e 15

riessantes, Moew's et Coutumes, um_ que estavam addidas a infantaria

trecho, o que. diz respeito mamar, ~ 24, para receberem instrucção de

E' assim que 05,_ .francezes fallam, equitação [10 destacamento de ca- presenteestação, a saber:

do amor em portugal: vallaria 7, recolheram hoje aos cor- l Lindmmos cáries d'alpam Para ves-
, e tidos.

!Sob o ameno ceuazul- de Por-,POS a que PBNCHCGW P0" Ordem do ~

ULTIMAsronnns
PARA VERAO

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA osonro

~ Rua Mendes Leite, 13 a 21

' Rua dos Marcadores, 56 a 60

AVEIRO

Participa aos seus cx.m°° . freguezcs

que acaba de receber um_varlado sorti-

* mento do que ha de mais chic para a

._ _. _ _ . _ r. . c .. Variada collecção de fazendas de

tugal, o amor nasce bem cedo no commaHClO da 5-a (“W330 milll'dl'- 1a e lã com seda para vestidos.
.- .A W

coração, das jovens portuguesas.

 

I . A t . - 'i l, .r “ I' c

, a s pilulas cathartlcas do dr. Ayer são Em “animam ”md” de tem“ da¡

E pelos olhosque elle. .entra sub-

tilmente, até ao coração, bastando

alguns olhares apenas 'para o des-

pertar.

O olhar portuguez nada .tem ~

?la má digestão e quas¡ todas as demaisde commum com a); rapida e pene-

trante millade á franceza, com a

para curar prom ta e permanente-

mente toda a qual¡ ado de ataques bil-

billis, ictericia e vo'nitos billiosos.

Dóres de cabeça pela manhã, enxa-

quecas, dóres de cabeça produz1das pe-

dóres de cabeça podem alliviarase com

godáo.

Elegante sortimouto do cassas de

- - - - 1 hantasm r Jl'l'S -11". ,
lrosos como: febre billiosa, excesso dew p ' p ol 'l p 'd “WS“

l se:

Lindos corte: de seda pino vestidos e btou-

Enorme variedade de tecidos bran-

cos em cassas rcndadas, piques mous-

sellines, fustões, ou'.

Chapeco para sentiam, ulttnws modelar.

; intervindo afamilia apenas Para! a

_ _ escabrosa, égeralmente admittido *

kilos; do, café, mais 300:000; e di-w

kilos. _ '_

quenÓs vulgarmente chamamos

w _ * _a expressão“da verdade.

Ç As, corridas de automoveis .

; ;farão as jovens e elegantes france

w portuguese, l'olhadelta?

franco,

l onde fez Optimo logar.

~ Coelho d'Almeida.

, fanteria n.° 24, sr. José Maria Ro-

caracteristi- ~

cos, o que o torna digno de ser es- l

. w w r promptidão tomando todas as noites 2»

ardente ”detida.»hespanhmanmesmo ou 3 pilulas do dr. A yer. Produzem um

lcom'os-'ilangnidl's OGM““ italialfosi elfeito tecnico em todo O apparolho di-

;sempret' diuma expressão relativa- 'gestlvo dando _logara que a secreção

?mate- discreta. O portuguez não de todos os ÍllllthS digestivos seja mais

Íàcolllhece melhormaneira de decla- perftglãaé ha outras p“ulas que

,Par 0 seu amor- E119 Passa amlu- comparar-se com as pílulas cat

,dadas .vezes, fitando-a,deante daja- do dr. Ayer. í

;nella da eleita da suaalma. Esta,que C_ Erepñíagqifs Dell? SÚFÃJ- C- Alle? à

facilmente, _comprehende a signiñ-, “ISS" ' ' ° A

cação d'aquella mímica, se o seu

coração censenteem correspondel-o, i d “GA” _

permitte-lheE que ;Se approxime _da

Elegante collccçao de sombrinlias.~

Gravatas c golos de rcnda,0'Que

ha _de [nais chic. Variado sorttmento 'de

[nelas para homem, senhora e creauça.

wUltimos modelos de cspurtilhos. Casse#

carchets d'algodãe; lequcs, arte nova;

lindissimos cultos de phantasia; sedas,

tulles, rendas, bobinets, perl'umarias.

etc., etc.

Camisaria e gravataria, sortido com-

pleto.

