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de torturas vae hoje por...es-

sa cidade e que somma de

dinheiro d'umas algibeiras pa-

ra. as outras!

Dia de concorrencia no

Monte-pio, na Caixa-economi-

ca, nas casas de prégo, etc.
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O PARTIUAS:

Saliiu para a sua casa da capital,

visitando em Anadia seus irmãos, o il-

* Iustre chefe do partido pregressista, o

i nosso respeitavcl amigo e digno par,

°°nVÍdativ° w sr. Francisco de Castro Mattoso, que foi

. * acompanhado ate à «gare» das Quintas

e m"“lezas * por numerosas pessoas das suas rela-

, ções. Do illustre magistrado recebemos

» para puolicar o segundo:

empregam vinte mulheres d'aquelles

sitios.

Ha já. bacalhau em bellissimas con-

dicções de venda, a qual será. feita

n'esta cidade por um preço bastante

boa acceitação que tiveram no mer-

ll

 

cado as 3 primeiras series de pos- ,
«Francisco de Castro Mattoso da

 

Concorrencia nas casas dos i
_ , , mes musa““ da conecção do “Cam” , Silva Corte Real, agradece por este meio,

z srs. senhorios que, sobrancel- ~
* *são das rovincias» as rimeiras i - . r , ,, , ,i
gas quaes Estão ,à esgvntadaã anima Visto que o nao pôde fdáLl' pessoalmen-" Voltou a faller-se em crise com

l uma certa insistencia, di-

zendo uns que sahiria o sr.

ministro da justiça e outros

que cahiria todo o ministerio.

   

.. _ tes boatos, que parece não te-

,.l ' rem fundamento algum, uns

' artigos das Novidades. Um

d'elles, sobre as opposições e

especialmente sobre o partido

progressista, motivaram uns

outros do Dia, em que brilhan-

, temente se expõe a situação

d'este partido, a sua cohesão e

disciplina.

Desfazem-se ahi as. intri-

gas mesquinhas e as blagues

insidiosas que os invejosos te-

em espalhado, e mais uma vez

se accentua o respeito e con- ,

sideração que todos os _parti-

darios teem pelo seu chefe, que i

é anciosamente esperado em

' Lisboa.

vez melhores as noticias do es-

tado de s. ex.al

44- Sobre politica, nada

mais ha alem da questão da

prorogação do praso no con-

traCto Williams. Parece que

ha divergencias no ministerio

sobre a concessão d'essa pro-

rogação, que seria um verda-

deiro escandalo, embora fosse

a mais um dia feliz na vida do

" sr. Teixeira' deSouza,

4-0- Continuam os prepa-

rativos para as festas ao rei de

conquista dos logares vagos

pela morte do conselheiro Car-

rílho.

tze Ribeiro para. o logar de pre-

tração da. Companhia real!

Diz-se tambem que para a

contabilidade irá o sr. Teixei-

ra de Souza; ou então para

alguma outra direcção. ge-

ral do ¡ministerio da _fazen-

da, que ficará. vaga pela trans-

' ' terencia para a contabilidade

l do seu actual director.

, Tambem nos parece que é

_t w .melhor ficar tudo em casa,

' w Pequenas recompensas serão

' essas para' quem tanto tem

feito e se tem sacrificado pelo

paiz . . .

4-0- Realisou-se hontem,no

theatro 'D. Amelia'. a recita pro-

movida pela _redacção do jor-

Â nal o Dia, e em que se leva-

: ram á scene. os'3 originaes ap-

provados _no ,cOncurso drama-

tico aberto por esse jornal.

Só agradou o Auto pasto-

ril, do estudante de Coimbra,

sr. Pedroso Rodrigues, que,

além de'dramalurgo, se reve-

lou um fino_ poeta.

Apezar de não ser excel-

lente o resultado obtido, espe-

ramos, no entanto, que o Dia

continue abrindo novos con-

cursos, que sempre dão incita-

mento e que, portanto, _são uteis

á arte.

_ 4¡- E' hoje dia tetrico pa-

g' ~ ra Lisboa: o do pagamento das

i rendas de casa.

Que somma d'afiílicções e

   

Deram, em parte, origem a es- '

Felizmente são cada ~

* , Hespanha, e a lucta paraha

Até. já se indigita o sr. Hin-

sidente do conselho d'adminis- w

rose contentes, esperam as

~ victimas que, tristes e humil-

des, lhes vão levar o seu rico

dinheirinho. . .

-Não devia haver senho-- 1

rios, dizia um desgraçado ama-

nuense chefe de familia.

-Olil diabo, dizia outro,

então só haveria inquilinos;

eram todos a pagar, o que se-

ria peior.

_Não devia haver inqui-

linos, retrucou o primeiro.

...Quem havia então de

pagar aos senhorios?

E concluíram, n'uma logi- r

ca surprehendente, que devia

haver senhoríos e inquilinos,

mas. . . que ambos elles de-

viam pertencer á 1.3 classe.

...4- Tem estado um tem-

po explendido, mas começa já .

a sentir-se frio.

Bom será que assim se

conserve até ás festas. Os sa-

ragoçanos promettem chuvas

e temporaes, como já tinham

promettido para agora. Ha

ainda alguem que os acredi-

te? Bem tolo será. '

4... O rapido que sahe d'e

Cascees as 2 horas e 25 mi-

nutos da tarde', descarrilou ao

passar no Bom-successo, es-

tabelecendo-se grande panico

e confusão entre os passagei-

ros, que procuravam sahir em

_tropel para fóra das carrua-

gens. A locomotiva ficou vol- à

tada sobre si, com as rodados

para o ar. O machinista, Pe-

dro Martins, e o fogueiro, An-

tonio Pereira, foram_ encon-

trados debaixo da machine,

sendo retirados muito feridos.

Oestado de ambos é grave. O

fourgon ficou inteiramente des-

 

0 estabelecimento das aguas da Curia I ra tocará a
i . . . wBanda dos oolunearios.

- 9* na fertil e formosnsmma re- i
Se o tempo se conservar assim,

w gião d'Anadia, na fregue- terão feito um passeio lindíssimo,

ç zia de Tamengos, no logar 08 excursionistas. '

chamado Curta_ da Matta, hWS

que, entre luxurlante vegeta-

ção, brotam as aguas ha mui-

to tempo usadas com pro-

veito pelos habitantes do si-

tio e das cercanias.

Apresentam caracteres phy-

' sicos e organolepticos de pri-

meira ordem, dizendo a analy-

se feita ás suas qualid

accusam uma temperatura 19°,

75 sendo a do ar, no dia 31 Mendes

de dezembro de 1896, 16° á

sombra. Teem o sabor espe-

cial das aguas sulfatadas cal--

cicas, produzindo na pelle a

° sensação d'um córpo gordo. j w _ , _

Os reagentes gemas deram os a banda de infanteria 24. Eis

seguintes resultados: sendo a * O seu repertorlof
. «Ruy Blaz», fantasia da opera (Marchet-

agua tratada pelo nltrato de u); «ranma-.i, pot-pourri daopera, (wii-

prata, em presença do acidogner);.«Marianna», suite de valsas, (Walde-

i _ w teufel), rclsabellan, ouverture. (Suppé); «Ense-

1 azotico, formou-se um turvo;,,a,,,z,,,,,,1¡,,e “mena, (amem,

T ligeiro, característico dos chlo- * *

retos em pequena' quantldade' habil e conhecido photographo

Pelo Chloreto de baryot em conimbricense, sr. Adriano Ti-

presença do acido chlorhydri- ~ noco, aqui estabelecido, anda pho-

co, appareceu um precipitado tographando alguns dos melhores

v abundante, indício da_ existem_ pontoso monumentos da cidade para

cia dos sulfatos em grande uma collecção que tenciona fazer1de

_, ~ caisas da nossa terra.Algumas d el-

quantidade_
las, como a vista geral da cidade e

 

extincto escriptor Alberto

Carlos era assíduo collabora-

dor, vem tarjado no seu n.° de

hontem cousagrando ao malo-

grado poeta alguns artigos de

sincera e sentida homenagem.

+0- Por motivo dieste acon-

do de Alberto Carlos.

Banda regimental

oca amanhã no Jardim pu-

 

Vistas d'Aveil-o

truido. Tambem se voltou uma

carruagem de 1..“ classe, fican-

* do com um péesmagado a sr.“

D. Luiza de Sousa. Receia-se

que seja necessario proceder á

amputação. Na mesma car-

ruagem vinham a snr.a duqueza

de Palmella, que ficou com li-

geiros ferimentos nas costas, e

seus netos, que soffreram ape-

nas o abalo.

_ A linha, destruída em par-

te, acha-se pejada de destroços

das carruagens avariadas e da

machine, e soffreu egualmente

consideraveis avarias. Ignora-

se a causa da terrivel occor-

rencia. Ao local do sinistro

occurreram centenares _de pes-

,

Absolvição

tribunal judicial de Estarre-

ja, em audiencia de jury

mixto, realisada hontem, absol-

veu por unanimidade de votos _

o reu Conceição, accusado de J

crime praticado em legitima

defeza.

