
ADMIMBTRÀDOR

@trama L¡ligeiras! @eram da @Incra

narrou

.nasce I.: escassa

_0-

Redar'çrin, Arion. L' (If/irmas

Avenida .agostinho Pinheiro

NUMERO 5:

    

  

   

    

  

   

  

  

 

Endereço ti-lcprupiiirn:

cnmrnâo- AVEIRO

 

l

PUBLICAÇÕES:Corresponde
ncias particulares,60 reis por linlia. Annuncios, 30 reis perl¡-

nba singela. liepetições, Qt) reis. Imposto do sello, 10 reis. Auuuucios permanentes, contract!)

especial. Os srs. assignantes gosnm o previlegio de abatimento nos auuuncius e bem assim

nos impressos feitos na CttStt.--ACCUSEL -se a recepção e annuru-,iam-sc as publicações de que L

redacção seja enviado um exemplar.

anno,35750reis.Sem estam¡
“SIGNATUBAS-(Pagamento adenntado)-Com estampilba:

Africa e paizes da União
pilha: 3M50 reis. Numero do dia, 50 reis; atraindo, 60 reis.

Postal, mais a importancia da estampilhn. A'

pertencia com ella dispendida.A nssignatura 6 sempre contada dos dias

Não se restituem os originaes.

PUBLICA-SE ÁS QUARTAS-FEIBAS E SÀBBÁDOS

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE unos

cobrança feito pelo correio, accresce a im-

l ou 15 de cada mez.

o Africa, quando till eXportação nzln Costa, ops srs. cotiselligijro Bento de

seja feita sub marca ,,mcial ,m com I Moura, Carlos Brandao lnemudo, Jo..

. . . , . . sé Estevam Couceiro da Cosna e Al-

outro distinctlvo tambem ulllCIul
s berto Ferreira da l'uixno.

que venha a adoptar-se, serao Cu Amanha, a. sr!I D. Eulalia Pontes.

lhldas amostras ao acaso para, pu» Alem, a sr.ll D. Emilia Laura Pin-

la analyse, se verilicar se Colin-.ein,

l

i

,to de Sousa, e os srs. Au usto da

, . ' Calça e Pina e David da. Si va Mello

em quantidade que exceda¡ os lunz- 1

les admittiilos para a composição

normal dos vinhos, as substancias

l cursos para se levar a final

l grande melhoramento em que

ltodos estavam empenhados e

que, honrando-os a ellos, hon-

rava a cidade de que se presa-

vam de ser filhos.
,. _ e
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O que isto é

E

Guimarães.

Depois, as sr.“ D. Rachel do Pi-

nho» Mendes, e D. Maria Emilia Pinto

mquanto o mesquinho espi-
de Sousa..

rito dos ponticos míniete-

*eeuiutcs' ”Õ“U' ClilUl't'ln til' 'Ú

*É .
ñ 3553 na Proxima 9" feira 0 dem"“ quarto 5,'5 * ' bi “b ' . i ' i . ' 'i O Fez ta 'nham hontem annos a sr.“

na“ se @atá l” eoccupandu com
P anniversario do fallecimento do sr. D.Luiz i, dio; gommas; glyceruia; aculos sul D. Helena 3:“” de Vasconcellos, es_

posa do sr. dr. Annibal de Vasconcel-
~ furico, aZIJllCU, cliloryilricu, sulyri l

08
Iio, burico e beuzuico; sans ou oxy-

; dos de baryu, de maguesio, de »es-

troucio, de aluminio, de chumbo o.

de ferro. excepluauilu a alumiua e

os silicatos terrosus c aluuiiuosos:

alcool industrial não rectilicadu;

glucose e assucar invertido, impu-

ros, saccliarina e outras substau- _ Re ressou a Aveir_0_0 hebilpro-

cias analogameute cdulcorantes; mu- * “3550”, a E3001“ (de hab"“?çà0 “'° m““

. . p w _ _ gisterio, sr. Henrique SantAnna.

terras corantes douradas da lltlllld Õ1;,,,,g,.e,,,,m, a Beja o nos” ami_

e outros productos cliimicos córau- go, sr_ Joaquim Luiz Ciara_

tes,cocbonilha, madeiras tinturiacs,
@Ja retirou para Moncorvo o sr.

urzella e ñtolacea; qualquer subs- (lr-15““” MWM““

taucia toxica.

@Regressou de Lisboa o nosso

Ó O sr. ministro da marinha*
amigo, sr. Manuel Maria Amador.

Aulas determinou que as exonerações de
O ESTADAS:

3 fez-se a abertura da commaudante dos navios de guerra
Estiveram hontem em Anadia, de

_ ,_
visita. ao sr. conselheiro José Luciano

¡raçao passem a ser de caracter confiden-

cial, até à sua publicacao na ordem >

de Castro, os nossos amigos e colle-

gas, srs. dr. Barbosa de Magalhães,

da armada, * Silverio de Magalhaes e Firmino de

y '1 . - A ' a..." Vilhena.

1 . . w . n , , , _ g, - _ .

d alumUOs. A Escola alistnctal de Ó 3991““ a 00ml“” 39 da es @Tambem 9,11¡ estiveram hontem

~ Aveiro é a que tem malor [1,0 de colhe de llVl'OS para O ensmo DOI'
_ os srs. barao de Uadoro, padre Lou-

estudantes, depois das de Lisboa e mal.
renço Salgueiro, Elias Pereira, dr.

Porto.
Ç Foram approvados o concur- Joaquim Peixinho, Alfredo de_ Brito,

so para provimento do logar de
Egas Ferreira Pinto e Antonio Baptis-

amauuense para a camara do Fun-

de saudosa memoria, pae do actual monarcba,

o sr. D. Carlos.

9 Abriu hontem, com a solemnidade cos-

, tomada, a universidade de Coimbra, partindo

já porisso para all¡ os academicos d'esta cida-

' de que frequentam aquelle estabelecimento

" wscientifico.

O Por ter sido hontem o aniiiversario na-

talicio da SI... D. Maria Pia,a Rainha-mãe, bou-

ve n'esta cidade as demonstrações festivas do

estylo, fechando as repartiçoes publicas

* e sendo o serviço da guarnição feito de

grande uniforme. Embandeiraram tambenl os

W edificios publicos, e a noite houve illuminação

nos quarteis tocando a banda do 'M antes do w

recolher.

@Tem alastrado a febre aphtosa no gado ~

suino em Evora, transmittida pelo gado hespa-

nbol,que concorre às feiras do Alemtejo.

o dia l

escola districtal de habil

ao magisterio primario d'esta cida-

de, sendo grande a concorrencia

a significação partidaria da

festarola de comes e bebes con-

sagrada. ao seu illustre chefe,

continuam os altos interesses

do paiz a ser gravemente conn-

promettidos, os dinheiros pu-

blicos a ser fartamente desper- l PRAÇA no commgncm

um dos locaes mais frequen-diçados, e a moralidade g0- ,

i E tados e animados da cida-vernativa a ser* sangrentamen-

te ofi'endida. l . . ,

de. O braço de na canahsado, ~ dade. Hoje já ninguem põe em

que chega. até alll, dáolhe um

tl'lStlBBlmO symptoms da bam- t .t ,tt duvida que esse grandioso

bochata em que tudo isso vai. ?Spec 0mm Op¡ 01.8800 e gm' melhoramento local Irá por

Despezas e trabalhos de 0108;, 1 _ deante. A obra. iniciada pelo

decoração, serviços de cosinha , mddímpfs :eatlvameilte 81“_ visconde da Silva Mello,que

e meza, e até transportes de Romão 18 antes a' gduns na“” o tornou benemerlto, tem a

convidados, á custa. do thesou- vm ?m ancorar e escarregar amparal'ai a impulsional'a a

ro. E como representantes da *no ea? que a' 110.889'. gr?“ña Vontade inquebrantavel, o de-

opinião publica e das sympa- ?pro uz, (1.110 Pr'tnínino ede seje supremo de fazer, de ser

thin do partido, os emprega- . cava o an lgo ea a* em! on _e util á sua terra, do sr. conse-

dos assalariados do estado. Já' no 130880 tempo se comum' lheiro Francisco deCastro Mat-

Nada mais convincente de ram nao poucas embarcaçães w toso,actual presidente da com-

que não ha hoje partido rege- :algigmaafdç gliande loêaçaa míSSãOa que '30111.09 ?Obra Si 0

nerador,nem herdeiros das glo- d 1,1, Ima' 01 O “gua i( ysne P'Bsado mas 110131118811110 encal'- l

riosas tradicções de Fontes, O Guga” , . _ w go de dotar Aveiro com um

mas sómente um bando de es- e A phOtographm é dos srÊ' * hOSpital á altura d'uma terra

N Egas de ea“” e Arnaldo R1' civilisadàe em que tenham con- *

fomeados do poder, e um che- b . à t. à ñ b.,. _

fe postiço das hastes ministe- em' que. ¡veram a ama H' forto e cura os desvalldos da

* dade de tlral-a. com outras, fortuna.

riaes.
.. ..,

para esta secçao do Campeao

*7* t' Em taes condições, vê-vse . .

.. .. . das promotoras.

bem em que maos estao mettl- e _ _

dos os destinos do paiz, e o

r -
, __ .

que ha a esperar d esta. Situa- Na Cosranova tem amanha log-d¡- lhelro Castro Mattoso. A pro-

çâo original. w uma atirahente diversão: re- messa por s. ex.a feita por oc-

Isto não pode continuar: é ãala n aq'àeua firmos'ss'lma bacmi casião de lhe lançar a primei-

, ' s
.. i V

urgente pôr-lhe cobro. .ança .e Bica“.espopp ares? mu ra pedra, em 10 de novembro

N. d .á srca e ¡iluminaçao a norte, para cu- w d 1901 d í ñ h .

mgqu eYe _J que“er jo brilho poderosamente influira a* e “ i @Que acompan alla»

aguentar as gravrsslmas e tre- amenidade do tempo que esta cor; sempre, e multo de perto,e com

mendes responsabilidades d'es- tendo. A regala COmeÇa Pelas 2 110- a maior dedicação, 0 melho-

te estado de cousas, que amea- "as da tardio e os barcos leem de ramento que se ia iniciar,

está-se realisando.
ça tomar este formosa paiz correr para a terra, onde sao as

Afim de apreciar os progres-g , , bl d d b . balizas. Correm moliceiros à vella

n um re es ta a O e O ”em" e á vara,e bateiras a remos. I-Ia um ' _ _

sos da nova construcçao, veio

da sua. casa da Oliveirinha na

o Na quinta-feira passada, dia do

anniversario natalicio do noso ami-

go, sr. dr. Jayme de Magalhaes Lima,

toi sua ex a por esse motivo muito fe-

linitado pel m seus numerosos amigos,

d'esta cidade e de fora.

O Raonassos:

 

Novo hospital

Progrldem com notavel incre-

mento as obras do novo hos-

w pital da Misericordia d'esta ci-

 

ta de Sousa.

@Tem estado em Aveiro o sr. Au-

Corte-Real.

@De visita ao sr. dr. Barbosa do

Magalhaes, estiveram hontem em Avei-

* ro o nosso illustre ainigo, sr. conse-

lheiro Augusto de Castro e sua esposa.