Sabonete Irene, especialidade da

casa. Cada um, 100 reis

possam

'iarticas
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_Sua janella para 'trocarem .então a. ' j .j -mimmmnumpgpqppppjgiuuriiuniunmmnmtuninmuuunmm

mutua confissãogdo seu amor. Se- iii”? , i

gueêse ?uma› corresPondencia _de "o-...Wi

_apaixonadas cartas, que comple- i UFFITYPOGRAPHICÃS

tam &conquista assim começada, do

Conclusão do casamento. .

_Este costume, de apparencia

Campeão «das Províncias

fvem'da _29.Pr'nl1eiro-Avell'o

.

e reSpeitadO'xo

, E' deveras _pittoresca a manei-

ra como os francezes descrevem o

Factores, circulares,

enveIOppes,numeração

e crivação de livros e

talões, recibos, avisos,

mappas,livros, jornaes,

cartões de visita desde

250 a InbOOO rs.o cento,

etc.,etc.

Machines e typos no-

vos.Pessoal habilitado.
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3100 .AYElRENSE ”
Mas, depois da leitura d'este w Mangas para todos os systemas de bicos,

trecho do Le portugal que ideia chaminés de vidro, crystal lino e mica, tulipas,

i ' ' abnt-jours, hastes, fumivoros de porcellana, etc.

Í' 1

namoro, e na maioria dos casos e

.
t
.

t
.

.
8

t
,

.l
t

a
a

W
u
w
u
u
u
m
n
n
n
n
n
m
n
m
m
t
m
u
n
n
u

i
4

4
+

,zas do que elles chamam witlade Luz brilhantísima

com um poder illuminante superior duas vezes ;

Hoje, graças á esPantosa ex- “Os bicos actuaes- _

Preços sem competencza
tracção que tem os livros france-

jzes, em todq o mundo, na Ameri- *

'pa e na China, na Australia e em

Marrocos, na Patagonia talvez, ç

quem sabe mesmo se nos ex-esta-

dos do, .desthronado Grungunhana, '

Sabe-se que, sob: Q_ .ceu ,d'anil d'es-

te jardim da EurOpa, o 'travessa ,

eupido faz entrar pelos olhos as

suas pequenas-Settas, que em tiros a

indirectos (o maganão sabe de _

 

CARLOS GUERRA

Director da Fabrica do Graz d'AveirO.

 

   

  

  

  
   

   

  
   

 

Em

todas na

deem-e em

que 6 preciso

recorrer I um

RECONSTITUINTE

E N E R G lc O

empresas-ee eo

' * Grawnulados ou n Cretella Io

OVO

LECITHINE

B|LLON
Medicamento phonphoudo que tem E

-_ dado os melhora muitu“ emw

' todos os ontem !sua eu hu-

 

  

      

    
  
      

   

 

   

    

ção as nossas' gentis compatrio-

tas . . . ' *

Que dirão, elias, a_ isto?

E que dirão de siproprios os

 

francezese i _ souberdesd'um asthmatico,prestar-lhe Dita“ dl PIP" OU pela

l ' o ~ . . heis um serviço grande apregoando 06'00"11““ Md"“

Não era mau saber-qse. . . franoezat.
lhe o Remedio de Abyssinia Exibard

G. B. em pó~ cigarros, folhas para fumar_

.* «. . = - .~ e 'como tabaco no cachimbo o qual re-

'lot_It=¡ras.,m|l¡
tm-,egw

r ,

coitado pelos medicos todos e premia-

. . , do com medalhas de ouro e de prata,

Fo¡ pela ultima ordem do , exer-

cito promovido a general, co-

allivia e cura cada anne milhares de; _ _ ,, e eo H

doentes. certidões numerosas. h* 9m tm, s- b.” P , e

mo havíamos. dito, o sr, Jorge de '

Eça Figueiró da, Gama Lobo, antigo,

w 1 . “m,A i 0“* "

lllllilJtAlJUt drummllltllS

_ _ w , , u., w ' w na

commandante da 9.'L brigada . de ALLA & FILHA

infantaria, cem sede em .Aveirop Unico Approvado _
pan ACADEMIA“ MEDICINA dePARls Pomada anti-herpetica

Ó F9¡ tambem PTOmOVÍÕO a al' ' A Para comprovar a efñeacía
CURÂÍ Anemia¡ Ff. un..