Fez-sejustiça, com que fol-

games, enviando a_ seu pae,

honrado industrial em Veiros

e alli um dos mais esforçados w

soldados do partido progressis-

ta, sr. Manuel Maria da Con-

ceição'os nossos parabens. '

,obtiveram-se resultados ma-

gnilicos, e do seu emprego fal-

duziu n'estas aguas” um abun- Ver, são'd'uma correcção e nitidez

----_-_-.---_----

precedente operação precipita

da ridos durante o mez de setembro ultimo, e diz:

j Lançando na agua acido

1 italiano, 3 japoneses, 14 norueguezes, 2 rus-

Vapores considerados perdidos: 2 allemães,

A agua de (tal produzlum pre- estão comprehendidos 3 vapores suppostos per-

a que, 9; abandonados, 6; condcmnados, 14; sem

á walyse chimica. quantitati-

Total, 37.

. g . w ~ v i-

ras realisadas all¡ durante o agora Dalanços alguma co

Passeio velocípedico recendo tambem alguma, de

, , . pouco, estando por isso o pei-

seio pela estrada de S. Bernardo. °

«Photographia Tinoco», prOprietarloW

dante precipitado d'oxalato de mÊPe°3V913› 091161'mandorela ,PÉY'

calcio revelando a presença de feição os creditos de artista distin-

i ~ =

Sinistros marítimos

pelo phosphato diammonio in_ Aadministração do «Bureau-verdes», publi-

. A ” * i ,

clicando ass1m a presença

Navios de vela considerados perdidos: 4

allemães, 13 americanos, 1 austríaco, 1 chile-

galhco OE¡ tannlcoi passados sose 15 suecos-Total, 79.N'este n° estão

alguns !11111111308 apparece uma comprehendidos 2 navios suppostos perdidos,

muito fraca; esta reacção indi- 1 1 americano, 1 austriacqt 4, trançezes, 9 heg-

ca a presença de saes ferrosos. panhqeh l Wander, 21 Ingleses, ê Japonezes,

' ' ° ' ° *' ° didos, em consequencia da falta de noticias.

elÊltado_ llgeuzol lndlcm da * Causas das perdasz-Navios de vela: va

eaistencia de bicarbonatos.

noticias, 2.-Total, 79.-Yaporesz_ varação, 16;

abalroaçao, ti; inceniliados, 3; a pique, 3'; aban-

va, a mais _completa possivel,

Sal e pescas

curto periodo da existencia do *ea mim' A .Bardmha' pesca'dd

estabelecimento ' ~ tem tido aqui o valor de 1$800

manhã visita a cidade um gi'u- fórag

po de rapazes de Coimbra, do

- ~ ~ ' lla car'ss mo
Conta chegar das 10 para as ll Xede A O 1,1 ”. d

horas da manhã, desmontando no ' ' sa [em am a' O pre'

do Phowww Pesca do bacalhau

Vão Espe?“ O algun amadore continua, com a. maior actividade, no

_ - - s ,s

O oxalato de ammOHÍO pro- outras, que já, tivemos occasião de

. . . e cto de ue o sr. Tinoco osa.

muita cal. O llqmdo filtrado da * q g

con já a lista dos sinistros maritimes accor-

magnesia.

no, 2 dinamarquezes, 7 franceses, 16 ingleses,

côr analoga á da tinta, embora em consequenma da falta de noticias.

l norueguez e 9 suecos-Total, 37. N'este n.°

ração, U; abalroação, 6; incendiado, 1; a pi

Sendo a agua submettid

danado, 1; condemnados, 6; sem noticias, 3.-

lam já. alto as dezenas de cu- mar amansou' pmduzmdo

?e 2di000 reis o milheiro, appa-

Photo-veto, que'vem aqui em'pas-

largo da Apresentação, ao pé da ÇO de GOdOOO ?318 0 barco-

estaleiro da Gafanha, a lavagem e

d'aqui, parecendo que em sua hOD- sécca d”este peirçe, em, cuja. .faina se

, na deve ser posta á. venda. D'esta, ta-

chegada a repulada balnear esteve de serviço em Espinho.

v «Club Mario Duarte» é regido pelo sr.

Jornal de Vagos, de que o v

ades que tecimento estiveram em Vagos i

*os srs. Mario Esteves e dr.

Corrêa, lilho e cunha- ~

blieo, das 2 ás 4 da tarde, '

_ Margarida Salgueiro, presada irmã do ;

~ de-cavalleiros; e o sr. conselheiro Fran-

v de Davos a Gouveia, completamente res-

te, como dcsvjava, aos seus amigos que

~ o visitaram durante o tempo que esteve

na sua casa da Oliveirinha, e a todos

olferece os St'US serviços em Lisboa.-

Õliarte brevemente para Bcnguella,

Africa portuguesa, o sr. dr. Joao Dias

» Pereira Graça, que alli exerce com pro-

* liciencia a c'inica, e d'alli veio ha pouco

l mais de um anne.

@Em exercicio venatorio seguiram

para Penella os srs. Eduardo Vieira e

dr. Adiado Pessa.

* @Segue amanhã para Braga, com

pequena demora, o illustrado governa-

~ dor civil d'este districto, sr. dr. Carlos

Braga.

C DOENTES:

Foi acoinmettido de doença grave,

,l ha dias, em Lisboa, o sr. commendador

* Thomaz Bernardino de Mello, presado

í pac do illustrado capitão de infantaria

at, sr. José Francisco da Graça.

@Tem passado incommodado de

saude, o que sentimos, o nosso estima-

vel camarada da redacção, sr. Francis-

co de Magalhães.

* @Tem tambem passado mal de

no a proceder á impressão d'uma 4.°

serie, que por toda a proxima sema-

zem parte algumas magniñcas vistas

dos visinhos e populosos concelhos de

Ilhavo, Ovar e Sever do Vouga..

0 Começaram já a circular as no-

tas de õãOOO, que são realmente mais

bonitas do que as do padrão antigo.

0 No theatrinho da Vistt-alegre

subiu ha. dias á. scena uma peça em

verso do nosso amigo e habil clinico

ilhavense, sr. dr. Samuel Maia,peça

que deixou os melhores impressões.

0 Je'. regressou a Aveiro a força

de policia civil que durante a epoca

0 Terminou o serviço de deligen- ~

cias que faziam as carreiras d'aqui

para o Pharol e Costa-nova.

0 O orpheon que se organisa no

João Cunha, digno official da reparti-

ção de fazenda districtal de Aveiro,

que já. começou com os ensaios.

0 Em virtude do fallecimento do

sr. Diogo Serrão, antigo chefe da es-

tação do caminho de ferro em Aveiro, saude o sr. Domingos Fernandes, Cap..

foram collocados: em Alcantrra, o sr. w doso. '

Diniz, chefe da estação d'aqui; em Es- UEstá um pouco melhor dos seus

pinho o sr. Manuel Bernardes, da es- incommodos a sr' D. Luiza Georgina

tação nova de Coimbra; em Ovar, o , de Mello Freitas.

sr. Luiz Costa, de ESpinho; e aqui o , @Tem passado bastante incomum.

sr. Joaquim Albuquerque, de Ovar. * dado, com rheumatismo, 0 nosso bom

E' de justiça dizer que o sr. Diniz amigo e esclarecido recebcdor em Pe-

fez em Aveiro um bom logar, tendo nacova, sr. Luiz de Mello Guimaraes.

porisso grangeado sympathias. @Tambem na na sua casa da Pon-

-------.-----j- te-da-rata tem estado gravemente enfer-

captões de visnta ma a veneranda inac do nosso amigo

ú sr. Manuel Maria Amador, o que senti-

O ANNIVERSARIOS mos, fazendo votos pelas suas melhoras.

Fazem annos: O Tem estado gravemente doente

Hoje, a sua D. Mam das Dores sal- , da sua casa do Porto o lllustrado des-

gueiro e o sr. conselheiro -Joaquim de embargadül' da _Pelütiãüi Sl'- dr. Gouvea
Almeida Corrêa Leal, para_ v Osorio, por cuias melhoras fazemos

Amanhã, os srs. Filippe Themudo,

Henrique Francisco de Lemos, Vizeu; e @Está consideravelmente melhor a

Domingos dos Santos Gainellas. ~ erl D. Amelia Couceiro da Costa.

Alem, as sr.“ D. Leonor Pereira 'f . pRAIAs:

Leitão de Serpa, D. Julia de Serpa, Por- , ,

to; D. Amelia de Jesus Lima, Macedo- BegÊLSÊOU da ,COStii'novaá lsua ca-
sa de Arade o liabil algebrlsta, nosso

cisco de Castro Mattoso da Silva Cor- amigo' sr' Joaqmm G““lialves Netto.-

 

* tel-Real. a *

Depois, as sr." D. Maria Amelia v Notícias militares
Corrêa e D. Maria Libania Lança, Cuba. l _ _ ,

0 REGRESSOS¡ A omciahdade de infantaria 24

Com uma feliz viagem, regressou z mangumu no domingo “Mimos
; na sala nobre do quartel, onde ;a

i aloja o corpo, o retrato do seu il.

w lustre commandante, sr. coronel

Antonio João de Faria Pereira. Ho-

menagem merecida e sobremaneira

digna dos que a prestaram e do

» brioso oñcial que a recebeu.