@Estiveram em Aveiro os nossos

amigos, srs. Francisco Rodrigues

Mendes, Manuel Matheus Ventura, Ma.-

nuel Dias Quaresma Novo, e Avelino

i Dias de Figueiredo.

@Estao em Anadia, hospedes dos

srs. Mario Duarte e sua saposa, os

srs. barões de Oadoro (Carlos e D.

Branca).

w Õ Estão em Lisboa os srs. viscona

des do Cabo de Senta Maria

ôVeio a Aveiro, visitando os srs.

drs. Barbosa de Mugaltiaes e Jayme

e Lima, o nosso illustre amigo, sr. con-

selheiro Uastro Mattoso.

Ó'llem estado n'esta cidade 0 ar.

D. Francisco Saldanha d”Almeida e

Quadros. .

@Team estado em Aveiro os 81's.

, dr. Jose de Macedo Sette-Mayor, dele-

gado da comarca do Coimbra; e dr.

Julio Augusto Henriques, lente de bo-

tanica da universidade.

O Estiveram ultrmammte em Avei-

ro os srs. commendudor Rodrigues da..

Silva, reitor de Scan; e Anthem Duar-

 

Mala do su dão e O orçamento da camara da gusto de *Castro Pires

Figueira-da-foz para a reparação do

pavimento da rua das Mercês.

J.

  

LISBOA, 16

O sr. Hintze Ribeiro e os seus

correligionarios estão satisfei- ,

tos. Correu bem a sua festa. Não

houve notas discordantes, e, ape- ~

sar de ser de gala o dia de hoje,

os comensaes encheram a Arcada. w

§ Hontem estiveram no «Ate w

líer Bobone» todos os governado-

res civis, photograpbamlo-se em

grupo. Como se sabe, um exem~

plar da photograpliia sera ,offereci- ¡

do ao sr. preszdente do conselho. ,

Ç O sr. conselheiro Hintze R¡-

beiro recebe amanhã todos os seus

correligionarios que vieram da pro- l

vincia assistir ao banquete em sua w

,honra.

' § No Cadaval roubaram ao sr.

.lose Fogaça 6:000d000 reis, pro-

_ prietario da quinta do Porto No-

gueira. Como auctor do roubo foi

E, grande já. a somma de'

.serviços prestados á obrit do

Diversão novo hospital pelo sr. conse-w

  

dades politicas, que tenha de mastro de cocagne ameio da agua,

  

ser expropriado por moralida- e em terra corridas de

de internacional,
de rapazes em saccos. A musica to-

loticias militares

> oi expedida uma circular ;ás al-

* fandegas, determinando, no in-

tuito de evitar deepezas e trans-

 

ca tambem das 7 as 10 da noite,

illuminando e embandeirando as

habitações.

Estas diversões na Costamova

teem sempre uma lusida concor-

bicyclete e *

ci

los da Silva Mello Guimarães,

quinta-feira o sr. conselheiro

Castro Mattoso,que era aguar-

dado á. entrada do novo editi-

' pelos srs. dr. Antonio Car-

preso Ovídio dos Santos.

ç O nosso consul em La Plata,

o sr. Eduardo Borges

enviou aos industriaes portuguezes

uma circular, aconselhando-os a

concorrerem a Exposição interna-

cional de bygiene, que se realisa-

de Castro, ,

 

José Justino de Cerqueira Alpoim

» riundo d'uma raça nobilissi-

ma e parente muito proxi-

te, prOprietario em Anadia.

Ç DOENTES¡

Está doente a sr a D. Brites Mon-

tenegro, filha do sr. conde de Castel-

lo-de-paiva.

@Está em Aveiro o sr. José Fer-

_ reira Correa de Sousa, digno emprega-

do superior de fazenda, que está Bof-

 
reHCÍa- w Domingos J. dos Santos Leite

noticias relighsas e Francisco Augusto da Silva

. . Rocha, vice-presidente e vo-

em eldo muito concorridas

a . w w. _ gaes da commissão do hospi-

sariie É:: aãfrríâltzaso (1:03:11 tal; Jacintho Agapito Rebocho,

, , w l

. A arcipreste-prior da Vera-Cruz,

mez se teem reallsado nas egre- *

frendo de reumatismo.

O MOCIDADE DAS ESCOLAS:

Tendo feito um brilhante exame

, _ 7 himica mineral, na Polytechnica.

administrar a grande casa que de Lisboa,regressou ante-hontem d'alli

te a i tinham , '_ w* o nosso amigo e brioso alferes de ca-

es s qu 9 e “qm V1 vallaria 4, sr. Manuel Firmino d'Almei..

merecendo da Maia Magalhães.

oSeguiram hontem para w'Coimbra

caraliâmrêos da. Êniârorssidade, srs. Vir-

110 *e ousa, o 0» oares

de Mello Freitas. i e Jayme

ÕPor estes dias seguem para o

* Porto os srs. drs. José e Antonio Soa-

res, da Escola~medica d'alli.

ternos para o serviço, que o pes-

soalda ,ñscalisação aduaneira de *

portos e rios seja presente ás jun-

tas hospitalares militares para os

effeitos de alistamento, licença,

promoção, processo preliminar ' de

reforma e de passagem á situação

de serviço moderado-

_ § Teve passagem para Cha-

ves,onde vae reger a charanga de

,cavallaria n.” 6, o musico de 1.a

rá em Buenos-Ayres nos proximos mo dos Rangeis, do Carmo,

319193 de abãàl e &33:0- A Unica uma das familias mais nobres

4 espeza que p e a -ec ar os pro- ›' -, r - i - *

ductos enviados consiste no frete, d eata @Idade' vem para Aveiro ' de °

que reduzido entre' 30 e 40 por

cento, por metivos da mesma Ex-

pOSIçao, representará uma somma veu largos annos,

 

   

   

 

    
   

    

   

o “TI-IERMAS E PRAIAS:

Regressaram do Forte com suas

familias os srs. dr. Antonio Brandão,

Madeira Brito, dr. Joaquim Rodrigues

d'Almeida, dr. João de Sousa., Manuel

Gonçalves Netto e João Marques da

Cunha.

@Regressaram do Pharol a sr.Ill

D. Crisanta Re alla de Resende e sua

irmã., a sr.'l D. aria das Dores Re-

gana.

@Está na praia d'Anoora com sua

esposa. e filhos o nosso amigo, sr. dr.

Ladislau Xavier Verissimo de Moraes,

digno delegado da comarca de V¡-

lança.

* @Regressaram hontem da Costa-

nova as ar.“ D. Elosinda e D. Olym-

pia. de Magalhães Mesquita e o sr.

Amadeu de agalhaes e familia.

oRegressou de ESpinlio o nosso

amigo, sr. Eduardo Augusto Vieira.

oDe visita a sua familia, esteve

na Costa-nova a sr.a D. Maria Jose'

Coelho de Magalhaes.

Ú ÔJá retirou d'alli o sr. dr. Luiz de

Magalhães e sua familia.

* ORegressou d'EsPinho a Lisboa,

o sr. Furtunato Antonio Mendes d'Al-

  

w 'as de Nossa Senhora da Gio Padre ROdrigueS Vieira' Fran' * in*i niücante E d "* f ' l' ' '

J. í « _' i cisco de Magalhães e Marques ig- ' ssa re; “Ciao 01.0 a' “uma geral: P0m a “dos

na e de Jesus. A concorreu-
feiecula pelas companhias transa- t' a 1 a -

. _ Gomes,
w “amas ,n ,mas r ,l cap ivava pe as suas maneiras

(”aa Poremi aos domlngosi em u ~ - - g 4 a rancezas' a e' tida] as e elo seu alevantado

classe de infanterian°24 sr Ma- ~ d ' A O 81'- conselhelm CRSÍI'O mas: “allan“ e ¡13993011013sa em g p w

'i * ' i ' que' “rante as pratlcas'ha ex'
communica ão ra ida e const *t * caracter

Duel Pereira Saldanha- os¡ ão do Santíssimo S , Mattoso, percorreu demorada- * Ç P * a" e * , _

Foram transferidos ara. in- p * ç am a' w - o - ... entre a Europae Buenos-Ayres bas- José Justmo de Cerqueira *

Ó *' P w é - - mente e com Intima satisfaçao . '

fanteria 24, o musico de 3.a classe * mentor multo minor' 1 _ “ndo P'ala OMF-_T @SSB faVOI', apre- Alpoim, que foi Por vezes pro_

de inf teria 23 Pedro dos Santos* ~ "."_"" """""“'ñ Pe Os Plogressos que encon' sentar a ageIICIa reSpectiva uma w w, w

an à o , _ , P d b "I d . . _ . - k x. . curador á Junta-geral d este

e Panini-amada 23, o musico de esca o aca au trou aparte o edificio prestes certidao expedida gratis pelo con- d. t . t b t. d . . d »

3.' classe de infanteria 24, Tobias Está a chegar o primeiro bar- a concluir-se, e que honra de- SulaÓO ageMmO, consignando o [im l d!“ Em 07 su ?d'mto de sz _e

de Jesus Saraiva. _ w - co com carregamento de Veras a competencia do habil ; ?saxgeêâaàgeãegdg estadrazlerda ? rçlto e rem @nte O mum'

200501 Pr°m°ãld9 É; lt- ,CIaÍsge bacalhau para secca na nossa mestre d'obras d'esta cidade, ? Hygmáe Bgehãsgypegmwoua e - F'lñ'o Mire“” em 18564857,

° ' arytono . e m i.“ ema e ' Gafanha.. E' o lugre que ahi sr. Antonio Augusto da Silva A CO¡ -, .w, ' - , d eee“ a “mms no Portoipa' *

e collocado em infantaria 24 para . . l . . ' .§ . uma .p.0'. "gueza no Rm ra onde fôra em busca de re-

Preenche, a vaga do musico de 1.a se disse ser propriedade de empreltelro da obra, para quem de Janeiro vae dirigir uma mensa- » d. d *

classe d'este regimento, sr. Manuel l uma empreza da Figueira, e i teve palavrps de merecido elo- gema s. m..el-rei,pedindo-lhe que :De 1° Pari: a ?ença ”que 0 w

Pereira Saldanha. que, como nós informamos já, gio, não tendo menos e nem “me ONãBãafgl'n a d d ' l, L doltã'lava. a 'EURO' nao po'

A: d .li-'nda pertence exclusivamente á so- menos merecida mensão para “ .gÍa a 0 a b a Ên O 3'83“” c @gar a Ver 08 ~

ea I . í . . . 051013¡ Para a ele'ÇaO da camara de trlum hos de seu uerido neto

ciedade constituida pelos nos- o nosso presado amigo, sr. r Lgbaa, consumo já que ha dem_ w b _111: t l q i

, w ontem de tarde ia sendo vi- sos patricios e amigos, srs. l Francisco da Silva Rocha, que , tencias e substituições. i É) rll ata; Ear amem” ,eh 13°'

otima d'um desastre o sr. Luiz e Antonio Marques de no prOJecto do novo hospital, f Apesar de nao ter .havido re- Javeé às a, 13dÉÁFr' _come 9"'_0

José João, filho do sr. coronel Freitas, e João Pedro Soares, bem como em muitos outros,se , :353?:::2,213161PÊIOMMP'VÊÊSM'O da' 0:3 “me b plo““ Cerquef'