f ~ .w f , . 6 ,O Febresfxigiroverdad
ejm QUE um¡ ,É ,

i eres para m an em O sargen V
' (l esta Pomada, bastará. dizer

* que ha milhares de pessôas

, _ _ _ ?Wiisiiiresello dnUnisn dos Fabricante !voir-;1”

ajudante de infantaria 24, sr. José *

que a teem empregado em-ím-ESPELHO
pingeng, herpes, esorophulas,

ENDE-SE um,proprio pa- feridas tanto antigas como re-

ra sala de visitas, com ma- centos, embora syphiliticas e

O Por ordem 'da d¡,ecção ge_ gniñca moldura~e remate. que os_ seus salutares effeitos

ra¡ d'infanteria_foramíleminados os N'esta redacção se diz 1mmed1atamente se teem feito

actuaes Cobre-nucas usados pela com quem se pode tractar. sentir.

 

É F. BILLON, Pta-.s. u Pierwcmnn, Metz

Entrem-sc as imitações e falam“ eo. que. Olaf

r rasas se @Mods vce¡ u- am_ _ _ _

 

    

  

 

    

   

  

Ç A tim de fazer parte dajun-

ta militar d'inspccção, marchou pa-

ra Coimbra o capitão medico d'in-

drigues Costa. .
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te, apaixonada e mesquinha a

marcha politica que elle vai

seguindo. Parece-me que nem

os ministros deixam de ver o

desfecho das suas tergiversa-

ções, malcrenças e temores;

mas para os não arguir de má

intenção serei forçado a sup-

por-lhes uma grande cegueira.

O governo reincide n'um erro

affamado por deploraveis de-

sastres. Obstina-se n'uma pre-

tenção que em tempos mais

prOpiOs homens mais idoneos

não poderam levar ao ñm,

Enganam-se OS ministros se

pensam que formam um par-

tido seu, e entretanto parece

que não tem outra mira.

A Europa está n'uma cri-

se cujas faces se não podem

presagiar. Todos os partidos

cuidam, ora que O seu domi-

so atrazo fôr maior. Ou como

meio de defeza para uma guer-

ra, ou razãopara sermos -betn

considerados no caso de uma '

incorporação pacífica, deve-

mos .pôr todo O peito, empe-

nhar tOdas as nossas forças,

applicar todos os nossos re-

cursos para em qualquerdes-

tas eventualidades não app-are-

cermos como umpovo inculto,

rude, desprezível, _de 'modo

que baratiemos inutilmente O

nosso sangue por mingoa 'dos

recursos, que só os progressos

detodo o genero nos podem

proporcionar, Owentremos na

nova parceria politica como

quem não traz para ella nem

industria, nem capitães, nem

sciencia, nem capacidade. Os

povos pequenos não podem

alcançar valia, senão avanta-



RETRET SOL 1:3"

_ A melhor retret. do mundo, a

unica que tem em si os melhora-

AGUA ACIDULA DA FOZ DA CERTÃ

Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisadai'pelo Governo. Sete medalha

e de prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido. mentos mOdern°s°

, Analyse chimica pelo cr.mo sr. conselheiro dr. VlRGl-LÍO MACHADO, medico e lente de A como aumdysmO; descarga e

chiniica Esta'agua mineral possue a acção adstringente, ten-ice e desinfectante. * aro de mogno, completa 262000

1 E' empregada com segura vantagi m na diabetes, dispepsias, catarrhos  reis; encaixotada e posta aqui na

gastricos putrídos ou parasitarios; nas preversões digesticas derivadas das ~ estação do caminho de ferro, 27:000

doenças t??f600i08ú35 na cumulescença das febres graves; nas atonias reis-Loja Sol-Lisboa.

gustricas dos diabeticos, tuberculosos, brighticos, etc.; no gastricismo dos ú"” i e * * *

ewgottados pelos escassos ou privações, etc., etc.

Não tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho. e l

l'rcço, incluindo a garrafa (8 dcc.) 160 reis. ' ' A e d G p

Apreciaçõcs dos distinclns clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo- ç a'

só; l) ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VIRGILIO ~

MACHADO.

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo-

ia da Universidade de Coimbra. Rernette-se folheto, gratis, a quem o requisitar ao

  

   

  

  

   

   

   

  

 

    

  
«e @com >

 

   

.ur'l'M 5-...- '~- M'   
ANADIA--MOGOFOBES

* A unica a a sulphatada-oalcica

analysa a no paiz, semelhante

A.