Q Chegaram d'Almeida 53 re-

crutas para o 3.** esquadrão de ca-

tabelecida, a sr.“ D. Marianna José de

Almeida Azevedo, estremecida esposa

do nosso presado amigo e meritissumo

juiz de direito n'aanlla comarca, sr.

dr. Antonio Emilio d'Almcida Azevedo.

Esta noticia, e (incerto grata a todos

os verdadeiros amigos do illustre ma-

gistrado, a quem daqui_ enviamos um w

apertado abraço de l'i-llcitagões congra- f

tulando-nos com a alegria que lhe vae ,

na almapelo regresso :to lar da @SÊPO- * vallaria 7, aqui estacionado. Vie-

; ram acompanhados pelo 2.o sar-
mosa mãe dos seus lillios.

Suas ex.“ leccionam vir aqui no

Natal em visita aos seus.

@Regressou a sua casa de Lisboa,

com sua esposa, a SP.. baroneza da Re-

costa, o conhecido e apreciavel sport-

man, sr. Mario Duarte.

@Regressou à sua casa d'Azemeis

o illustre deputado, sr. dr. Arthur da

Costa' Sousa Pinto Basto.

ÕRegressou a Pombal, depois de

haver aqui _estado alguns dias de visita ú

a sua familia, a sr.'l D. Gurlhermina de *

Oliveira Bessa. Ate áquella villa foi

acompanhada por seu tilho, o sr. dr.

Adriano Luiz d Olveira Pessa, digno te-

~ dente-medico de infantaria st.

. @Regressou de Conmhra, onde foi

assistir à festa d'annos do nobre prela.

do da diocese, o nosso presado amigo e

college, sr. Marques Gomes.

@Regressou de Canellas a sr) D.

r revd.° Lourenço Salgueiro, digno dire-

ctor do Asylo-cscola-districtal.

O ESTADAS:

Esta desde ante-homem n'esta ci- 1

dade o illustrado clinico, sr. dr. José i

Maria da Fonseca Regalla, grande pro-

prietario em Cam _o-maior. Veio o ex-

perimentado me lCO ver seu irmão, o

sr. Francisco Begalla, que tem sotfrido w

» d'um antraz, e que felizmente se encon-

l l

l

l

l

l

t

tra já muito melhor.

@Estiveram n'est-es dias em Aveiro '

os sps. Manuel Gonçalves Nunes, Anto- .

-uzebio Pereira,Elys10 Filinto Feio, *nio

padre Joao Emygdie Rodrigues da

Costa e Caetano Pereira de Sousa.

oEsta no Por-to, com sua esposa eo 0 , V 7 i . .

A ria continua dando y nina, o, sr. Jose Maria Pereira do Couto

Brandão, digno official do governo civil.

@Tem estado em Avance o sr. Ma-

nuel Falcão Cotta de Bourbon e Mene-

zes, que é liospede de seu sobrinho, o

sr. dr. José Maria d'Abreu Freire,

gento, sr. Manso Preto, e por um

1.” cabo, que já regressaram á sé-

de do regimento.

ç Como agora o esquadrão tem

approxrmadamente 70 recrutas e

porque aqui ha falta de pessoal e

de cavallos para a sua instrucção,

parece que regressará brevemente

a. Aveiro o destacamento que se

encontra em Coimbra, vindo tam-

bem mais alguns cavallos ultima-

, mente adquiridos pela commissão

de remonta. Seja. pelo amor de

Deus . . .

§ Deve chegar brevemente a

Aveiro o alferes da administração

militar, sr. Pinto da Fonseca, ulti-

mamente collocado em infantaria

w 24, em substituição do sr. Sezinan-

do Ribeiro Arthur, que segue para

Lisboa.

Ç Foram transferidos: para in-

fanteria 23, o sargento ajudante de

infantaria 24, sr. Rodrigues Gas-

par; e para infantaria 24 o sargen-

, to ajudante do 23, sr. Arthur d'Al-

meida Carvalho.

§ O regimento de infantaria 24

vae amanhã, na sua. maxima força

disponivel, ouvir missa, pelas 11

horas da manhã, na egreja de S.

Domingos, devendo acompanhei-o.

a sua excellente banda.

divisão militar, foi julgado incapazl o .

i do serVIço, temporariamente, o ca-
l¡ Esteve em Braga, onde foi passar » pitão de infantaria 24, sr. Alfredo

i o anniversario nataltc-io com 0 seu e Arthur

nosso amigo, sr. Jayme de Moraes, o

i activo. industrial d'esla cidade, sr. Car- *

los da Silva Mello Guimarães, que já

d'alli regressou.

de Magalhães.

§ Foi approvado para musico

de 1.** classe, o de 2.al de infante--

ria 24, sr. Ceia d'Almeida.



0 “Campeão.. nos campos

 

AS UvAs E os CHEIROS

' dluma importante revista

scientitica, que extrabimos

estas curiosidades; portanto

são dignas de credito as affir-

mações que fazemos.

” Todes sabem, o mais das

vezes por experiencia, que o

leite tem uma deploravel ten-

dencia para absorver os chei-

ros das substancias que pro-

ximo d'elle se encontram. Ou-

tros 'líquidos tem propensão

analoga, estando no numero

d'elles o vinho

As uvas estão. nantesmas

circumstancias, segundo as ul-

timas experiencias feitas por

umjornal de borticullura es-

 

Jornal local

CONSELHEIRO JOSÉ LUCIANO.“ Re-

solv¡do que a inauguração do

retrato do illustre chefe do partido

progressnsta tenha logar por occa-

sião do seu anniversario natalicio,

14 de dezembro, resta, segundo

ouvimos, a escolha do local em

que o acto, que sera solemne, de-

va ser feito: na sala nobre dos Pa-

ços do concelho, ou na¡ da biblio-

theca do lyceu. _

A primeira tem contra s¡

a falta de reparação convenien-

te; mas a segunda parece-nos

'mpmpna por “a” ser a que se? ção deduzida da carta chorographi-lhe destina. Se o retrato tem de

ir para aquella, 'pa ra que pedir o

emprestimo d'csta? Resolva como

,entenda a commissão, mas parece-

nos erro o que não fôr isto. A sala

da camara não é e não está. tão

má como parece. E não tera a di-

zer, quem venha assistir ao acto,

que a festa se faz fora do local pro- t

prio havendo-se mendigado um

trangeiro; Não só, porem, 'as Miúdo estranho-

uma lanterna de forma cylindrira

de 1"',60 de diametro interior, com

cupula › espherica terminando por

»uma pequena esphera, sobre a qual r

se acha ¡no.ntado o systema forma'-

do por catavento e haste do para-

raios. A luz é lixa, vermelha, ali-

mentada a petroleo, e illumina um

sector de 270° comprehendido en-

tre os *rumos

passando por O.

O alcance luminoso é de cerca

de 7 milhas em estado medio de

transpareecia atmospherica'.--O se-

ctor obscuro é occupado por um

reflector catadioptrico de 90°.. Posi-

ca do reino de Portugal: latitude:

39', 36',2 N. Longitude: 9° 5',l 0.

GW. Altitude approximada do plano

focal: 38'“. Altura do plano focal

sobre o terreno: 7“',85.

O NOMEAÇÕES. --"- Foi nomeado

ajudante do conservador da comar-

ca d'Aguel-la o sr. dr. Joaquim R0-

drigues d'Almeida.

§ Para Estarreja foi

notario o sr.

nomeado

18° NE. e 78° SE.

dade de Bragança e pelo'urinho; o

sente. E' o n.0 895 do 26.” anna,

que, como todos os publicados,vem

cheio de interesse ede actualidade.

Na sua parte artística publica as

seguintes interessantes gravuras:

retracto do actual prelado de Bra:

fiança. D. José Alves Mariz, a pro-

Posito do anniversario da sua sa-

gração, que se passa em 15 do cor-

rente; uma vista panoramica da ci-

retracto da actriz italiana Italia' Vi-

taliani, que está representando no

theatro da Trindade com geral agra- '

do do nosso publico; o retracto do

estimado emprezario do Gymnasio,

sr. José Joaquim Pinto; o retracto

, da princesa Clementina, da Belgica;

a caça nos. territorios de Manica e

Sofala; o caçador Johnstone; o re-

tracto do fallecido e estimado me-

dico das Caldas-da-rainha, conse-

lheiro José Filippe d'Andrade Re-

bello, um dos fundadores do novo

hOSPital real das Caldas, completan-

;do com a gravura do mesmo editi-

cio a sua magnifica parte artística.