. , o 3
l

e o .
" . , l' . . e

, ,-

commandante do regimento de * que em beneficio da terra on- está evrdencmndo notavelmen- recebeu hoje no Eastãril 12's seu: l Lat Orges Ê* ra ira quem t“

. g 7 7
w I

W, o i
7 j a ' ç é

p ,.

infanteria 24. Desbocou-se o w de nasceram escolheram para te como um habil architecto. pnmemos de mu“as pessoas, en, u ava O maior a @Oto

cavallo em que andava pas- tal serv1ç0 aquelle local. O sr. conselheiro Franmsco de tre as quaes todos os ministros, , cartões de "sua

Beiando, correndo por ahi fóra E' uma nova fonte de tra- C. Mattoso, agradeceu muito ; que a COUVE“? de 5- m' a rainha . ANNW

á. desfilada. Felizmente o ca- balho para o nosso povo e a dedicada cooperação dos seus Jamíagleatlàláo O v. , t , i ERSARIOÊazem amos

u ,- - -, a _ , , w - ~ , _, uno exporaro r w w: O

vallelro. conseguiu (10111111330 uma industria nova entre nós. , collegas da commissao,aquein, em cascos e em garrarões pelas al_ Ho_e as s u D 01 I O D 1_ merda, tenente-coronel de cavallaria

animal, apelando-se no Cop) Que progride, é o nosso garantiu que,em quanto VIVBS- randegas do conmeme e “has pa_ da da ,éueire'ão Oárrê;3981363: "à“ :1:82:33 12:31,'É:ãrmzêgm P01' mui'

..._ ~ - - . 9 ~ - ' - a ' * 7 - 1ro w-.

sem contusao ou ferimento. mais VIVO desejo. se, nao faltariam nunca. os re- ra as_ provmcras portuguesas de Pedro-do-sul; D. Amelia Couceiro'da w::isento de cavallaria 10. no “gl

¡""~



nadOs pela Russia, é necessa-

- ' * *- rio ara _ . 'ç
DepOIs de alguns dias de pa- 1 .p enzquã 09 1.64188 30

° ° m1 r se * » , w
* nlco e de ansiedade, o con- a o gre O att"“üe a

i' i ' 7 N R1 i . . W r

fllcto entre a Russia e o Japao 188m é ev'dememente uma

, .› e a' r w - ' ' v-»
parece ter entrado,pelo menos am af? 171d? 0011“31'103 05 Jfor

provisoriamente, Num periodo naes a. arlam menos no re or..

de acalmação. Os telegrammas ço de tropas em PortiArthur'

que os jornaes de hontem pu- t

blicaram, davam já a entender e e' O

a nova phase do conflicto, cu- eatado da fazenda “1339-

ios precedentes devem ser his- é mau? e _precma descançar dq*

'tm-¡adog rante muito tempo, quanto mais

Ha tres annos, a Russia OC_ provocar uma guerra que, sup-

cupoumilitarmenteaMandchu- » Ronda resilltasfe n uma “cm"

ria, extensa província do nor- ria' .nao delxana no _fundo de

te da China, declarando que a Blgmñcar um Yardadelm desas-

occupação era de caracter tran- l tre' Ora Precmamentf? 0 m?-

sitorio e que terminaria no dia @emo acwal É O mala PTOPI'

8 de outubro corrente. Duran- (”O PÉ"“ O Japao entra", força'

te estes tres annns foi consoli- d?? “Emaús-"a- A sua 01'83"

dando a sua posição militar na msaçao mlhtaf' e naval_ é 00m*

Mandchuria, fortiticando as i plata' O exem'to effecnvo (ide

principaes cidades e angmen- ~ reserva está' tOdO bem P1'0V1d0

tando consideravelmente as d? armamento: e 03 seus De'

suas forças navaes nos mares V108 de guerra '30me a 1111318

do Oriente. Entre as grandes df 300¡000 tonelladas-

obras levadas acabo pelos rus- Se_ 0 Japão tivesse mostra-

sos no territorio chinez, figura do mais energia lta tres ou

a linha ferrea que termina no quatro 1336238. a questão da

,ç de segunda, «Chynie» e «Fu-

so»; seis cruzadores couraça-
nos preparativos de guerra,_dos de primeira, nove de se-

gunda, cinco 'de terceira, um

Na mesma data, o effecti.. * localidade a sua magnifica e pitto-

resca quinta d-e Taboeira.

João Valente foi um Optimo

administrador da sua casa, conser-

vando o elevado credito das mar-

vo da marinha imperial dispu-

nha de seis couraçados de pri-

meira classe, «Fuji», «Yashi-

mH. i), r(, «Asahi n,

«Hatsusé» e chikasan; dois parte da direcção da Real associar,-

ção, em 1902, na qualidade de vi-

ce-presidente, sendo encarregado

de estudar muitas das questões

agrícolas de que a Associação teve

navio transporte, 10 guarda-

costas, duas canhoneiras de

primeira, 14 de segunda, qua-

tro ovisos e 15 torpedoiros e

« destroyers » .

Total 74 navios de guerra,

com 252:118 toneladas, tripu-

lantes 16:046 e 1:188 ca-

nhões.

Quanto á Russia, precisa-

riamos de muito espaço para

darmos uma idéa exacta da.

sua complicoda organisação o

militar. Diremos, em resumo, tendo uma mulher dado á luz

que o effective das forças rus- dois gemeOS, e sendo estes de-
sas é, em tempo de paz, de clarados «objectos de mau

1.126:000 homens, e em caso agoiro» pelos sacerdotes feti-

de guerra de 1.311:000 dechistas do logar, uma das duas

surprehendeu altodas as suas re-

lações, fo¡ extraordinariamenta sen-

nha muitos e verdadeiros.

Hormvel!

Cartas enviadas de George-

taWn aos periodicos de Lon-

dres, assignalamum medonho

e horrivel acto suggerido aos

indígenas do districto de Esse-

quibo pela estupida e terribi-

lissima superstição que lhes

domina os espiritos. Foi que,

exercito activo, accrescentan- creanças foi lançada n'um los-

832z300 das reservas. De mo- 80 e queimada viva n'uma fo-

de se occupar. A sua morte, que

tida pelos seus amigos, que Os ti-

'l'aril'a especial n'.° 10, de gran-

de velocidade, para venda de bi-

lhetes a preços reduzidos entre

Porto (S. Bento) e Aveiro.

Tarifa P. H. n.° 2, de grande

velocidade, combinada com as li-

nhas hespanholas, para tranSporte

de peixe' fresco ou salpicado.

Ampliação da tarifa especial n.°

7, de, grande velocidade, para ven-

para a estação da Pampilhosa.

A ç ASYLO-ESCOLA. -- As primei-

ras ollicinas que vao estabelecer-se

na secção «José Estevam do Asylu-

escola-districtal», segundo o novo

regulamento que O sr. presidente

da camara esta elabOrando e a que

nos referimos¡ ja no n.O anterior,

serão as de costureira de roupa'

branra e de côr, e as de gaspea-

deiras.

ção d'uma escola de hortelãos e

jardinagem na secção «Barbosa de

Magalhães» do mesmo asylo não

seria desvantajosa tambem.

ç CAPITANIA no PORTO. -- Foi

preposto para o commando da canho-

neira «Mandovi» o l,° tenente, sr.

Jayme Afreixo. Sentimos, porque O

illuslre official da armada estava

aqui exercendo com geral aplauso

e notavel correcção O logar de ca-

pitão do nosso porto.

; tambem o correio da manhã aqui

foi distribuido tarde em virtude do

:nau estado em que na vespera ll-

cara aquella linha e que occasio-

non demora em todos os outros

comboyos. '

Ç EXPOSIÇÃO DE QUADROS. -- O

nosso patricio e habil pintor, sr.

José da Maia Romão Junior e sua

_ esposa, a sr.a D. Margarida Costa,
da de bilhetes a preços reduzidos ltambem uma artista muito aprecia-

vel, vão fazer na semana proxima,

no elegante salão do «GremiO-gy-

mnasio», d'esta cidade, uma eXpo-

sição dos seus ultimos trabalhos de

pintura e esculptura, que decerto

chamarào ali uma grande concor-

rencia. A

ç o CRIME DA FONTEõNOVAr-A

relação do Porto, onde subiu em

appelação O processo d'este crime,

.acaba de confirmar a sentença: ao
ç Quer-nos parecer que a crea- “ auctor d'elle, Francisco dos Santos

Gamellas, o «Chico da Marianna»,

e aos outros 2 cumplices foi-lhes

augmentada a pena em mais 2 an-

uos de prisão celular a cada um.

ç MUSICA NO JARDIM-_Por or-

dem do digno commandante da bri-

gada, sr. Vivaldo, a excellente ban-

da do 24 continua a tocar no jar-

dim ás quintas- feiras, da 1 hora as

3 da tarde. Hontem, por ser dia de

grande gala, tocou em frente do

quartel da brigada.

_w .,

Rapz... rapariga

Acaba de dar-se um aconte-

cimento no lyceude Cons-

tantina, que não deve ser-«mui-

Ç CAMARA MUNICIPAL-_POP lal- í_ porto do Dahly, convertido ho_ Mandchuria talvez estivesse
ta de n.o não reuniu ante-homem

je n'uma magnifica posição mi.. resolVIda. Perdeu-se tempo.

litar que reforça a preponde- _NO emtantoi se 0 JapaO ¡[1818-

rancia da. Russia no ma¡- do tir na evacuação da Mandchu-

Japão, servindo-lhe de magnic na» crew firmemente que a

ñco ponto de apoio para entrar: Russia abandonara as suas

na Corêa, cujas fronteiras _já130313163*3 aotllaesa 11mltaDd0*Se

invadiua levando a sua pre_a proteger a linha ferrea com

ponderancia até ao vale deYa- as 81138 tropas. Para 0 BXGI'CI-

do que, em caso de guerra, a gueira ahi accesa. Passados

Russia pode mobilsar rapida- . alguns dias, os mesmos sacer- ein sessão a camara municipal d'es-

mente 2.143z300 soldados. dotes declaravam ao povo que le concelho-

As forças marítimas da as suas divindades exigiam ç Na vaga aberta “O quadro
. à b ,t d w .t 1 da vereação pelo sr. Domingos. dos* í

Russra constam de 25 coura- t6"" em a fm” e a' mae? PQP Reis, vae ser chamado O substituto to vulgar. Doc-Tisch, um dos
çados de 1.' classe, 15 coura- que @Sta fm a seu turno que** 'mais votado, o sr. Antonio Valente. chefes dos Pavilhõesmegros,

.çados guardas-costas, 23 cru- mada VIVa! * .wda dea. A r t_ i ç_ que defendeu com o maior-en-d k 11 d 2 a _1 7 Agora um commentario Ó NU emped'âmenlo a que sf" - -za' Caes' e ° c asse* - - , wrocede no larvo Munic¡ al são acruzadores ,or edeíms 16 ea_ muito snnples: uma das accu- p. . O ' _ J_ ~ _ ç_ _w _' - ' P 7 O f r bd 1 _ feitas caldeiras no Sitio onde de-lu, que a* Rugsla domma sob to japouez nao seria dlfñCll ar- nhoneiras, 37 contra torpe- seções Win“ à as Pe O gov“" ^ vem ficar as arvores porque vão
qualquer pretexto commercial_ rOJer a Sussla para fóra da deiros, 64 torpedeiros de 1 a no e [391a Imprensa da lllgla' ser substituídas as actuaes. ¡

De ha muito tempo que Mandchuria; mas seria ímpos- classe. 75 de 2.'l e 18 trans- term Contra 0 Congo belga é ÓdFBUCTAS-j'APPal'eCBTÉmI "0.
,. 1. o , ~ o g o o I .

o n. V N V o ,. r W 110. 1 . ' ' W 1“.

entre a Russm e o Japão ema- slvel ao Japao Invadir a capi- portes. Total, 290 navws. A 0 “em de @Bte n30 te¡ mndà 3186;“:an aãeã';?beá:_asaíâãã 3:1:: wo
ç . A . ' , O .