  

Run CnAnoiNinE, 321 PARIS ~

:Bruni:llíilidiliinsll

Por tim chegou a Portugal a es-

pecialidade, unica _no seu genero, do w

exímio Mr. dr. A. Charles Lambert.

Ninguem deve ter esquecido a-ce-

lebre .descoberta do insigne dr. A.

Charles Lambert, Paris, realisada na

India. Elle (30H) o seu inimenso saber,

analysando e investigando uma inñ

nidade de hervas inedicinaes que na

India se encontram, e depois de pro-

fundos estudos, clicg( u ao completo

resultado, mediante a cuidadosa com-

binação das ditas hervas de realisar

um maravilhoso especifico que em

poucos dias c radÍCalmente extingue

a purgaçao chronica, o catharro da'

Vagina, o restringimento uretral, etc.

E' eiiicacissimo tambem r Roob *

em destruir completa e radicalmente

a señlide_ chronica e hereditaria. Este

maravilhoso producto chimico, que

bem se pode chamar milagroso, com-

posto exclusivamente de vegetaes *

evita os perniciosos effeitos do Iodo

e do Mercurio, causadores de grandes

estragos no corpo e com eSpecialidade

 

nos ossos, de que em edade já. adulta '

se sentem os graves resultados, com

fortes dores rheumaticas e deprecia-

m'ento em geral da saude.

Cada frasco de Roob anti-syphili-

tico, 750 reis.

Cada caixa do Pílulas para a 'pur-

gação 'com as respectivas instrucções,

800 reis, ,

› Cada frasco de Injecção para a

mesma, 800 reis.

Vendem-se na pharmacia João

Bernardo Ribeiro Junior, Aveiro.
-*“vo-H
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Consultor-10

MEDICO-CIBURGICO

medico da Real Camara,

Dr' Lmz Regaual facultativo municipal_

Rua diArrochella--Aveird

Consultas da 1 horas as 3 da tarde.

“'"llll||l||||ll||lilllilllilllillllilIllulilillllillllllilillllliillllllllllllllllllllllllllliilll
n44?, ,A . ,:'¡?-._7'. .. -,,._r ,Iria IJ., r:-
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Com 80 0p, de“ oleo puro de fígado de

bacalhau, glycerína, glycerophosphatos e

hypophosphitos de calcio e de sadio.

Premiada com a medalha de ouro

na Exposição dos Açores, unica a que

concorreu. Analysada no laboratorio

chimico da Escola Polytechnica de

Lisboa.

Benjamim de Souza Teixeira, ban

 

charel formado pela Universidade de

Coimbra,medico da Assistencia Nacio- ~

nal aos tuberculosos, attesto que te-

nho empregado na minha clinica par-

ticular e na Assistencia a Emulsão Na-

cional d'oleo de tigado de bacalhau,

preparada pelo pliarmaceutico A. Car-

valho da Fonseca, da qual tenho tira-

do magníficos resultados.

E por ser verdade passo o presen-

te, ue juro sob_ o _meu grau.

isboa, 28 de novembro de 1902.

(a) Benjamim de bianca. Teixeira..

III**

A Emulsão Nacional não se confun- ~

de com a emulsão de Scott, ultirna- a

mente” *condeinnatia no Supremo Tri-

bunal de JustiçaC preço e' quasi metade

d'essa @raul-::10, (ill ' MH tilZ EXÉI'RIlgBlz

ra. quando é fabricada em Villa Nova

de Gaya-Porto.

Exigir a assignatura de:

ANTONIO CARVALHO DA FONSECA

'- Pharmaceutico de l..a classe

Fornecedor da Real Casa Pia de Lisboa

A' venda nas principacs Pharma;

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e

Africa.

nnrosrro GERAL

RUA DE S." MARTHA NP 15~533

 

102 CARTAS POLITICAS

___,-\

 

jando-se, em todos os dotes e

excellencias_ para que são d-is-

pensaveis, a extensão de terri-

torios, e a grandeza de forças

E' condição dos tempos mo-

dernos, que.“ os esmeros da

cultura intelectual,e os primo-

res da _administração substi-

tuem até certo ponto o peso

que dá o_ poder das armas, o

numero da população, e a im-

portancia das riquezas. '

E seja como for, à vista

do estado incerto, o perigoso

em que está_ a nossa naciona-

lidade, o conselho mais avisa-

do, para a proteger é cerca-la

de todo o prestígio de uma ci-

vilisação apurada. Isto está na

nossa mão. A *mais não pode-

mos chegar porque nem na-

ções grandes podem alargar a

vontade a sua dominsção, e.