Bilbáo, Levante e Mediterranea e

alguma chuva »em Burgos e serras

de Jaen. De 22 a 25, borrrasca no

Cantabrico e Mediterraneo; em se-

guida, céu limpo no Levante e

Mediterranea; choviscos na Anda- de'

luzia e Aragão e tempo aprazível

mas com ventos inconstantes nas

g por causa do roubo

_ y chanjo,

Asturias e Galiza. De 26 a 30, tem- ~

poral no Cantabrico e Barcelona,

nordeste nas Asturias e Galiza; em

seguida tempo humido e ambiente

ameno, vento sul no Levante eMa-

laga, passando depois para sudoes-

* da Silva foi , tambem

na feira,de Santo .Amaro, dando en~ l

trada na cadeia de Estarrejva,'mas sen- -

te e oéste, dando logar a que se»

sinta frio. »

Oque fôr, soará. Entretanto,

registamos o que nos vem d'outros

pontos: '

De Azambujo:-O tempo, Ver-

dadeiramente primaveril. Os agri-

cultores teem as suas lavouras mui-

to' adeantadas. Os preços dos tra- i

balhadores regulam entre 400 e

500 reis.'A apanha da azeitona es-

ta concluída, sendo a colheita- de-

minuta, mas a qualidade de pri-

mos bastante;

 

Mala da Provincia
-__

   

Canin, 20..

Foram, a Baal, pastos em liberda-
os individuos de Sarrazella, que,

como notíciámos, tinham sido presos

da eg'ua ao sr. Ar-
_ do mesmo logar e João da

Silva; de Vallega, pois este ultimo co-
motambem dissécnosprao dano do 01-3
dro que foi raubado juntamente. w »o

do removido para essa cidade no dia
17, foi posto tambem em liberdade.

Dizem-nos que a prisão do sr. Sil-

tncommodos,

~ fórma, não se incommodando nin uem.

ñlha, seguiu
nosso dedicado amigo, sr. Manuel

A

dadas, pelo

hontem para a capital o

a-

preso no dia 16,. '

o que senti- '

no entanto diremos que». ~

as cousas se poderiam fazer d'outra

policia procedeu eegun o “as“
indicações que lhe foram

» que só temos a louval-a.

, A. v .. .. ç RESOLUÇÕES MUNICIPAES.-uvasm sa io Hace acom- w ., .~ a'- p p p Além das resoluçoes de expedien-

dr. Raphael Corrêa,

que alli exercia o cargo de admi-

. . .
õ . A h' ' .Na l¡tterar1a,cu1dadacom0 sem- m e“ 'c 311.10meira ordem, calculando-se que os

pre, ligaram os nomes dos nossos
0 De visita a sua familia, esteve

nistrador do concelho.
munlca ás uvas o sabor dasw te. auctomação para pagamentos e mais distinctos escriptores.

preços do azeite se elevarão a

36600 e 4ã000 reis os 20 litros.

em Cacia, retirando já. para a Figuei-
ra, o sr. Antonio Rodrigues da Costa,

* digno juiz n'aquella oi_dade.--F.
Coimbra, 20.

Os moradores da Travessa do
Loureiro acabam de ser surprehendi-
dos por um estampido no '2.° andar da
casa n.“ 6 e 8, pertencente ao sr. An-
tonio de Moura e Sá, habitado 'pelo
capellào dos hospitaes da universida-
de, sr.. Cesar Augusto Mendes, por sua
irma e pelo alumno do 2.° anno de di-
reito, sr. Victor de Castro Fonseca, '
natural de Faro. A detonação parece

Ó MODAS.--A jeunese dorée da § A veneravel «lrmãdade dosw
nossa sociedade tem hoje um dia clerigos pobres», que tem o titulo
grande. E' que O Eduardo já 1'6- de «Caridade e protecção da San-
gressou com o magniñco sorlido tissima Trindade», distribuiu já o
que foi fazer ao Porto para o seu relatorio econtas,unpressos, da sua
hello estabelecimento das CÍHCO- gerencia de 902a903, e conjuncta- De. Vallongo:--A colheita do
ruas, en'feílando-O. com 0 bom gOS-' mente a historia denominada «Gre- vinho foi diminuta: porema do mi-to artistico que todos lhe reconhe- ve dos padres». li' um documento ~ lho foi abundante apezar de quecemos, dos artigos de moda mais que honra aquclla piedosa institui- muito ainda está por seccar.
em voga Para Um SOberbO VBSWH- ção. De Albergaria: - Continua o

“mal-31.1013.“ que PI'OXimO daôconcessão de licenças para cons-

suas raizes se encontram. Irucções, a camara municipal re-

Assim é,que_ em algumas SOIVBU na sua SBSSãO (le aÚle'h0n°

. 'i . 1 A f tem: 'r ¡ões da bran a o Vinho e . .eg - l ç h . * Reconstruu o caminho dos Car-

as Elvas 8-4- )em e c 81mm ~a da-es, na freguezia de Arada, ao sul

marlscoa ?OIT-lua as cepas 530 do logar do Bomsuccesso, que o

adubadas' com mexoalho. tempo e o transito damniticaram;

Uma cepa¡ que se encon- Approvar definitivamente o seu

trava perto d'um açougue e

Os viticultores d'esta região ti-

' veram uma colheita abundante e

de boa qualidade, tendo já sido

i vendido muito vinho ao preços de

195000 e 16200 reis os 17 litros.

rio de senhora, desde o chapeu
Ç Almanach do Occidente.--A

orçamento geral para o proximo

- anno de 904, na importancia total
que multas vezes era aduba- '

da com','detri(:tos_de carne, pro-

mais elegante e de forma mais dis-
de 4252975692 relsi comia que "ao ° tincta, até á meia mais lina e apu-houve reclamação, e envial-o a

empreza do Occidente, magnifico

. . ., rada até ao ro rio sa atoduzm umas uvas que tinham sancçao tutellar superior; ~ 7 p p P aprecia, acaba de publicar o seu"

bom tempo, e porisso o preço dos

generos não sóbe. Mantem-se as-

jornal illustrado que toda a gente *Slmi mllho branco: 20 htrosa 620

reis; dito amarello, 600; trigo,

w ter sido motivada por explosão de dy-
namite e. causou grande damno no
predio, abrindo-lhe tendas, fazendo os
vidros em estilhaços, destruindo o te-

lhado, teoto's, soalho, etc., prejuizos
avaliados em mais de 5005000 reis.,Pôr em arremataçâo a venda w Os "leg dm

d'um l'oro imposto n'um predio ur- w. , ' " _ ' t

bano de que é enphyteuta o sr. dr. '

Barbosa_ de Magalhães, conforme a

carta de lei de 21 de abril de 73;

- Proseguir nos trabalhos enceta-

um detestavelcheiro a carne

em decomposição.

EFFtlTOSDtillUllSOBRE_AtltllllBORDELEZA w

almanach para 1904,que, como o dos

annos anteriores, é um bello livro.

_ , , › __ ,que por si se recommenda. Insere
nuncm mserto na reSpectIva secçao. -'

Para elle chamamos a sua attenção

ailirmando-lhes que alli encontram

~ 15200; feijão branco, 800; dito

amarello, 640; dito frade, 400.

De Azemeisz--O preçoidos ge-

varios artigos e gravuras de pa|p¡; nerols no ultimo mercado d'esta vil-

tante actualidade, 'bem como um' la! milho branco, 20 “WDS, 640

Deu-se no quarto do í referido acade-
míco, não dizendo eteo motivo de -l
tao extraordinario acontemento. O pre_-
dio contiguo tambem apresenta uma ~
grande tenda. Não lia-desastres pes-à - -
soaes. Apenas o sr. Castro Fonseca. . , desenvolvido calendario.. reis; dito amarello, 620;' trigo ve- teve uma violenta commoção, que oO Giorníaleviticola z'talia- dos em diversas; estradas e caml- am?“ a magnlüca q"““dade dos O Recebemos o n.o 2 da 11-1110, 113160; dito DOVO, 115050; cen- delxgujfãíaggããag: ?Bum- temp:-'no fez' constar que segundo' nhos do concelho como são os de Íamgos a momcmade ”US preços' (“mação 100?“tugueza fundada P913 temo 640; fe'Jão branco) 8805 dito pagam” °=' '-

 

aos operarios que trabalham nas o'bra's' ' à ' '
do Caes, .- aos* quaes se devem nada¡

15400; menos de cinco quinzenas de ferias! ,

Na segunda-feira ficaram aquelles i , , l
trabalhos quasi abandonados,. vendo-v * . um

de seda e chaminés em cristal e mi- empreza o «Seculo». Superior, se é T amarellot 700; dito fradinh'b 800;
ca=FABRlCA DO GAZ. possivel, ao l.o n.0, aflirmando um arroz da terra, 15 litros,

importante melhoramento na im- batata, 400..

Prensa_”'flcional- _ g De Vllkí'reah_Na9 tem haVl' se alli apenas tres pedreiros. O restoArtistlcamente IllustraÓa, e com »dO transacçoes SObl'e VinhOS- Tem do pessoal entendeu dever ir traba- '

experiencias punir-,atlas1 quam; Tabo'eira, Azurva, Vergal, Requei- Mangas

do a 'chuva ,sobrevem doze ho.: _ma SOl'POSLO, Villar, V9'b37 9MB- - ~ í
, V l § AUDACIOSOr--Na egreja de

ras P910 menos depms'do ca “' Santo Antonio, onde se acha a Or-, . . . . . ,
esta o «pobre» o melhor do3 elez "' e escamas .i . ' ' l * la a arte G t , --

. .

do bond _ :9 sao n c- 'A dem .tfrcelrahfof quebra( p d_ tempo, que bem podlet apro- uma primorosa collaboração_ sahtdo todos os dias ,grande nume- lhar para onde lhe paguem. Este mir

cerca de 01to horas de chuvas superior da Vidlaça que resguar a , , , _à _ ñ à . w 1 matem das ohms um, a e, t qi_lí *d t h ' Hi ' a imagem de Nossa Senhora da * Venal' em 00133 uma Para dlzel' Ó A COUÍJBC'da empreza do Re' m (1,9 pipas de vmho velho' que se *dinario em calotesp ea ex mor

a “ .w e
l l

R3
' a Í e ' ' “ , o * e W l 77 7 J !7 .