* _ r l 1.' . 1 o , t ' í A ' ' , - çtem negomações ácerca da Co- tal da Russma _do mÊSmO m0' toneldgmn 6197?“33 a 540'5_91 atá hoje pOdldO, repu_m“ pm ras: quasi a real cada uma. _rêa, e cónsta que &Russia che_ do que á Russia seria tambem toneladas. A tripulação attln- t0 a à Partes n esse lmÉnenso Ç DESPACHOS.- FO¡ nomeadogou a.propôr ao Japão a-par_ imposmvel acercar-se de TO- ge 64:000 homens. @Sta-doa a anthropaphagla ell- administrador substituto do conce-ow a
' . ' a _ r r V c . . , , 1 'É' l 0- 3 M Wo e n , › _me r ser a k”- “ me,. d - = ”arms“: “388-“ rg“? were, que tem n.

províncias do sul paraoJapão. guerra de frentelrasa @XCIUSI- Alcerca do malogrado e íllus- com 'methOdO e ordem de ha *, 25 í d § Foram transferidos o admi- 4 annos que o rapaz, em se-As propostas da Russia, foram vamente. tre extincto, de quem em k 31m“ a @Sta Paltei qua“ 0 l msn-ado¡- de [maço, sr, Casimn-O guida a ter cursado as ;negam
regeitadas pelo Japão, prose- 2] breve daremos o retracto, pu- é certo que ha um 8301110 que Amado; Para Sever do Vouga; 0 las primarias, entrou para. reg..
guindo as negociações n'outros de janeiro de 1889 o serviço blica 0 3018153373 da real 613300565' a_Guy.ann.a Ingleza é posses' 8;' Pâreàga PcHIllzlhglanra :r: Be estabeledmento de BDBÍDO,termos. militar é obrigatorio para to- w ção central da agricwmmpor' sao bmamca' “havof à l' f p seguindo os mesmos cursosE' de capital interesse pa- dos os japonezes. São recruta- tugueza: - i Jornal 'oca' Ç Vem transferido do districto que 08 89119 condíacípulosipas-ra o Japão que a Coréa con- dos aos 20 annos e dura tres w a í _ç - *Q* ' de Bragança _para aqui O agronomo sando a. mesma vida que estestinue sendo um paiz indepen- annos _no exercito activo ede agosto, João Cardoso Valente, PObTAES ILLUDTMDOS'HLaO por de 3 a' Classe* "O quadro¡ Sl'- Alba““ etendo exactamente os mesmosdente. Encontra alli, na ver- quatro na marinha imperial.00nde de Taboeira. Bacharel em

divertimentos. Ora, ha tem-

estes dias postos a venda os N,,gue¡,.a parem, Lobo_

w, _ _ _, _ primeiros exemplares d'uma collec- OR AMENTO _O 5,. mma“. g
o o o

i ç r ç - sÍ.-

ç r U r a r
ç

dade. productos almienticios Em caso de guerra. podem ser gm“? Pelã, 'Ínwersilcladã :e cmi?” Ó Ç POS, uma ea““ Vinda da 111- .
' ' - - " ”o a ent 1 in a mu¡ onecessarios para suprir o seu chamados as armas todos os m” 03 *ev ° a ñ

 

depois em Batua. O governo

da Indo-China' 'dá-lhe uma

pensão e, ao 'mesmo tempo,

pagava a educação d'urn-i filho

 

«Falleceu em Dresde, em 28

' ção de postaes illustrados, em cartão
. _ - s das obras publicas de Aveiro vae

* de 'cor', ediçao do Campeao das pro-

dejícit de producção e uma sai- homens validos, desde os de-

da para emprego dos seus bra-

ços excedentes. E em Virtude

zesete annos aos quarenta.

0 exercito activo em tem-

novo e devido á influencia e ao

prestígio do nome honrado de seu

pac, eleito pelo circulo de Villa-

nova de Gaya, vindo ás camaras

vim-ias, e que é composta das me-

lhores paisagens, vistas e monu-

mentos da cidade e do districto de

elaborar, por determinação supe-

rior, O orçamento para a recons-

Irucção de um pontão no lanço da

estrada que medeia entre a Presa

do-Chima para a perfeitura de

Constantina fez com que se

levantassem suspeitas sobre o

W Aveiro. A' maneira das mais mo-

?dernas e mais formosas collecções

estrangeiras, cada um d'esses car--

r tões e acompanhado da reSpectiva

legenda, e o seu »custo não excede

o d'aquelles.

Não ha terra, já hoje, no paiz,

onde se não procure e se não en-

contre uma collecção d'estas. Até

- - sexo do estudante D - ' w ,
*e O limite dos concelhos de Ovar e O . _ _d 0° TWCh

Estarreja, proximo à egreja de ' ?3,113013 Pleve'" 0a breve ad-

Avanca. qumu a prova de que real-

ç SAUDE pUBLmA,...0 sr_ dr_ mente se não trata d'um rapaz

Pereira da Cruz, delegado de sau-w mas, sim, d'uma rapariga,.rpe.

de n'este districto, abriu consulto- ;10 que enviou log-o a academi-
ri« " - * *

J em Ilhavo, onde vae todos os l ca para Casa do pae_
domingos. , A r .

§ Tambem o facultativo muni- E nada' nas tendencms' '1°

cipal, sr. dr. Abilio Gonçalves Mar- 'aÊPecma '103 “10d“ de D00-

ques. da consultas em varios diasTlBOh pOdm fazer desconfiar

da semana na Palhaça. tal coisa. Sómente, desde *ha

§AUTOMOBILISMO.--A casa 'l'rin- dois annos a esta parte, é que
dade & Filhos, representante aqui O pae do pretenso_rapaz ane_

das melhores casas constructOras - - .
. ' ., › ava todos os mez v *de brcycletas e automoveis, acaba .g ea aum-1'?“

da situação geographica da

Coréa e do Japão, este ultimo

paiz necessita da absolucta in-

dependencia do primeiro para

manter a sua propria.

como deputado progressista em va-

rias legislaturas. A .modestia de

João Valente, o seu genio natural-

mente conciliador, não poderiam

nunca ati'azer-se a luctas politicas,

em termos de qualquer partido o

poder ter na conta d'nm partidario

ferrenho ou de um adversario in-

transigente.

po de paz consta de 12 divi-

sões, e cada uma d'estas com-

* põe-se de duas brigadas de in-

tanteria, um regimento de ca-

. vallaria, outro de artilheria de

Um general Japonez, 00"- , campanha, um batalhão de
,soltando sobre 0 0011610130, de- engenheiros sapadores e outro

N H _ W
clarou ao redactor d'um dial'ÍU da administração militar. 0a- O conde de Taboeira era sobre- :a light:: dÊuldilaaipoei-?eiiçããerigi1:35::do seupaiz que não encontra- da_ brigada de infante-ria é tudo independente e não podia por- um a [Oda a prova_ Ava“) não de_
va razão que Just-1503886 0 de* constituida por dois regimen-' tanto ser “m Pamdano dlSO'lea' i via ser excepção, ella que tem bel-Sejo da Russia em unem-_se ,AOS de tres batalhões ea'da_ 0 dos-2102321: deefcgâadouieunâomgâãl: ~ lezas naturaes incomparaveis, pon-

niuma guerra contra -O Japao mOdelO da' espingarda de in' ::aldeia elleval-d ioliticamente e ma de vma e Obras d alle de p“-_.ou comi-a. qualquer outra po- fanteria é o Meiji, calibre 65
~ __ . meira ordem. Fica assim prehen-

. , _ _ _ tao POUCO era- que “3° fez- ea"“ chida a lacuna, e na proxima se-tencia. * milimetros; a artilherla de

crescentou -- considere um ver-

dadeiro absurdo que a. Russia

_Na minha opinião-_ac-

faca transportarsoldados e mu-

campanha usa o canhão de ti-

ro rapido de 7,5 centimetros.

A outra artilheria comprehen-

de cinco regimentos de sitio.

ra politica. Eni vice-.presidente ,da

camara ..municipal d'Aveiro e dei-

xou. vinculado o seu nome a ' insti-

w tuição do Sindicato agricolado dis-

tricto deAveiro, que foi instituido

n'esta cidade .pela sua .iniciativa, e

mana eStarão já a venda aquelles

primeiros nf“.

provadas as seguintes

ç NOVAS TARIFAs.-Foram ap-

tarifas da?

de adquirir uma bonita ooitu'rette, Pretexms 'Para que fo”? 'dada

marca «L'e-legante», motor Dion ô: licença a seu filho Pam 0 ir
Bouton, da força de 6 cavallos, em vêr, retendo-o então em sua

que ja se tem feito longos passeios.

Companhia real dos caminhos de?

ferro:

Ç DESCARRILAMENTo--O rapi- ~

"casa-!por algunsdias. . .

 

Al

nições para a Mandchuria, ex-

pondod,essa fôrma ao mundo

inteiro a natureza dos seus pla-

'nos bellicos. Se os preparati-

O eli'ectivo total do exerci-

to japonez em dezembro de

1902 era de 640:701 homens,

incluindo todas as forças.

Í 1 do de quinta-feira ultima, da capi- .i .sal. .e ...U-0;.

Ta“ as BSPBCÍHGS 11-” 3 e 1 » tal, que aqui devia chegar as 10,37 ,v i J . -;~~'.-_'-:

bis, de grande velocidade, para da noite, só chegou á 1,45 da ma- Os carregadmes de “al d- e“”
venda de bilhetes a preços reduzi- nhã em virtude d'um descarma- -_ *t3 0|_dad6 teem ultima_-

dos entre Porto (C) e Aveiro e en- à memo que Leve ao entra¡- nas ago. mente realisado gran-dencom-
tre Coimbra e Figueira. lhas da estação de Soure. Hontem pras do genero, sendo pair-isso

que durante muito tempo o diri-

giu.;Por morte de seu pae, herdou-

importantes _prepriedades no Dou-

ro; os. .Cannes e a Soul/itaim', em

Aveiro, possuindo proximo d'esta

  

l'
'Bono'raacano “CAMPEÃO DAS PRllVlNClASn

(92)

Appareceram primeiro os ba-

tedores a cavallo. Eram cinco.