Sã)

“ Antonio Bernardo Pereira

e Antonio Pereira Gomes

r Arthur José Ferreira

_ DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-LISBOA
"ü-__m

lMPORTANTE

significante quantia. Tudo garanlido.

Pedidos_ aos proprietarios, Paiva ô: Irmão, em frente a Crestuma. Represen-

_antcs, na Villa da Fura, Domingos Gomes de Rezende;-em Oliveira d'Azemels,

Luiz de Souza;-em Estarreja, Francisco Camara Radrignes de Pinho.

 

O

' PNEUNÀTICOS DUNLOP

g A 7,5000 nnxs

Ê Legitimos e garantidos. Pneu - reis

maticos Omnium, Cyclone e Na-

tional, afiançados a 5:500.

Ó Grande sortido em accesso-

t rios para bicycletes a preços

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto,

Sangalhos-Anadia. g

*04000-040*

_

_

  

COLLEGIO MNDEGO
COIMBRA '

Mont9AI-royo (secção masculina)

Praça 8 de Maio (secção feminina) i d
lr ^1

_ nas

 

"K/j'.

 

Lista dos alumnos approvados no exame de

allemao no mez de maio ultimo

Guilherme do Carmo Pacheco

Jayme da Silva Mendes

wJoão Mello e Sabbo

w João Bizarro d'Assumpção

João Raposo de Magalhães

Joa uim José d'Oliveira

Jos Barreiros Tavares

José Antonio dos Reis Junior

José Fernandes

José Pereira d'Almeida

,Ladislau Fernandes Patricio

jLuiz Homem Macedo

Luiz Gonçalves

Luiz d'O'liveira Massano

wManuel Gonçalves Salvador

Joaquim Arthur Machado

José Joaquim Assulino

Joaquim Falcão Ferreira

2.o anno

D. Izaura' Baptista de Figueiredo Oli-

veira

Adolpho Corrêa Soares

l.O e 2.O anno

Francisco Cotrim'da Silva Garcez (dis-

tz'ncto)

Adelino d'Almeida Couto

Adelino Rebello Pinto Bastos

Adolpho Sampaio Pinto d'Almeida

Albano José Peixoto

Alberto Carlos Rebello de Sousa Pe-

reira

Alberto Carneiro Alves da Cruz

Alfredo Gonçalves Salvador

Alfredo Guedes Coelho

Alfredo José Rodrigues

Alvaro d'Almeida Amorim

Annibal de Mello e Corga Jeronymo Cabral Madeira

Alberto da Silva Carneiro

José Bernardino d'Araujo e Silva

Manuel Theotonio Ribeiro Maia

Aguilar Ferreira da Costa

,Manuel de Magalhães Novaes

Francisco Homem Sampaio e Mello

' José d'Oliveira Vasconcellos

A'bilio Martins Fernandes '

Manuel Joaquim Lepes

João Evangelista Campos Lima

Victorino Henriques Godinho

José Maria Leite Guimarães

Belmiro da Cruz Leite

Antonio Luiz Perdigão

Carlos Gaspar de Lemos

Luciano de Pinho e Silva

José Vicente da Piedade Sequeira

José d'Almeida Eusebio

Antonio de Jesus Barbosa Corrêa

Antonio Gonçalves Rapazote

Antonio da Silveira Sampaio e Mello

Antonio Pereira da Silva

Armando de Carvalho Lima

Arnaldo Reimão da Fonseca

Arthur de Sant'Anna Leite

"iternardo Ferreira de Mattos

Carlos Alberto Ribeiro

David Pereira de Sousa

Elias Rosado Gordilho

Fernado Dantas Barbeitas

Fracisco de Magalhães Queiroz

Francisco Pereira Coelho

Germano José d'Amorim
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augmentar miraculsoamente

as suas forças defensivas. O

progresso rapido, potente, 'e

activo é nas nossas circunstan-

cias até um dever patriotico.