à) ra qi?“- ?n' '- e a- ' Conceição, vendo-se qne faltava da Que o nao mandamos, mas fo¡ 09,920, da ma 06.0' .Peqm V' 883' tem Vêndldo entre 455),, e 455.000_ ° Tem estado gravemente doente

o remedlo. Iara 1880 Gontrl- ' - e 1 O ll . h- F“ w í Lisboa. acaba de distribuir os fasm- P818- Omeçamm as P as 00m t0- uma filha do nosso °

b ,d _d_ . , mesma um tio e uma cruz te our , e e quem sa lu. e e e o ma- cum n O, 37 a45 do maonmco Dic da a actividade encontrando_se as
“e 33m. _ÚIVI ad maloãu 0a“ que lhe pendiam do pescoço, eque nifesto, e a prosa com que pre_ ~ e ~

menor] .vw encla *a c ;v ~,
' *

gio correllonario,.
~ ' ' videiras com fortaleza su erior á. i 31" dr' Fernandes

depors se encontraram aos pés da w. . _ d , w czonarzo Portugal, obra .a que nos P w

porque 3se¡ esta é suave e 'len imagem e por detraz da parte infe- tendm comum“? m O ISSO se ¡emUS Por Vezes Fere/“do 00m 0

ta, pouco damno causará, e se

dos outros _annos. ,
O i ' _a q -I- o , ,, a 7 r

rior da vidraça Vê-se que alguem mandou com Deus. louvor que merece, e que tao 1m- m_.

 

Vá com Deus . . .'

par do reino Ó

Vaz.--A. 'e i

.

ção electrica começaram a 00113-

, - w ' .a ._. _ ortantes s~ervrços vem prestando. * o, w , -e, trucçao da casa para a colloca ao da

, . -, , tentou roubar esses obJectos, mas Fechal lhe a porta, man P ,
uupamamnag x. ç . _ Ç - -

" ^ » ~ . i . .
. ' w ~ i ..

mach¡ af, » ~ _ .

é fOl te _e VlOlellta accionará ”que fuglu receloso do barulho que dal-0 embora, ou dlzer-lhe que E g“ugudda com numerosas gra
n ornecedora da luz Se a. ea

..'.l _4' , * .S, __ - ç, m 2 _

nlecíamfalilbilte' lavando a ' fez a0 quedb”ílr '(i “dim. lmlbedn aiii O senhor O favoreça' tem tudo ro publicada até agora
* ~ sr* atas. , w t ricaooroso eu . a - a - * ' .

P an a 'à í o lia-recall ::md . , é 1 ¡ em a mesma Slgmñcaoao- E, ques- Do Portugal faltam nos as paginas
Emgeml pôde-se affirmar ano,e espa 1a as ans p Sta mag ~ _ , _ w _ í . 1. . í ñ h camas de palha junto do ana, e tao de forma, mais ou menos l a 8o e 356 a 405, cma remessa

que Só depmsdde 4 ou .5.. 01.39 sob o pulpito.” Os vestígios são de delicada, que elle não compre- ?08311103 a 'ilustrada- Casa editora-
Êe 93111913“ @composlçao .0* mãos e pés ”descalços, VeSlÍEÍOS hendeu e que porisso não sabe
1qu1 o, se torna necessaria

vuras, e a mais completa no gene-

    

l

 

    

as ultimas semanas de outu- l mara activasse a approvação do pro-
, ° jacto para que não seja pre'udicado obro, rendeu O cf'mluho .de lançamento dos cabos nas duas, bom '_ _ferro de Mormugao 96:241 * seria.

7_ .q . ,
o Vae adeantado o novo edificio ~

tuplas, ou seJa um 6300880 de oscholar, que se anda construindo33:000 sobre egual periodo do n'esta praia, '
__-_--_-_..._.____._.,,o ñ a

' a o N'estes dois dias tem continuado -
e anno passado._ ! A ñ que logo no dia immediato desap' distinguir.

o tempo e aagrhuuupa , 4.. Vae ser remettida pa- Behrãaijãlalmsaiiãígliai:?ããdeãsiiziiiiãoog
uma Chi?“ pel““ l' “wa m .Parece-"am- 4-0- E recorda a Questão à ra Angola &Quantia de 500 n°ss°8p°scad°r°8' k

de tórnápemcaz a acção do Os auctores do attentado entra- . a . _ _ , d . , k , o Já, se encontram em Espinho'' ' " " ' ram e sahiram pelo pulpito, ao que das “milhas” para Informar os Gontmuam, n este resto ~ e ; contos de reis em prata. D estede regresso da sua viagem de nup-
reme 10*_”__'_' ,, _ -. , ,e _ se crê. O pulpito tem communica- que o não conhecem ou não o semana, os dias lindos, em- ¡ dinheiro 200 contos de reis são mas» ° 91" “mando Brandão** 8M 08**.,fgoagueziaunuaaesção com um dos corredores dO viram, até com“ acompanha- bOra umvpouco frlOB.Já. Pelo destinados a Massamedes. l . _Anda em cobrança pelas Clausu'o'iapo" 638,? ou poli quaiquer ' mento d'aqui para o Ferte, de que mais uma vez se prova o 4,_ A começar _ em . 1 de meiàlíuâçeas::Êàgzvígesded sera tpri-

-- ' ~ - - o e i1cio esa mais ar- .. , i , - _ - i . ' . ,.. . l t * ~ ar no teia
fregueú” "maes *O encarrega** Étiãiãdgn @e que parece ter sido rei- que nao arredou Pé do 'Ponm @RFO dos PTOgDOSÊIOOS de E8- Janeiro vao ser ' reductdas as -d'um triste'acontecimento: ' i

a“ - ' ' t Í .. t i , W ° ' * e -lMais lh'e valer-a *es- 'i as i o *ue ara esta 2.:al , + " .. 509-0 Tavares Calafate no 'mo-i

do dessaserviço_ na adminls-,a a entrada, da refrega _ 1 _ I ,col tc , q_ 'p . _ d . taxas dos telegrammas da In mantoem que'no 'estaleiro andavam_tração dolnosso Jornal. E'isto nas barbas da guarda ao quecél-a, tantas .ama de que quinzena prescreve aln a. dia. than, se procedía á, arfagam ,yum bo.
. ~.. -~, w -_ - v ~- '. ' . ~ ' -. ' t ° i - W i ° i a e 6 a 19 tem o humido e _um_” . ., e to d'alto bor'o ›teve~e,~'nfeli idade;

A05 cava“MW? DO”“ P19' ~ pa'olf q“? esta pa'edes me"” com “e 00mm' Lazaro' 9 bandido' “13, 1 ,e ;menpde Gás“, Em «e I Blco avexrense-e-Na estar'do ¡aaci'e'm que Êta¡- :obra clio!
sados assiottantes a quem pro.U Game“” w a seu camarada.,_..seu intimo demilêo 00m eg , ._ E Fabrica do Gal. - _ ”8,310“ um Vp¡°-,,d.,,.o_oámnthdm. IÍQJ

* . a" - - ~ , - e 'Ç aos MAREANTES.--Em todas -. ora ue lhe recorde'o 0n_$egmda. em Portugal @Salamancaa
'-

cura' 'para esse hm' rogamos ,a as capitanias dos portos do reino' ag A 7 q ' _ ' í .p M, ,ao sul e centro da península, com MBPO'ÚOSgraça de satlsmzerem 05 rem' foi alfixado 0 aviso que segue, _e t0 em que se_ &00501.01; entao' atmosphera limpa, observar-se-ha
bos na occasião da sua apre- que-,por importante, trasladamos pa-n '* _E guarde lá as cartas: (lu-*7? .durante a “Oite Chuva de estrelas' - ' ' immediatamente conduzir á hat-ma i
sentação, pois que, além das "a &qm; * _ nós até cartões Cá temos para Depois PeglmetnlllésÊe coming“? extraordinariamente concorri-t cia do largo daaEgreja, andei; phafa 'dOIÍchldFÓQS em que O 09mm » mo deve começar a funcmonar , (i O e_ _A ,rito ¡cOmàJO ami_ Zenitha¡ nocturna_ De 20 a 22, re.. à Í* . 0 Appaf'ãc dos .ferimentos, prestando-lhe acto
no nos~ QUI-.loca “O serwço da ' uma lnz de porto installada no an- cal-como sp * 7 . w , .. ' gimen do nordeste, borrasca no ram exempaips' “magm cos 'ãgnñlàlàããsàpriâglfs'ÊOOOOWOB'0 BI'- '@Seriptllraçâoi ha 0 301'98'01“30 gulo SO. do antigo forte do Morro m0 e Going“? Ç~-§%9tee_z , Cantabrico e vento do quarto qua- mas caros. . _.1 ,. . ,hà fractufàdããnlgúãzâ ::fãtüráñãkddoáu "da despeza, para nós, com a da Nazareth, llUjf) adaptado para A V ho “O ;gls ¡, (it-ante nas ;Angu-las, Gahza e Gas- 41- nge,,a Importante,fe¡., espinha dor8a1_,0rde*npu a' ¡mmediata. ,i2 r.volta'd'égsg empregado n'ou- servir de habitaçao do pharoletro. _O IVO, . ñ. .V ~ í ”aceitas. Depois, tempo de chuva com rg, daonveirinhaauepomo dis ,remoção Para 0. *108911381 em virtude