Ben -Hur preferiu não levar

nenhum. t

A corda branca des-ceu pa-

ra os deixar passar e tornou a

ser_ esticada.- Vinham magni-

ficamente montados, mas mal

se reparava n'elles; a attenção

da assistencia estava toda ab-

  

_--E11-o!01ha para alem! O espaço a percorrer en-

380131an Ira-3a demagnando tre as cocheiras e o ponto de'

Messalacom 0 qedo- partida era de cerca de oito

_Bem ovejo, respondeu men-08,

Esther, cujos olhos se fixavam Para chegar a. tempo era

em Ben-H1“" _Damaia 03h11' 0 i necessario golpe de vista se-

Véo e, pela primeira vez corn guro,mão firme e uma decisão procurava socegar as suas pa- i oios 'pelo judeu!
prehendeu 0 Ên'thUSÍaSmO (lout3 w calma e rcilectida. relhas e reconquistar o tempo i Parecia que ninguem o ou_se pode experimental' ante um Os concorrentes approxíj 1 perdido. via'. Reitelrou a'proposta limassemllhante espectaculo. mavam-se da meta, em linha. l Desgraçadamente, no m0- o que se passava naareiiaieraQE; @mmol-'Pentes eram ago- Uma nota de trombetamm mento em que ia passar adean- d'um interesse.palpitantgzpnmra visivels de todos os pontos grande grito da multidão, e a te do corintho, que corria a que _se prestadas“ attenção adp circoi no entanto_ a corrida corda cahiu, nem um segundo sua direita, uma das rodas do gun-á coisa, e os romano¡ re.ainda nao começarfi, a (301113l mais cedo, porque a pata carro do byzanthino engan-petiam sem se _cançarzatravessada' na Plsta 0011“' d'um cavallo de Messala ato- chou.se no seu e derrubou-o. _Megaalal MesaalalJupi.precipi nuou no seu logar. Para nao cava. Ouviu-se um estalido, um gri ter é por nós!ente- 08 98-86 expor 80 perigo de Ser 1'6 O romano brandlu o chi- to de teror; um instante de-_ _4 _ í . levantaram-se mo- tido por ella, era necessari › com com uma exclamação de pois O desventurado Cleamho

se .á beuza da' [nata, prom_ i Vldos Por um mesmo impulso,¡ esperar O momento preCiSO em triurnpho e alcançou a beira jazia aos pés dos seus proprios '
Pto'à &Intemr se Os 933731103 de e um demorado grito de ad- l que sahisse; o que conseguis- do muro, cavallos. i
qualquçr'carro se assustaãsem miraçao Êahlu de cem mllha' » se tl'anspôl'a Prima"O tinha a _Jupiter é porjnós! bra- Esthrer tapava a cara com
ao partir' A trombeta Duma-'8.8 eeside Pe'tos' A final Chegou 7 Vantagem de 5031' ao Pé d“ davam os romanos fora de si as mãos, ao passo que corin
Outra' vez e os guardas ab"“ ° momento esperado com '5371'01111'0aist0 é, DO interior da de alegria. thO, 0 bysantino e OYdonio1'* B i l . r o 7 .r W . a

'a o . o
ram Os .P0 tõe das “chama t3 aneledadeo pista. Na ocoasiao em que Mes- continuavam a correr á desfi-

sala fazia obliquar os cavallos

para a esquerda, a bellacabe-

ça de leão, de bronze, que en-

feitava a extremidade do eixo

do seu carma "WO“ P913 Perna O acompanhavam e bradou:
do cavallo do atheniense, que _ ...Aposto mais-cemmáter_

lada. Samballat lançou: uma

vista d'olhos sobre“BenãHur,

depois volveu-os paraioz lado

'de Druso edosmancebosqne

"LEWI WALLACE

-eme-

rwuçao nn 4. i.. .i

XX I X Í

--Repara para o romano,

disse a bella e'gypcia inclinan-

dorsepara Esther-.M88 esta sorvida nas cocheiras onde os

não a escutava'. esperava 00m concorrentes mantinham acus-

o coraçao palpltante, O 1118- to oscavallos, cujo escarvar
tante em que Ben-Hur' dev1a * se ouvia.

apparecer. ~ Por fim, a um derradeiro
A trombeta ,1'88'0011 e 08 signal, os seis carros

guardas, occultos entre as co- * taram-se para a f¡

lumnas e o altar, adeantaram- pectadores

J

b

do atheniense e alguns bpmppg

wlevaram-n'o para dentro com.

*os restos do seu carro.

(Continua). -  



    

d'esperar que elle suba de pre-

ço.

40- 0 mar continua mau, ç a
norte, que

'e porisso sem produzir.

  

«OCpeãon litttrario lt scientific!)

  

typo novo entrevisto, apaixonado,

bello e sentimental, absolutamente

opposto ao nosso temperamento do

se resente d'aquella

atmosphera nevoenta e Ilumina.

Ha dialogos politicos da minha

obra que explicam absolutamente

r toda a sua acção sentimental; so-

1 bretudo nas queixas sentidas mur-

IMPRESSÚES Dl NOSSA TERRA

 

Lê-se no Dia. Não podíamos

nem devmmos deixar de

songeiros:

' 'Chamberlaine-bey

Um escriptor inglez--No Avenida polaco-

Impressões de Pertugal--O seu nuvo livro.

«Accedendo ao amavel convite

de M. Chamberlaine, fomos almo- ›

çar com elle ao Avenida Palace.

Conheciamos este escriptor, pe-

la acalorada defesa que tomou dos

portuguezes n'uma serie de artigos

críticos publicados no Saint James

Gazeite, de Londres, contra um li-

vro de mà intenção e absolutamen-

te falso, intitulado The Philosogoher

in Lisbon. Este volume, que encer-

ra uma critiCa falsa e maldosa do

povo portuguez, foi pelo ca'pitão

Chamberlaine vigorosamente refu-

tado. E' pois com um prazer infini-

to que, mencionamos n'este jornal

o seu nome, não só como artista

mas_ como defensor das nossas tra-

dições, costumes e caracter.

Perguntarão como e que um in-

glez que tantos annos viveu no

Egypto, escrevendo lá» um volume

intitulado _ The Panamá Canal e

uma defesa energica e justa dow

grande francez Fernando de Les-

seps, tão injusta-mente recompen-

sado 'pela .França, pode, com co-

nhecimento de causa, tomar

zão é 'simples

0 capitão Chamberlaine, que

se encontra em Portugal ha alguns

mezes, permaneceu por algum tem-

po em Aveiro, onde os attractlvos

d'uma raça tão caracteristicalnente

portugueza como a das ovarinas lhe

suggeriram a ideia_ d'um novo li-

vro. Afastando-se, porém, das suas

anteriores predilecções absoluta-

mente criticas e scientiücas, escre-

ve n'este momento um romance de

coswmes portuguezes cmo titulo é,

A Ocarina.

A acção d'esta obra passa-se, a

principio nos rísonhos campos de

Aveiro, cortados de rios, de milhet-

raes, de frageis e elegantes sal-

gueiros que se miram n'uma indo-

uma

defesa energica de Portugal. A' ra-_

lencia oriental nas aguas que lhe

dão a frescura e o viço. w

E' uma terra restrictamente por-

tugueza onde os habitantes conser-

vam todo o typo primitivo d'uma

raça das mais puras de forma, do-

minadoras da nossa península, a

phenicia, que communicou aos seus

descendentes toda a pujança e glo-

ria dassuas formas correctas, todaw

a alttvez e honestidade de princi-

pios, por tal forma arreiagados nos

- seus corações que, ainda

apesar dos vícios dominantes d'u-

ma geração gasta e decadente, se

manifestam na rigidez e austerida-

de da sua vida livre e honesta.

-Não podia escolher melhor

povo, nem uma paisagem tão admi-

.
ñ

.l

*que n este n.0 nao entra ainda a

do Valle do Vouga para honra e

moradas pelo ofñcial de marinha

em Saint James Park, depois da

recusa formal' de sua familia ao ca.-

samento projectado. li' no bello jar-

elle desabafa a sua dôr latente e

sem esperança.

-Mas é uma bella obra a sua?

-Farei todoo possivel para

que ella seja sincera e traduza fiel-

*mente os sentimentos, a natureza

do povo portuguez».

Cbnünua.
...c ,

Sob os oyprestes

 

alleceu no Porto a ”sr.a D.

* Aurelia de Moraes e Costa,

irmã dos srs. Henrique Cle-

mente de Moraes e Costa, dr.

Manuel de Moraes e Costa e

D. Hedwiges de Moraes e Cos-

ta, nossos patricíos, aos quaes,

bem como a toda a. familia

enlutada, endereçamos o nos-

so pezame pela pungente per-

da que acabam de soffrer.

+0-Em Coimbra celebrou-

se ante-hontem, no mosteiro

de Santa Clara, uma missa por

alma da extremosa mãe do

nosso bom amigo, sr. Diaman-

tino Diniz Ferreira.

0 Campeão das províncias

estava representado pelo seu

solicito correspondente alli.

_

e *+_r

De toda a parte

w izem os jornaes bem informa-

~ ç dos que o sr. ministro da fa-

zenda, conversou no ultimo conse-

lho de ministros com os seus col-

legas sobre uma projectada remo-

delação de serviços do sello!

.là nos haviam exigido a cami-

sa. D'esta feita vae' a pelle tam-›

bem.

ç «Os periodicos de Belgrado

annunciam ao publico que, n'um

 

certo dia e perante c respectivo

tribunal, serão vendidos em hasta

publica todos os bens moveis e

ímmoveis que pertenciam aos so»

beranos, Alexandre e Draga, caber_

_ de ,

10 para 11 de junho. Os assassinos

demente assassinados na noite

devem concorrer ao leilão, afim

de disputarem entre s¡ os bens das

pobres victimas. Esta-lhes a cara-

cter!

§ Aos 1:500 contos do'empres-

timo para as linhas ferreas, junto

com os 400 contos existentes nos

cofres da administração das linhas

ferreas do estado, consta que será

dado o seguinte destino: 700 con«

tos para a~_'§:quisição de material

circulante e' melhoramentos nas li-

nhas de exploração e 1:200 contos

para novas linhas. Convem notar

gloria do concessionaria e do go¡

verno que felizmente nos rege!

Ç Festejou-se agora em Bri-

ghton o anniversario do decauo dos

habitantes d'essa cidade, mister

mens e as aspirações do chamado

partido regenerador-liberal, de que

é chefe o sr. conselheiro João

Franco. O poeta., cujo nome o pa-

pel não traz, é d'agua doce. 0 pre-

lo gemeu, de certo, sob o peso de

aquelle amontoado de sylabadas e

de êrros de metríficação. Vejam

isto:

«E heis de compensar, tanta espera e logro,

S. João Franco, dando tudo em dobro»

A rima e o metro são assim.

E custa aquillo 45 reis! Valha-ta

. , _ Deus, Simão! ,

dim da grande capital mgleza que
§ A Liga naval portugueza pu-

blicou e distribuiu já o n.'o 8,

2.a serie, do seu «Boletim oñicialn,

que, como os anteriores. vem cheio

de interesse e bem escrípto.

§ O Escriptorio de publica-

ções da rua de Santa Catharina,

231, Porto, acaba de pôr em pu-

blicação um pequeno livro de me

rito scientifico, sob o titulo de Se-

gredos do leito conjugal, obra illus-

trada, de que é o 1.0 volume. E'

um estudo interessante, que des-

envolve o conhecimento do »orga-

nismo humano e ensina os meios

de o preservar dos perigos a que

está sujeito. O seu auctor, uma or-

ganisação previlegiada para o es-

tudo, compilou e cordenou n'esse

volume o que de melhor ha .tra-

balho sobre o assumpto, e assim o

traz á publicidade, n'um ardente

desejo de ser util a tantos a quem

o livro aproveita. i

§ Recebemos o catalo da (Real

companhia horticolo-agricola por-

tugueza.» Refere-se sómente ,a se-

mentes, plantas bolbosas e tuber-

culosas, assim como a colmeías,

utensílios agrícolas e artigos diver- -

sos.