Os homens que em todas as

suas cogitações politicas se

occupam principalmente do

paiz, não podem precatal-o

por outro modo contra os pe-

rigos que o ameaçam Não me

julgo competente para dar con-

selhos á dynastia, mas talvez

ella por sua parte devesse pen-

sar em algumas ligações de fa-

milia, que em caso extremo, e

em certas ClrcumstanCIas po-

deriam servir-lhe a ella e á

nação.

Se nas questões economi-

cas e administrativas, concor-

do com as tendencias e actos

do governo, acho impreviden-

  

    

   

  

    

  

  

  

  

AIVA õ: IRMAO, preprictarios da Fabrica de Fundição de Gondomar, annnn'

ciam que na sua sucção de objectos agrícolas annexa á mesma fundiçãoa

além de todosos objectosagricolas que teem sempre em deposito, tem actual-

~ mente um grande sortido d'arados americanos, sendo estes de grande vantagem

para os lavradores ja. pelo modo como são construídos, pois que são todos de

l'crrc laminado c tamao de freixo, já pela pouca força que e necessario empre

gar, c pelo serviço que adiantam. Convidam, pois, todos os lavradores em geral,

mas cm particular os do concelho da Feira, que tiverem de fazer acquisição dc

utensílios agrícolas, a nãoo fazerem sem visitar a nova secção, onde terão occa-

sitio de observar os melhoramentos da industria nacional e mesmo observarem j

que podem adquirir um objecto de importancia para a agricultura por uma in-

 

  

GRANDE NOVIDADE

“"'°"i°°“ posta de bôa quin-

veaa a intaum ta, com g r an de w PAQUETES contratos A saum DE usam

Manuel ll. Amador ab undan cia (fa,- NILE, DE 5946 TONELADAS. Em 8 de Junho

* gua, quatro poços, videu e Buenos-Ayres.

Francisco Xavier d'Almeida Garrett

 

.u

A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultim

* novidade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom I_

funccionamento. O material do seu fabrico é de primeira qua- r;

lidade, e atñançado pelos fabricantes DELACHANAL & C.°

de Pariz==Preç0 com o travão, õõSOOO reis.

__-

_
_7.-

Grande sortimento de accessorios e oflicina de reparações tanto de

bicycletes como de machinas de costura, etc-::Unico representante em

Portugal, Antonio Joaquim Augusto-_SANGALHOS-ANADIA.

São nossos agentes-_Em Águeda, o sr. Bento de Souza Carneiro

:Em Ilhavo, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho.-Acceitam-

se mais. Mw_

WMALARL mwnrzn“

á. afamada agua de Oontrexeville,

no¡ Vouga¡ (França.)

INDICAÇÕES PARA uso INTERNO:

arthritismo, gotta lithias e urina,

lithias e biliar, engorgitamentos

hepaticos, catarrhos vesicaes, ca-

, tarrho uterino.

USO EXTERNO:

em diferentes especies de derma-

tozes.

l A' venda em garrafas de litro

e caixas de 40 garrafas.

Preço de cada garrafa 200 reis.

Em caixa completa ha um des-

conto de 20 "1°

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

Pharmacia Ribeiro O

Rua Direita

VENDE-SE

Uma linda pro-

priedade situ a d a * e __ _ _à _

a  

 

  
' Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Monte-

THAMES, DE 5645 TONEiLADAS. Em 22 de Junho.

e i Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, Montevi-

deu e Buenos-Ayres.

' ' '- , A Bonno HA cal-:anos PORTUGUEZES

cel Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.“l classe es-

moradas de colher os beliches á vista da planta dos paquetes, mas para,

isso recommendamos muita. antecedencía.

casas P e qu en a S9 e PREVENÇÃO AUS PASSAGEIROS
rl“endo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam

g as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- _

w e 5 l' í nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re- í

c a' V dr] Ç a, Etc', commenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar sem-

etc
pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi-

? ~ lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY & SY-

°: MINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL INGLE-

, . l

se diz quem esta
, a

encarregado d es-

ZA.

te negomo.

SERRALHEBlA I.°

João Vicente Ferreira

  

Unicoe Agentes no Norte de Portugal*

Tait, Rumsey da Symington

19, Rua do Infante D. Henrzque--Torto

Ou aos seus correspondentes em todas as

cidades e villas de Portugal
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Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sanga-

lhos-Anadia.

São nossos agentes: EM AGUEDA, o sr. Bento de Souza Car-
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