' _ , ç w .- - e do .- , . A ~ - ›, ”r, ,e doé te. e se H , do estado graveem que se encontrava,

“Mi" A e de rom.. O apparenw "ummame é mmuco v . . ven O s. es e su S 3 m g¡ sémos é considerada de.. 8.0110 o padecente e o malo r d i

tra 0005131303 Os (lu p _ _ de; 5,? ordem, de 0'“,375 de diame- *' 'dos numeros mais bellos da an- da, regimen do Sueste em Sevnha i t í l w seguiu em “anca para gigbgaàgeomvr;
PtO &allÊlñzçmm lá! 'O n°880 *tro interior, provido de candieiro_ w tiga revistaillustrada portugue-e Granada; chuva noLevante,ES-e,que em Onga concorreu" por das 9, onde se encontra:: mulher
agradectmento. de duas torcidas. ltstà abrigado por za 0 acordenta, o que temos pre- tramadura e Andaluzia; suéste em 013- e ups 3 ou 4 ñlhinhos menores. Alli

     
I 1

  

BIBLIOTHBGtBo--~“CÁMPEÃO 'DAS PROVINCIAS” *curada pelo tribuna comman- cia. Por fim appareceu um ho-

* * 'i ' " "danteda torre'An-tonia, e o mem no limiar da porta. Fa-

. n relatorioconcernente aos_ 'pre- zía. soar'. um. molho de grandes

i ;sos estava para ser enviado-a chaves, oque attrahiu imme-

_ .Pilates, queresidia no palacio diatamente a attenção do che-

_demente Sião.p0~gabinete do fe. w * w

'wquo'ng ,,_-,,_ ,, _ l tribuno era um' ;aposento .es- -Ahl Gesio! Vem cálor

' XXX-;I " " paçoso e bem arejado, mobila- denou-lhe este. '

Esta inspecção_ deu logar »do com um luxoem harmonia Todos quantos estavam

a descoberths .espantosas..Não comia dignidade' do funcclo- ,presentes na_ sala olhavam pa-

só centenas de'pessôas', .sabre narioi que occupava esse posto ra o .recemvmdo, que se ap-

as quase-não” i" ava'nenhuma importante. Era a septlma ho- prommou da mesa por detraz

accusaçãofo'ram soltas, _e _ou-'lira do dia, e o official olhava da qual se assentava o ,tribu- . . _ g o t l . A .

tras que se ;, julgavam' .mortas ;em redor 'deal com o ar d um no, que, notando a consterna- prlnolplotlh elle em _tom decidi- me approximasse mais. cialis
havia ,muito ..tempo reappare- .homem tão aborrecido como cão pintada no seu rosto, sedo. Itembro-me do .dia em que a' aqui, disse, as plantas das ce-
cemmpmasqabñumJe ,ainda impaciente; _tardava-lhc, _com calaram, para. nada perder 'do entrcl em funcções. Houve na lulas», _Eram tres folhas
masmorras que O' pÓVÔ e Babi“” O_ relatorio a que 1a relatar. . . vespera .uma desordem nas Pergamlnho_

até as ”auctoridades' ignora-'iim _de poder ir* passear sobre _--Tribunol começou Inch ruas. Tinhamos matado a1-

vam a existencial.,'_Úma" d'es-_o torrado da ,;columnada do nando-se, mal ouso contar-te.

se tratava realmente d'um es- jolo á cabeça. Encontrei-o as- ves e as plantas, vae imme- _
queeimento. ' * sentado no logar em que estás diatamente examinar toda @gif "

...14), pois, um crime, ou' n'este instante, tribuno, com o sa parte da torre, visita ;cada ' 1
oque seria peor, alguma in_ craneo ligado. Participou-me' 0811113', e &SBUgUI'a-tôdõ' está;
fracção á honra. Podem rir de que me nomeava guarda das do em que se'encontram. To-Í' ' "
Cesar, maldizer dos deuzes e prisões e deu-me estas chaves, ma as medidas que_ julgarég',
viver, mas se se_ trata d'uma com - os' numeros correspon- necessarias para a segurança. w' r' ,
offensa feita ás aguias roma- dentes ás portas das“ celulas, dos presos, porque só tens lt
nas, ah! tu sabes o que isso recommendando-me que nunca dar conta dos teus actua a 'É'
signiñcal .Falls, Gesio. -as largasse. _Pegou em seguida mím.» ' * o l

e-Faz agora oito annos w n'um rolo "de pergaminho, col- Saudei-o e ia para me res ,
que Valerio Graciano me no- locado em frente' d'elle na *me-W tirar, quando me cltamoui'ou- p
meou carcereiro da cidadella, sa e 'abriu-o, ordenando queltra-vez. '

(as) _LEWI WALLACE

obesitySTD¡

((Ahl, disse-me, esquecía;

me uma coisa. Dá-me a plan; ”a”,

de ta do rez do chão». Depois' ag '

a ter aberto deante de *7"*

«Esta folha, continuou, re- i continuou, pondo o dedo na' .a.

gunsjudeus e-do nosso lado fere-se ao andar superior; “ cellulain.°' 5: «Ha n'esta pri-'- A itas cellulas esquecidas, facto.Temp10,. d'onde se - divertia a o que acabo de descobrir. tambem sofi'remos .perdas. 0 aquella, :11.o do meio, c'esta ul- São tres homens1 que Possuem i.

incrivel, encontrou-se na pro- veros Judeus que andavam _ -- Algum esquecimento confiicto prov¡nha,d121a-se,de uma, m rca a dispomçaoxdoçumsegredo de Estado e que_  
pria Jerusalem. -- - ' d'um para outro lado no adro. mals, Geslo? _ que alguem tentara assassmar paVImento terreo. Lontra-:t an.. :explain a sua cu1-1051dade_

A ordem do novo procu- Os subordinados pareciam *Nao recearianada, se Graciano, atirando-lhe de ci- Entregou-m as e prosegum;

redorifôra promptamente ,exe- compartilhar da sualmpacten- se pudesse convencer-me que ma d um terrado, 00m um na ,Agora que ,gua m, cha_f

n
a

(Continua).
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1 recolhido,Viu-'se ue apresentava, não

' iractura da espin a, mas dos ossos

  

da bacia e'da clavicula esquerda. O

seu estado .é muito grava-S.

7 . "ll Campeão., :litterario lt scientilico

  

Casal da serra

"m- J_ dades a quem não dispensa o luxo contos; segue-se-lhe Waldorf Astor “n°13 a que “tão junta“ as

(Conclusão)'í.r¡:_ dos cães, a ver se d'alguma vez com 108:000. Veem depois .lay 1 mangas sem costura sobre o I

w_ se garante, como é mister,a segu- Gould com uma fortuna de190:000 hombro, guarnecidag .desappli- RUA MENDES LEITE, 13 A 22

Outmgoasaes ,se levantaram ç rança lDleldllal. contos, Russel Sage com. 81:000. ;cações de _passamanaría',

entàoêáheira do velho ca.. § A proposito do fallecimento Cornelius Vanderbilt com' 72:000 ; w w w Aveiro

' do conselheiro Carrilho, conta-se a William Vanderbilt 'com 67:5003 O segundo-é egualmente W

sal; e os ñl'lioercresceram, Éeos

rebanhos enriqueceram com

novas cabeças, .e as hortas

alongaram-sse, ?osíjardins ilori-

ram. . . -t W

Eis o casal da Serra.

Adoro esse casal pela .vi- _

da sing-elaque lá. vae dentro

d'elle.

Faz respeito aquelle¡ avô

velhinho, o primeiro pastor, a”

lho...

pondo-Lhes tambem a reSponsahili-

dade pecuniaria (remivel em juizo,

na falta de meios) pelos prejuizos

causados ás victimas ou às suas

familias, ficando as auctoridades

respectivas com poderes para usa-

rem de todos os meios tendentes à

extincção da raça canina.

Venha isso e venha tudo o mais

que imponha graves responsabili-

seguinte anecdota: Era na camara

dos deputados, e discursava, o il-

lustre orçamentologo, sobre exer-

cicios, contas, etc., e diz: à

Sr. presidente, euja sou ve-

Vozes amaveis-Não é; não é.

O sr. Carrilho (modesto)-Sou,

infelizmente. Nasci em 1835...