A descripção e preços das plan-

tas, tanto de estufa como de ar li-

vre, encontrando-se no catalos ge-

ral, n.O 36, anterior a este.

§ O Occideute:-Acabamos de

receber o n.° 891 d'esta antiga e

bem conhecida revista illustrada,

cujos creditos, mantidos ha 26 an-

nos com inalteravel proñcíencia,

mostram bem á evidencia o quanto

é apreciada pelos seus ditettantis e

pelo publico illustrado. E' mais um

numero primoroso e interessante.

que vem enriquecer a sua já va-

liosa e importantíssima collecção,

digna de figurar nas melhores e

mais escolhidas bibliothecas publi-

cas e particulares. E' um precio

síssimo subsidio e repositorio da

historia e litteratura contempora

nea. Este numero trata dos assum-

ptos mais palpítantes da actuali-

dade.

 

nição dogmatica da

ção

í terios de misericordía e de amor ew

oval',

N'um dos ultimos dias, de madru-

ada. o jornaleiro de Vallega, Manuel A

'Oliveira Vallents, casado, assassi-l Horta, outubro de 903_

nou com um tiro de capingardu José _ _ '

Ferro Velho,'jornaleiro e casado tam-E V810 dar 'ct costa (lt) Cachorro,

bem. da Estratlaede-baixo, da mesma i a baleeira alnericanu ¡Joseph Man-

freguezia. O morto foi encontrado pro- , , 7 _ -

' ximo da caisa do a'ssassino,'d'onde se , _lan bem masi'eaçai.) e ::em pesêôa

presume que fossa disparado O. Wo_ i alguma de tripulaçao. 'linha sabido

'tl'aqut dous dias antes de se (lar oParece que o assassinado quizera pe-

cycloue. No sitio do Cachorro co¡' netrar na. casa do criminoso paraiñns í

deshonestos, pagando com a vita o'mt, . .. a _ , ,

. - . aiam hont m a a are -

wseu atrevnnento. 0 assassmo apre- uma cadaver - tgp fel'. a¡

'sentou-se, acto continuo,ao regedor da,n * -. ' * e“) que *fm ~lt0 Te'

freguezia, que por seu turno o apre- l movulos para 0 cemtterlo da Ban.

sentou ao administrador do concelho, dana_

o qual, depois de o interrogar, o rn'an ' O mm m eq'. o _m a_ i_

don conduzirácadeia. pêrticlpando o “cut“ ' l 'l da. "a mao"

facto ao oder' 'udiciaL oi evanta- *'- ~ p

' p J " Cabo-verde.. sctrtuln'Ó de. 903.

ma a participar em todos os mys-

  

   

  

constituida dispensadora de todas *

as graças!

N'esta terna esperança, cordeal-

mente vos concedemos, senhores

Cardeaes, a Benção apostólica.

Vaticano, 8 de setembro de

1903.

Papa Pio X.

Oração

Virgem Santíssima, que agra-

daste ao Senhor e fostes Sua Mãe,

immaculada no corpo, na, alma, na

fe'eno amor: 'n'este Jubileu so¡

lemneda_ proclamação_ do .dogma

que vos annuneiou o mundo intei-

roconcebida sem peccado volvei

benigna,por piedade, o's Olhos para

os infelizes que' imploram o vosso

poderoso patrocinio! A serpente

maligna, contra quem foi lançada

a primeira maldição, contínua tei-

mosamente combatendo e tentando

   

 

já. .feito a autOpsia.

do o auto de investigação, proceden-

do-se a. varias diligencias e tendo-se

0 Foi benzida a capella mandada

construir ultimamente no logar'de S.

Duarte, sob a invocação de ' 'Nossa

Senhora da Ajuda a. eXpensas do po

vo d'aqu'elle' logar. Houve arraial efo- w

o, tocando as duas phylarmonicas

"esta villa.

   

 

Continua a misrrla e a fome. Os

succorros ofñciaes enviados para o

interior foram até agora sem pro-

veito, por serem poucos e mal dis-

_ tribuillos.

Ate ao dra '23 tinham .morrido

570 pessoas só nos campos de

1 ¡ . ~ l
l

os míseros ñlhos de Eva. Eia, bem- 0 Vão adiantados os trabalhos de “"'Êfnfrdçaq- N” "WZ db agosto

terraplenagem do lanço de estrada umueram i1 esses campos 405, sen-

dwta Mãe' Rainha' e. ASVOgÍida que a camara. anda construindo para rlo,portanto,a (lillereuçaJã este mez,

nossa, que_ desde 0 primeiro "15 a Marinha. ~ para mais de !65 apesar de todo;

tante da v f oncei ão esma as- o concurso a i1- ^ 7 ' í i0883 0 ç g V“ ser P““ 5 os soccorros e melhoramentos!

tes a cabe a do iními »o acolhei as luminação da Villa P910 System“ “19°“ . .

su “cas çue a Vós gliníidos nrum trico, e parece que, já. ha concorren- Ç Na Boa-Vista choveu cnplosa-

PP q › - mente no dia 29 do mez passado,

só cora ão vos edimos a resen- ;tear-O' .

teis erçantie o thiiono do Alliissímo liaveudo um terrivel furaCão que

P - * arruinou muitas casas em ambas as

  
   

   

para que nunca caiamos nas em-

lmmaculada Concei-

boscadas que se nos: preparam; _pa-

ra que todos cheguemos _ao porto

de salvação, e no meio de tantos

perigos a Egreja e a: sociedade

cantem de novo o hymno do res

gate, da victoria e da paz.

oração concedemos trezentos dias'

de índulgencia.

Vaticano, 8 de setembro de

l 1903.

Pupa Pio X.

  

Mala da Provincia

Águeda, 16 de outubro.

Em substituição do sr. Succena,

que fez um logar é. altura dos seus

creditos, foi nomeado administrador

substituto para aqui o sr. Bernardo

M. da. Silva. E', sem contestação, um

homem digno; mas não o foi, não o é

menos »o seu antecessor, e, todavia,

descahiu das graças dos «nossos ho-

mens» porque apreciou livremente,sem

papas na lingua, com o direito que a

  

cada um é dado, os ultimos acconte-

cimentos. Não foi só elle. Quantos

rnais riram e ridicularisaram o caso!

Mas aquelle estava 'de baixo do cute-

lo. Detramose satisfações a alguem, e

consumou-se a. vingançaD Succena riu

mais ainda, e nós outros rimos tam-

bem. Riu toda. a

os «homens» senão a'. gargalhada.

0 A sua allusao ao caso Ferreira

d'Almeida deepertou aqui interesse.

Muito desconhecem-n'o. Parece que

ainda estou a vel-o chegar, o nosso

Anniversario da defe-i conselheiro, livido do susto, sem cons-

ciencia da fraqueza, talvez com um co-

meço de remorço a rasgar-lhe as car-

nes, obrigando-o aquelle a fechar-se a

sete chaVes dentro de casa.; e este a

A agricultura

 

  

  

ra as coisas agrícolas, cujos traba-

A “dos quantos dlsserem @Sta lhos se adeantam e fundem. Dos

to, apesar da wsua má qualidade,

'tem o preço de 25800 os 32 litros,

' I havendo bastante procura.

De Canton/!mezéEstão termi-

* nados os trabalhos da. Vindima. d'es-

gente. Já. se não levam r

e 01°_er

Tempo magnifico, o que contínua

correndo. Vae bem _assim pa-

outros pontos, informam-nos:

De Almeidaz-O vinho em môs-

te anno. Houve tanto vinho-como

no anno proximorñn'_do,jde›vendo 'ser í

de primeira ordem, attendendo á

bOa qualidade da uva e tambem á

boa colheita que se fez. Ha ven.

das feitas a 1.5600 e M650 reísca-

da 20 litros. '

De Cabeceiras de-bastoz-eEm a!-

guns sitios ainda ha uvas para co-

lher, porque'não tend'oattíngído o

verdadeiro grau de maturação, ñ-

cou a sua vind-ima'para mais tarde. r

De Felgueirasz--Visto a eseacezw

de vinho, vae este ser_ substituido

pelo de maçãs e outro composto.

E' a maneira criminosa de fal-

sificar tudo, quando é certo que ha

bastante vinho em outras regiões,

como no Douro e Traz-os montes,

onde o preço não é exaggerado.

De Marco-de canasvezesz--Ter-

mínaram as Vindimas. O preço do

vinho continua a oscillar entre

  

   

   

   

 

"llexilhões lt tivos-moles

clima

_ O
wque constituem a commíssão no-

Summo pontífice Pio X es-

creveu uma carta aos eardeaes

meada para promover as festas do

quínquagesimo anníversarío da de.-

tinição dogmatica do Mysterío da

Immaculada Oonceição,acompanha-

da d'uma oração, composta por

Sua-santidade, em honra da San-

tissima Virgem.

Essa carta é do theor seguinte: »

Aos nossos amados Filhos Vicente '

Cardeal Vannutelli, Mariano Car-

deal Rampolla, Domingos 'Car-

deal Ferrata, José de Calasancio

Cardeal Vives.

Senhores Cardeaes. Se é obri-

gação Nossa olhar sempre como

um thesouro os documentos e exem

plos, que Nos legou o Nosso au-

' moída. Freitas, que, por muitos &11.1108;

neoonder-se aos olhos de toda. a gente! j

Que días de tortura,de anciedade cruel! *

Seculos lhe pareceram. Quando o po- »

bre Oliveira Martins recebeu o bote augmetitat'.

que 0 ia mandando Para ?9 anginhosa De Pombal: --Fínllaram já por *

°'n.°br° comem“” resplmu' se ”a todo o concelho as víndimas que
mais longo o praso,fulm1nava-o algu- 'g . '

este anno foram superiores ás do
ma apoplexia. w

O'O'jantar, a subscripção para a 31100 passado.

aprenda», os “foguetes e os vivas, que

hão vir em janeiro, são agora objecto

das nossas discussões. Vae edir-zse a

deslocação para. aqui da sala. dia risco do

Arsenal para o festim. Vem com o dis-

tricto. Pois que'é'mais o' Hintze? con-

selheiro? ministro? chefe? Tambem el-

le o é _d'estes estados. Ribeiro? *Tam- '

bem elle uza no nome. E' ,um grande

homem. Os fundos.. . politicos é que

lhe vão descendo, mas não é por mal.

Sóbem os outros. Milagres de Nossa

Senhora d'Agueira,. . ,

0 Falleceu o rev, Antonio de Al-

55d000 a 605000 por cada pipa de

 

  

tes ultimos dias fizeram-se impor-

tantes transacções de vinho novo.

ao preço de 226000 a 2613000 reis w

a pipa de 442 litros. Os vinhos da w

Colheita passada tambem tiveram

boa procura a BIÕÕOO reis a pipa.

De Villa-reatz--Ternse ido fa-

zendo as vindimas com bom tempo.

Nos ultimos dias a maturação das

foi encommendado d'esta freguezía

20 almudes e com tendencia para '

> De Santaremz-Estão conclui- “

das as Vindimas d'e-sta região. N'es- *

 

uvas progredir¡ muitissimo. Teem- l

wse effectuado bastantes compras,

freguezias da ilha e fez morrer mui-

to gado.

Apezar de tudo, os lavradores

entregaram-se com afan ao serviço

l da sementeira, mas os gafanhotos

estão a destruir tudo-C. V.
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Ha banquete de. . . «farellm

no janeiro que ha de vir,

p'ra demonstrar que o mastetlo»,

pantheon do grrrande Mello

não está ta! a ruir.

Vae reunir o conclave,

dizem dois ou tres jornaes

que añnam p'la mesma clave,

antes que a roda se encrave

e o homem se encrave mais.

A' maneira dos antigos

em torno ao louro Messias,

cada qua! dos seus amigos

traz-lhe de... Peniche os figos.

p'ra o prato dos outros dias.

_FreiocaSpilhm que é jarreta,

toca na gaita... de folles;

e eu, não julguem que é pêta,

mando !he cá p'la gazeta

«mexilhões & ovos moles»

Arabella.
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' Catnpeão das Províncias

t menta:: ;9.Pínâeirc-AW'I'01

â ~ Facturas, circulares,

* enVeloPpcsmumeração

?É e cyruvação. de livros e

«ãâ taloes, reelbos, avisos,

mappas,livros, jornaes,

cartões de visita desde

250 a Inbooo rs.o cento,

4
+

m
m
n
u
t
t
l
u
u
u
n
n
n
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u
n

rave! para o seu livro, dissemos.

'-E' o cantinho de Portugal que

mais me seduziu. O Minho e es-w

plendido como vegetação, paisa-

gem; mas os seus habitantes nao

pcssuem, talvez, nem tanto encan-

to nem tanta originalidade. . .

O_.creado serviu-nos Collares.

.--Magnifico este vinho, não

verdade?

" *Provámos Tinha um sabor ex-

quisito, era o verdadeiro typo do

nas'so vinho de Collares, já tão ra-

rnde _encontrar-se as mesas dos

hoteis e restaurantes. k

'-d qual o entrecho do seu ro-

manos?

  etc.,etc.

Machiuas e typos no-

vos.Pessoal habilitado.

Â e parachiou tambem Eixo, d'esse con

oelho,tendo sempre as sympathiasdos

 

carlos Green, que tem 109 annos, gusto predecessor Leão XIII, de

e se orgulha tambem de ser o de» o k ' __ -

cano dos centenarios inglezes. Uma saníalmtemoillla' é O ã'um [PM-i: es seus paf°°hian°s'o funeral f°i mui“

ma niflca rece ão lhe foi ~ re ara- ~ Pema n aqui O que ~lz lie-Spa o ao concorrido'VA'
da ia cam dapcãmar l pm pnici_ augmento da fé e da santidadedos

rd d r* w a pç' a u , costumes. Para este ñm,adhertndo

pa' a e flpelílsu auclondades', as w ao sentimento dos ñeis de todo o

qua“, O et'z le 1% deCla'Out num mundo para que seja celebrado
o ou o o o o

é Êrràzgogãzcípãíêão &taggãciasfoasvglna com extraordmarra .solemmdade o

E J , _' uin ua esímo anniversafio d

cantos da vulal Os centenarios sao ã aq g - v a'
e ntção dogmattca da, 1mmacula-

numerosos na Inglaterra. Uma es» dágonoeiçaoà Õ venerado Pont¡

tatistica estabelece que _morreram ace nomeou no me¡ de mam pas
, s r '“

129 desde 0 PTÍDOÍPÍO do seculo * . . ..

° ' ' ' *o w l

O mais veneravel Nestes era um sad ' uma commls'sã" cardmahcm

chamado William Stuart, que pane_ encarregada de ordenar e dirigir

, k . . os re arativos co veniente

.ceu, !la poucos dias ainda, .com corgmãmorar 'de ,Ena manãirfaà?

r 120 annos! * ' ' í

regulando o preço da pipa a 465000

e'õOdOOO reis para o vinho mais

lcarregado em côr.
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muitos dos actos de sollicitude,

dedicação e firmeza em favor

da minha candidatura fossem

sido sensível a minha falta.

Até agora tem-se examina-

do e discutido os processos

'JáTudo qaanto ha de mais sim-

ples, veja. Supponho um Romeu

britanido.. official da marinha ingle-

za, que desembarcou em Lagos e

se apaixonou loucamente por. uma a

ovarina, a Julieta portugueza da

minha novella. O

::ç-tias, um _ingles apaixonar-se

com toda-a 'Sua "'fleugma e precon-

§ Ao concurso para os logares

de recebedores foram

rentes. As vagasque existem são

apenas-2!

§ O governo hespanhol enviou

ao nosso um projecto e orçamento

para a construcção (l'nma ponte in,

ternacional sobre o rio Manzanas-

75 concor-r

gua, o fausto acontecimento. Nós,

movido dos mesmos -affeotos para

com a Santíssima Virgem e con-

vencido de que, nas dolorosas vi-

cissitudes dos tempos presentes,

não nos restam outras oonsolações

senão as divinas, e entre elias a

poderosa intercessão da bemaven-

turada Virgem, que .l foi .em todos »

eleitoraes.--Que ha a dizer

sobre este assumpto?_-Uma

só palavra. E essa já a ouviu

opaiz inteir0;--já elle a disse '

a si mesmo. Na mm'or parte

dos círculos elez'toraes não hou›

veeleições.-Esta é a verdade,

repassados do sentimento de

respeito e saudade pela,me-

moria de meu pae,,que, eu

apreciocomo a primeirae mais

jusm recommendação aos vo-

tos, dos meus conterraneos.

J _Amigos e srs. eleitores.

_Fosteis vós que expontanea-

mentepropuzesteis a minha

candidatura. Fosteis vós que

a agenciasteis independente_ de

todas' asfícombinações politi-

cas, e_ que, chegado o momen-

to da eleição_ procurasteis nie!-

la com tal, concerto de vonta-

des, [e com_ tal _inergia de meios

que desaffrontasteís o, voto

publico de todas as coacções,

que desteis de vós um momen~

toso exemplo de sisudcza e in-

e_ n'ella se resume a critica da

eleição linda.

O mal está conhecido. E'

superfluo manifestal-o. O me-

lhor portanto é empengarmos

todas as nossas faculdades e

servirmo-nos dos nossos direi-

tos para lhe pôr cobro. Depois

de muitas !uctas que nos de›

viam valer mais alguma coisa,

conseguimos acabar com os

espectaculos da mais discara-

da violencia, que costumavam

que pelo tratado de 1864, é com-

, ._ w. _ h ue __ derado em grande parte limitrophe

moer-'dariam' confessa¡ e q pa entre os dons paizes. A llespanha

confirmamos, senhores Cardeaes,

rece inverosimil! w _ .. w ., was vossas nomea 'ões ar !ella

_EnganaJw meu caro «pms ptopoe-se fazer a construcçao me- ç > p a' aqi

_ o. , . O l

° - ~ commissão certo de ue o. ito ~»

que-apesar de toda-a'nossa appa- * (“ame Cond'çao de Set' reembolsa-w ' q ex

l '.,l , r , l mais brilhante virá coroar os vos-

». ~ ,l la or Port a* r ~ .

rencta tndtñ'erente _ e calma, somos 'Oliva deqpefag l de parte da respe SOS “forças, graças tambem ao,

umaraça excesso/ementa sentimen- Ú H 'concurso 'das illustres pessoas, que

talysobretudo quando se trata d'um aocrescentam aos seus meritos o

inapdezs, como o meu heroe. de se pôrem inteiramente á vossa

"i'i'lllqddgqltanto é novo, origina! e disposição para cumprirem comw

puto nos .seduz. Além disso, existe pontualidade as vossas decisões. *

uma: razão puramente psycltologica, *t ob o títuto de Ladainha ab- Digno-se o Senhor ouvir n'este 2'

que melhor' que tudo lhe explicara _ bativa, foi-nos enviado, de Oli- anno jubílar as supplioas que os .

a logica daminha these. vara-do-hospita!, umw folheto de ver- fieis lhe dirigirão, tomando. por in- _

4.__E que é? _ sos, de pé quebrado, em que se l tercessor-a a Virgem Immaculada,

...O contraste, 0 extranbo, esse pretende metter a _ridiculo os ho- chamada pela Trindade augustissi-

peitos de raça, por uma quasi mu- os tempos auxílio dos christãos,
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DESPEDIDA

ANUEL Pereira Salda-

nlia,-ex-inusico de 1.'

, classe de infanteria 24,

tendo de inarcliar inesperada-

mente para Chaves, onde vaew

reger a charanga de cavallaria

n.° 6, vein por este meio des-

pedir-se de todos os seus ami- *

gos, na impossibilidade de o¡

fazer pessoalmente; e a todos

offerece o seu limitado presti-

mo niaquella villa. Para Madeira,S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,
Aveiro, 17 de outubro de Montevideu e Buenos-Ayres.

1903. i AGDALENA, DE 5862 TONELADAS. Em 9 de N0-
João Pereira Saldanha. i í* vembro. i -*

i Para Tenerife, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideo e Buenos-Ayres.

MALA EL IGLEZ
   

 
PAIQUETES CORRElO s Ai SAHAR DE LISBOA

w T

  

     

MATERIAES UE CONSRTUCÇAO ~

J. LINO

Rua Caes do TOJO, 35.4.1330;

os' vastos armazens e fabricas

d'esta casa encontra o preprie- l

tario e constructor todos os mate-

riaes necessarios ás suas construc-

ções, sem necessidade de recorrer“

A B'JRDO I'IA CREADOS PORUGUEZES

 

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

isso recommendamos muita antecedenCIa.

PREVENÇÃO AOS PASSAGEIROS i
a mais nenhum fornecedor_ Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam

Madeiras em brutoamaterial ce_ as .suas passagens .como para embarcar nos paquetes d'esta Compa-

ramicu,te¡ha marselhezaatejolos de nhia, sendo depuis enganados e levados para outras companhias, re-

todas as quamades'tubos de grés comm'enda-se em esPeCial que tenham o.maior cuidado em tratar sem-

e de barro,azulejos e ladrilhos mo. pre so com pessoas de probidade e credito, eXigindo sempre um bi-

za'icos,ci'mentoPortland garantido

material de ferro-vigas e chapas

galvanizadas,pregaria d'arame-tu-

bos de ferro 'e chumbo,banheiras

esmaltadas,fogões e estufas para

salas,retretes do mais aperfeiçoado

systema, lourinOesinodoros, etc, etc,

etc. J. Lino envia a todos os clien-

tes que lhe requisitem, não só os

catalogos, preços correntes e dese-

nhos, mas tambem quaesquer es-

clarecimentos que lhe sejam pedi-

dos sobre as suas construcções, de,

forma a illucidal-os do que devem

fazer, para o que tem uma secção

de Construcção, habilitada e com

etente.

SYMINGTON, e tambem o 'nome da Companhia MALA REAL

: INGLEZA.