O sr. João Arroyo-Isso não é

verdade. _

._ 0 sr. Carrilho (abBSpinhado)-~

Não e verdade! Então sabe d'isso

desfazer-se em' ternuras por mas do que eu?

todos os netos que o rodeiam, O sr. João Arroyo (severo)--Nãn

commove-me o olhar branco e verdade, repito; ou pelo menos

collo encolhido me lembra o

alto d'uma ermida cmi. ruínas; ja v.

cubiço e invejo, a alegria sel- quama

.d,aquella avó derreiada, cujo não exacto e C'OTI'ECÍO O'OmOÕO de

O í dizer.

O sr. Carrilho (indignado)--Ve-

ex?, sr. presidente. '_ com

injustiça eu sou tratado!

vagem d'aq'uelles ,0,111318 Nem ao tmgn'gg se me reconhece

d'aquelles netos, a sobriedade

do seu viver honesto, a pure-

za das 'suas crenças, a felici- ~

dade e a- constancia do seuw

moirejo; ' “_

Longe do' mundo, ¡gno-

brar-lhes que'avida celeste é '  

 

w um prolongamento 'da vida da

; terra (quando-na' terra haJa i

e um coração. ;que para_ o céu se

commovido quando” a consi-

,dero. I

Do seu < viver serenissimo

escorre #sobre a existencia i

amargurada de todos nós-_os

competencia para dizer dos algaris-

mos da minha edadel (Rumores

sympathicos na maioria).

O sr. Arroyo (incisivo)«-Disse e

torno a repetir que v. ex.“ não é

exacto e correcto na sua aiiirmati-

w va. (Vozes: ordem, ordem).

w no“anno economico de 1834-1835.

E' .assim que devia dizer.

' Gargalhada geral, a que o pro-

pri') sr. Carrilho não poude sub-

arauto que communicava o meio

dia e a ultima hora.

Ç O governo holandez esta ne-

gociando tratados de 'arbitragem

ainda mais importantes do que o

comprido somno foi devido a uma

degenerescencia dos tecidos do ce-

rebro, causada por um ataque de

febre escarlatina. E' pena que vies-

se a morte, pois como remedio

inverno predominará o vel- i

ludo.

contra o aborrecimento não havia

avental com costura ao meionada de melbdr. o

§ 0 cidadão mais rico da me-

tropole americana e John Rockfel-.

ler, cuja fortuna attinge “2:500

Henry Flager com' 54:000. Jacob

Astor com 45:000, os herdeiros de

Moser Taylor com 45:000, Frederi-

nhos como nós. . .

Alguns modelos dos mais

modernos. O primeiro é de

panno. Saia de espelho e

e duas barras de refegos para

traz. Corpo justo com_ uma

de panno.v.Saia-de folho cor-

tada a geito e duas barras _de

refegos. Bolero e cabeçà'o or-

co Vanderbilt com 312500 e George

Vanderbilt com_ 27:000. Pobres¡-

Ó 0 general Bourbon, duque

de Anjon, declarou que o pretenso

manifesto, publicado em

e que era falsamente firmado por

mr. Lazies, e um,dOCmncnto a que

Posto que tenha certos direitos ao

França

lados' de refegos. Cinto alto de

ç velludo.

O terceiro é de sarja. Saia

de tunica, solta sobre o forro

com dois folhos. Cdrpo devas-

quinha com um cabeção,fichzí

throno de França», o duque aiiir-

ma ser inimigo do ridiculo, ter re-

geitado sempre as solicitações dos

realistas franceses e estar decidido

a nada fazer contra a republica, a

qual assegura a paz e a pI'OSperÍ-

dade da França. Ora isto e que e

ter um bom coração. . .

.Ç No domingo completou o rei

Christiano da Dinamarcao 40.** an-

wno de reinadof Esse anniversario

foi celebrado em todo aquelle paiz

e suas colonias. Christiano da No-

ruega tem 85 annos, mas gosa

uma magnifica saude. Todos os dias *

e durante horas passeia a cavallo.

ções. Todas elias enviaram ao rei

magníficos presentes. Até os dina-

marquezes mais atiastados da mãe

patria se lembraram do seu rei, ›

enviando-lhe da America, Austra- *

pção d'uma nova tortura inventa-w

da na Russia e applicada aos pri-

sioneiros politicos da terrivel forta-

leza de Schlusselberg. O cerebro

dos condemnados e enfraquecido,

de blusa. '

 

~ A

elle e completamente estranhoguamemdo de emremelo de

gqipura e préguinhas. Manga

E, finalmente, o quarto e

de panno, com folhos recorta-

dos e avental liso. Bolero re-

cortado com os folhos e- orla-

do de pelles. Peitilho de gui-

pura.»

w

Mexilhões d ovos-moles

   

Para engorda do patrão

em importancia balofa,

quantas familias sem pão

Acção de separação É

JUIZO DE DIREITO

DA

comeca DE AVEIRO:

2.° ANNUNCIO

OS termos do art.° 468

do codigo do Processo

civil se annunoia, que Ó Í “ÔÓQQÓ A

  

Vae farto o anno de milho,

e e preciso que o caspilho

tire o ventre de miserias.

c pilula: author-ticas do dr. Ayer são

para curar prompta e permanente-

d'Oliveira das Neves, tambem

conhecido por Manuel José de

Oliveira, da Gafanha dillhavo

e residente na cidade de Ca-

Ribeiro, tambem conhecida por '

Maria_ Rosa Ribeiro Zagalla,

mente toda a qualidade de ataques bil-

billis, ictericia e vomitos billiosos.

Dôres de cabeça pela manhã, en- com direito a metade

A do mesmo logar da Gafanha,

liosos, como febre billiosa, excesso de ficando cada um dos
conuges

dos

 

0301110

caba de receber as mais altas novidades da estação, taes corno:

:Lindissimns cortes de vestido. Sortido chic de capas, Casa-

cos, pelerines. bôas »e outros artigos de agasalho. Gramle varieda-

de de =ilane|las, meltons, moscons, e casimiras proprias para capas

e casacos. Chapeus para senhora, ultimos modelos. lluahlacimvas,

cobertores, malhas, sapatos de agasalho, meias de la, Hs'pat'tillios,

vellud0s,pelluches, setins e muitos outros artigos de confecção.
g _MW_

Camisaria e Gravatal-ia

SABONETE AHTE NOVA

(Exclusivo da casa)--PREÇO 100 REIS

o=o=o=o=0=ozo=0=o=o=
_'_d_

   

'8
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_ - tra. r-se.

, w

“me a ”da a 11°”? “md“VÊ' ç Diz-nos Plinio que foi Valerio lia e Africa valiosas prendas. Chris- Í Arabella b0_fr¡0 Estado do R¡O_de_ja_ Cumfmggggzgífgmmm

dar e sem-descrer) 3933 fan”" Messaia quem trouxe para Roma, ao ~ “3110 é adorado P910 seu P0V0~ y ' w - áa re ublica do Brazil franceza, ingleza eallemã, contabi-

lia bíblica faz-me chorar 'de conquistar Catania,n primeiro relo- 0 Os refugiados russos actual- Prospeoto moderno “91m, P g _ r lidade, .calligraphla, escripturaçáo

gio. Como este fosse, solar era um meme em Berlim 918mm 3 (1680““ com" sua mulher? Mana Rosa $53,32: °

 

1.a, 9.a o 3.a series, com vistas, paysngcnl

e monumentos d Aveiro

_

A' venda na «Veneziana-centraln, ao¡

Balcões, e nos escriptorios do «Campeão das

províncias».

Oysto,=l§0 re¡-
1-'.- m_. .a.

  

O sr. Carrilho (exasperado)- Todas as cidades e villas dinamar- , _
Ç _,

. t . r a
o O , l o o

A l

' rantes déaa r ln a, Então quando que eu nasci? quezas estiveram em-i'esta n aquel- n aquelle dla' ° i de mora? fOl auctorlsada a separação de t l W; 3

com 0 e “Pero 'e esta' em' 0 sr_ Arroyo...v_ nx.“ nasceu le dia ostentaudobellas ornamenta- __ , 65,86,,8 re uerida 0,. Manuel ..._..__ p u ,, Ó

Fome? Desgraças? Sao lerinsl P *r q * P w ' ' MONDEGO ¡

@oingbrra

:a

PIOPIIIÍLRIO l DIIICTOR V

_Diamantino Diniz Ferreira

1.a :ouçam-SEXO MASCULINO*

Musica, ::gr-ima e gynmash'ca

PROFIIlORII ¡ITRANGIlIOI

PARA 0 INIINO Dl LINCUÂI

2-“ “cão-'SEXO FEMININO

Praça 8 de Mais, 46'

Linguas, musica, lavores, dese-

nho, pintura, instrucçao primaria o
por uma maneira permanente, sub-

mettendo-os durante longos dias a

raios de luz violenta. Os condemna-

dos a esta tortura scientifica são

 

descrentes, os desilludidos, os 'anglo-franco entre a França e a

_ enfermos-;ro mana peregrino Allemanha. Para os pequenos esta-

das suas virtudes. E essas vir- d°5›a arbitragem, que POÚB Pre-

xaquecas, dôrcs de cabeça produzidas bens de casal. O julgamento magmem primado.

pela má. digestão e quasi todas as de- * _

mais dôres de cabeça podem allivi'ar- i teve logar no dia 14 do COI'-

se com promptidao tomando todas as rente mez_
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~ , o serval-os das ressão or ~ arte

tudos, como pombas mensa- g3 p p y

geiras que do céu viessem com

mensagens d'amor e de mise-

ricordia, mal tocam nas pare-

des frias do nosso seio, tor-

nam atraz, de estarrecidas, de

das grandes potencias, deve ser

preciosissima; e os paizes podero-

sos darão uma incontestavel prova

nações mais fracas.

collocados n'uma grande cella, com

muitas janellas, e onde a luz do sol

penetra atravez de vidraças côr de

da sinceridade dos seus protestos t Violeia- De none; a ¡UZ SOlal' é Subs-

paciilcos desarmando perante as
tituida pela electrica. Esta cruelda-

de produz irritação e acaba por

modificar a structure do cerebro,

noites 2 ou 3 pílulas do dr. Ayer. Pro-

» duzem um effeito tonico em todo o ap- Aveiro, 17 de novembro

i parelho digestivo dando logar a que a . '

secreção de todos os fluidos digestivos de 1903'

seja mais perfeita..