Unicoe Agentes no Norte de Portugal

Tait, Rumsey de Symington
19, Rua do Infante D. Henrique-#Porto

Ou aos seus correspondentes em todas as

cidades e villas de Portugal

IMPORTANTE

AIVA ô: IRMAO, proprietarios da Fabrica de Fundição de Gondomar, annun-
P ciam que na sua secção de objectos agrícolas annexa á mesma fundição,

. alem de todos os objectos agrícolas que teem sempre em deposito, tem actual-
» mente um grande sortido d'arados americanos, sendo estes de grande vantagem
i ara os lavradores já pelo modo como são construídos, pois que são todos de
erro laminado e tai-nao de freixo, já pela pouca força que e necessario empre-
gar, e pelo serviço que adiantam. Convidam, pois, todos os lavradores em geral,
mas em particular os do concelho da Feira, que tiverem de fazer acquisiçao de
utensílios agrícolas, a nãoo fazerem sem visitar a nova

   

ENDE-SE um pinhal deno- SAgniñcante quantia. Tudo garantido.
. . d B_ _ . Pedidos_ aos proprietarios, Paiva da Irmão, em frente a Crestuma. Represen-mmà O “ ' drlega”a 81m na antes, na Villa da Feira, Domingos Gomes de Rezendeç-em Oliveira d'Azemeis,freguezia de E sgu Bira_ Lmz de Souzag--em Estarreja, FranCisco Camara Radrignes de Pinho.

@empreenderdever¡- AAUA ACIAULA A FOZ Dll CERTÃ  gir se ao cartorio do notario

:3,81113de Farm' de Magalhães? Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalhadAVell'O, que está lllcumbldo de *prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido.

* Analyse chimica pelo ein“10 sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente dede reallsílr O coniracto e dará chimica. Esta agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desíniectante.todas as informações.
-..._v

  

doenças infecciosas; na conoalescenca das febres graves; nas atentas
qusti'icas dos diabeticos, tuberculosos, Érighticos, etc.; no gastricismo dos

ergottados pelos escassos ou privações, etc., etc.

Preço, incluindo a garrafa (8 dec.) 160 reis. ç

Apreciações dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo..

só; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VIRGILIO
HACHADO.

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo
? cia da Universidade de Coimbra. ltemette-se folheto, gratis, a quem o requisitar ao

DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-LISBOA

SERBALHERIA l.”
DE

 

tros K.°. Os 100 K.“ franco

Lisboa 10%000.

Apparelhos, Candiei-

ros, Lustres, Bcias,

Bjoos e_mais aooesso-

nos.

' Nova illuminação a gazoli-

na, poder illuminante 100 vel- l

las por bico; gasto 5 reis por

hora.

Pedir catalogos gratis aos

preços Gti-!"f3f1i*N a A. Reviere.

_Rua de S. Paulo, n.° 9, 1.°

-LIS.BOA.

Desconto aos

revendedores

   

*WM-»- * DE MW
PNEUMÁTICOS DU'N12.02

_a 7,5000 nus

Legitimos e garantidos. Pneu -

maticos Omnium, Cyclone e Na-

tional, añançados a 5:500.

Grande sortido em accesso-

rios para bicycletes a preços

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto

Sangalhos-Anadia.

VENDE-33:_em Ilhavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

Au usto Nunes Visinho.

em Aguada, no estabeleci-

mento do sr. Bento de Sousa.

Carneiro.

.
.
i

 

RUA DO GRAYITO-AVERO

w esta oiiicina, recentemente mon-

tada com todos os re uisitos

modernos, executam se todos os

trabalhos com promptidão e asseio

por medicos preços.

Construem se camas, grades,

portões, fogões, lavatorios, enge

nhos de tirar agua, etc., etc.

PREÇOS SEM OOMPETENCIA

W
O
W
.
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dependencia, e que me pro-

porçionasteis a mim o inefavel

prazer de possuir com consci-

encia o mandado popular. _

Preciso, precisamos todos,

amigos e' srs. eleitores, discer-

nir,Consignar e publicarossen-

timentos e circumstancias que

originaram, a eleição com que

me honrasteis: para que se não

deturpe o sentido d'ella, e se

fique conhecendo quanto vale.

Não me era dado substituir

ao concenso livre das inñuen-

cias do districto _algumas

d”ellas mais poderosas que to_

do o meu valimento,--os com-

promissos partidarios a que fi-

quei fiel, e cuja causa advoguei

com inteira abnegação. Tomo-

vos por testimunhas do meu

procedimento n'este ponto, e

se fôr preciso espero que di-

gaes, se me não visteis repu-

gnar a uma eleição pessoal, c

se a_ vossa resolução não foi

tão terminante que embargou

todas as minhas objecções, e

aliviou os meus escrupulos.

Apontando este facto tam-

bem quero pôr em relevo a

vossa generosidade para affe-

rir por ella a obrigação que

vos devo.

Eu devera corresponder a

uma eleição de tanta estima e

a vossa benevolencia, que es-

pero me desculpeis os poucos

dias em que por affectos e

considerações domesticos me

subtrahi aos trabalhos parla-

mentares, nos quaes não tem

¡AB

OS autos de inventario or-

' phanologico a que se pro-

cede por obito de Antonio

de Pinho das Neves, mo-

rador que foi n'esta cidade,

AMES, DE 5645 TONELADAS. Em 26 de Outubro *

Naagencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.a classe es-

*A i“ t A_ ' ,
lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSLY &per enças

Roque, d”esta cidade, avalia-

da em cem mil reis.

quaesqu er credores

_ . . _ secção, onde terão occa- *
Sião de observar os melhoramentosda industria nacional e_ mesmo observarem ¡
que podem adquirir um objecto de importaucui para a agricultura por uma in-

E' empregada com segura vantagi m na diabetes, dispepsias, catarrhos
gastricos putrzdos ou parasitarios; nas preversões digestiva:: derivadas das

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

João Vicente Ferreira

ã-

,

   

COMARCA -DE AVEIRO

REMATACÀU
1.° ANNUNCIO

em que é inventariante l/Ia-

theus de Pinho das Neves,

proceder a ari'ematação, em

* hasta publica, no tribunal ju-

diciald'esta comarca e no dia

1 de novembro proximo, afim

de ser entregue a quem maior

lanço offei'ecer sobre a respe-

ctiva avaliação, o predio se-

guinte:

Uma casa terrea com suas

sita na rua de S.

São por conta do arrema-

tante toda a contribuição de

registo e despezas da praça.

Pelo presente são citados

incertos

para assistirem á arrematação

e deduzirem os seus direitos,

querendo.

Aveiro, 9 de novembro de

1903.

VERIFIQUEi-_O Juiz de Direito

F. A . Pinto

O escrivão do 5.0 oiiicio,

Manuel Cação Gaspar

EXPLICADOR

DE matliematica,

 

pliysica,

cliimica e sciencias natu-

* raes. Niesta redacção se diz.
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VINHO NUTRlTlVO DE ClRN '

Privilegiado auctorisado pelo

governo, pela Inspectoría i

Geral da arte do Rio de

ã” Janeiro, e approvado

, ,Í pela Junta consultivo

'“ i 3 de saude publica
é

E' o melhor tonico

_a nutritivo que se conhe-

ce; é muito digestivo, -

fortiücante e reconsti- = ”

,_ tuinte. Sob a sua in-

fluencia desenvolve-se ~

_ rapidamente o apetite,

_ enriquece-se osangue,

_ fortalecem-se os mus- -

g; - culos, e voltam as for-

e ças. -

Emprega-se com 0

ã mais feliz exito, nos

í estoma os ainda os

ç mais de eis, para com-

bater as digestões tar- :

dias e laboriosas,a dis- v

3' pepsia cardialgia, gas- a"

”E g tro-dynia, gastralgia, ,É

"' anemia ou inacção dos

"- É orgãos,rachiticos,con-

'a' sumpção de carnes,at-

m fecções escropholosas, É
um.?

ã;

:J ' ,J

liepttfíl... Lê... Trata-se

dos teus olhos

E

e na era] convales- 'à

cença etodas as doen- ,

ças, a onde é priciso a"

levantar as forças. g

*i

  

¡ l2 annos são pas-

: sdos depois que

3 As constipações, bronohites,

rouquidões, est/ima, tosses, co-

queluche, influenza e outros

zncomodos dos orgãos respi-

ira-tortos

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcatrão, com-

postos(nebuçados Milagrolos) on_

~ de os \elfeitos maravilhosos do a1-

catrão, genuinamente medicinal,

i ç junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

a sua salutar efñcacia.

E tanto assim, que os bons re-

sultados obtidos com o uso dos

, a accharolidesd'alcatrão,compos-

tos» (Rebuçados Milagroaos) são

~ confirmados, não só por milhares

de pessóas, que os tem usado,

w mas tambem por abalisados fa-

cultativos.

Pharmacia Oriental

“ .S. Lazaro-POR T0

Caixa, avulso, no Porto, 200 rs.

pelo correio ou fÓrB do Porto,

230 reis.
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novidade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom
funCCionamento. O material do seu fabrico é de primeira qua-

, (resta mesma cidade, se ha de lidade, eaffiançado pelos fabricantes DELACHANAL & CP

de Pariz=PreçO com o travão, õõãOOO reis.
Grande sortimento de accessorios e ofiicina de reparações tanto de

ycletes como de machinas de costura, eta-::Unico representante em

Portugal, Antonio Joaquim Augusto _SANGALHOS-ANADIA.

w bin

São nossos agentes--Em Águeda, O sr. Bento de Souza Carneiro
::em Ilhavo. 0 sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho.-Acceitam-
ee mais.
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** ,ESTE atelier, montado com

o melhor material moderno,

para a execução rapida e

perfeita de todos os novos proces-

sos de illustração, executa-se

7) J qualquer trabalho, em photo-

motipogravura (Gravura a

::i es cores) helyogravura, gra-

fura para transporte sobre lou-

a, pliotolytographia, talhe doce,

u ndos de segurança, niarcas de

agua, etc.

manuais AA e

::Amis
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EGrande sortido em accessorios, agulhas, etc., etc. Ofi'ic

partições, tanto de machinas de costura como de bieyeletes.

i lhes-

neiro-EM ILHAVO, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho-Acce-

am-se mais.

0xxxxxxxxxxx-xxxxxxx

Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sanga-

Anadia.

São nossos agntes: EM AGUEDA, o sr. Bento de Sousa Car-
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FUNDIÇAO ALLAAAçA nAs DEAEZAS

DE

Bar.Os (St PINHO, succesor

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

  

N'csta fabrica construem-se todas as obras, tanto em ferro fundi-
do, como em metal e bronze, assim como: macliinas de vapor, linhas
d'eixo, tambores para correias, bombas de pressao para agua, ditas
systcnia gallo para trasl'egar vinhos, prensas para expremer ba aços
d'uvas ou azeite; assim como todas as obras que pertençam a undi-
çao, serralheria e torno mechanico, portões e gradeamentos para jar-
dins e sacadas, mexedores para halseiros, torneiras e valvulas de me- à
tal para toncis, marcas para mai-car pipas e barris a fogo e ditas pa-
ra marcar caixas para embarque, charruas e arados de todos os sys-
temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para uvas com
cylindros de madeira, engenhos de cepos para tirar agua, ditos fundi-
dos de todos os systemas, estancarios. Tambem fabricam louça de fer-
ro para cosinha em preto e estanhada de todos os tamanhos, ferros
de brunir a vapor, ditos d'aza, copiadores de cartas etc.

;7 bravura, zincographia, claro-Í

  

 