Não ha outras pílulas que possam

comparar-se com as pílulas catharti-

cas do dr. Ayer.

Preparadas

VERIFIQUEI--O Juiz de Direito,

F. A. Pinto.

O escrivão do 5." officio,

vôo feito ao -céu--de novo e

depressa, que o nosso seio é

frio e negro para pombal.

-k

i

brincos. Isto obedece a uma lei pe~ w

la qual cabeça de gado vaccum,

ao chegar aos tres mezes de eda~

de, deve ter uma argola *na orelha,

de que pende uma pequena chapa

Na Bel ica as vaccas usam

O g ' perdendo-sea faculdade de ligar

*os pensamentos e desapparecendo

toda a sensibilidade. A victima não

enlouquece, mas fica entorpecida,

pasmada. Pode desempenhar es

» actos simples devida, mas a sua

pelo dr. J. c. AYER

t a 0.o, Lowel, Mass., U. s. A.

Manuel Cação Gaspar

r.41-0»41-0».40-0

  

_um

Noas diaeira

 

3 O MEDICO

M
' ' *

' VSeria assim, il¡av-beira do ca-j

sal da Serra." entre _› castanhei-'_

_, ros affectuosos, entre corações .

amoraveis, 'que eu quizera dar

poisada ao' meu coração eahi.

abandonei-0.,.,ás ..suas ingenui-

de metal numerada. Assim, sabe-

se cem toda a exactidão o numero

..de rezes que nascem em cada anno.

ç'Foram presos em Koenisberg

e em Meurel 5 socialistas inculpa-

"do's de pertencer a sociedades se-

cretas. Uma busca operada pela po-

intelligencia ' perde toda a activida-

vermelhos tornam o individuolou-

de. A maior parte das vezes, nun-5 HOHA310 DOS COMBOYOS

wca mais se restabelece e pode ser *

posta em liberdade sem perigo pa- i

ra o governo. Ao passo que' os raios*

     

Í SAEIDAS PABLO PORTO SLBIDAS PARA LISBOA '

  

Man.

Man.

A; Mendes Correia
mudou o seu consultorio para a

R. Formosa, 386

PORTO

Consultas das o e meia ás 11 da manhã

CLINICA GENITO-UBINARIA

Isolamento das doenças' d'urefhra,

i' dades de .nascença, ásuaigno-À

rancia primitiva, para que el-

le se creasse apenas na graça

e na fé purissima das suas,

~ ' crenças! Seria ahi, á sombra

d'esse colmado virgem, com

licia nos aposentos do chefe dos dew co, os raios violaceos occasionam

Meurel,'o relojoeiro Kleim,

que se descobrisse uma certa quan- remo-

tidade de escriptos revolucionariosi § A companhia dos caminhos

e de brochuras nihilistas publicadas de ferro da Beira-alta, de 1 a 7 de

pelo comité de acção nihilista deoutubro lindo, teve o rendimento

Zurich. Apprehendeu-se egualmen- de 8:934ã847 reis, ou mais reis

te uma larga correspondencia tro- 1475500 que em egual periodo do w

  

      

     

   

  

fez com um amolecimento incuravel do ce-

Tramways.. 3,55

' Correio. . . . 5,21 Mixto . . . . . 6,50

Mixto. . . . . 9,0

Tramways . 10, 15 rara.

Tcrd. Mixto. . . . . '1,41

Tramways.. 4,52 t o ..... 5,37

?Mixtow . . .l 8,32 * Expresso. . 5,10

Expresso. . 9,40 Correio... . 10,57

Ha mais 2 tramvvays, que chegam g

prestado, bexiga e rins; das doenças das

senhoras e das doenças renereas

' Pelo medico

Eduardo d'Oliveira
Ear-;discípulo dos professores

Guyon, Legueu e Gaucher e do dr.

Doléris, e err-assistente na

  

  

 

i tros k.°.

Lisboa 10%000.

 

W | Professora: diplomacia: O *

&Wime

ACYTI LÉN E
ARBURETU de calcio

francez, dium rendimen-

to garantido de 300 li-

Os 100 k.“ franco

Apparelhos, candiei-

ros, Ilustres, bacias,

bicos e mais aeee-so-

PI08-

Nova illuminação a gazoli..

na, poder illuminante 100 vel-

las por bico; gasto 5 reis por -

hora. _

Pedir catalogos gratis aos

preços correntes a A. Reviere.

_Rua de S. Paulo, n.o 9, 1.°

“LISBOA.

Desconto 'aos

revendedores

OPPIOINA 'DE TAN04311

 

anENTIm mnan'uss na SILVA
Successor de Joao Pedro Soares

ANTIGA TANOARIA DO COJO

AVENIDA BENTO DE IOURÀ

,AVEIRO

N'esta antiga e accreditada oñci-

na,fabricam.-se todos os utensílios per-

tencentes a arte. Concerta toda a. qua-

lidade de vazilhas. Vende madeira, ar-

cos de ferro ao feixe e ao kilo; arcos

de pau, rolhas de pau e de cortiça, me.

cha e tudo o que diz respeito ao om-

010.

Pede ao publico, aos seus ami o '

t e freguezes que visitem o seu esta c-

lecimento, que é o primeiro n'esta ci-

dade.

Tambem tem deposito de papel do

embrulhos para mercearias.

TUDO POR PREÇOS

  

 

     

leite e mel, na embriaguez e

no sonho azul d'esse bíblico

viver, que a minha alma cren-

te e ignorante devia passar to-

dos os dias *da sua vida, ao

agasalhoquasi divino d'esses

velhinhos,f'(1he vestem a lã do

seu ñado., que comem o pão

negro do *seu centeal, que dor-

mem na.. estopa dos wseus li- r

nhaes.;,: ' ' '

Ah! meu sereno casal igno-

clinica especial das vias urinarias

do h08pital Necker

' Consultas 'da l

Gartazdo'illlMPEÃO, _É_

W'Palha de trigo +

 CONCURSO ' em fardos-
Da «Moda illustra», interece t DA BORDA D'AGUA

sante folha hebdomadaria, ==

dedicada ás familias, extracta-

mos o seguite:

«O coquettz'smo_ feminino

a Aveiro as 9,49 da manhã., e *

9,42 da tarde. " ' r

    

cada com diti'erentes subditos mos- :Juno lindo.

abnt-jours, hastes e fu-

covitas. .

ç Os reis já não casam com

Pasimasa [DFS as Nha? 'dos mm“" mivoros de porcelana.

narlos americanos apaixonam-se por _FABRICA DO GAZ

.simples proletarios. Uma d'estas,

miss Colo, que tem de dote dois

milhões_ de dollars, resolveu-se,

apesar de todas as advertencias e

ameaças, a casar com um irmão da

sua creada de quarto, empregado ,

nos caminhos de ferro. O feliz noi--w

vo tem apenas 25 annos e a sua

d g g d d w futura esposa é um pouco mais ve-

na O! ancora ouro os meus* lba. Claro é que a formosa miss

“ ii devaneos 13110011093; mu'ante não será mais infeliz com um ope-

 

     

nal das senhoras

._. ....-v

 

Jo

 

direcção da «Associação

dos bombeiros volunta-

rios d'Aveiro», abre con- w

curso para preenchimento do

logar de contínuo da mesma

JOAQUIM MENDES DE .BRITO

GOLLEGÃ

Fornecedor do exercito eidas prin-

cípacs alquilarias de Portugal, for.- .t

dos meus sonhos-?Quem pu- “ rario do que com qualquer duque

desse emmoldurar-te n'um cai- Caçador_ de ' dOleS- Bem até P810

i contrario . . .

3mm' _e trPZBr'F-.feif'o seio? co' § Installou-se "em Bucharest

m0 rehqma santa" *uma escola creada pela princeza

Adolpho Portella- real da Rumania e approvada pelo

l LUZ luis Belem tllttlllllllltt “i“ N'essa instituição pedem as jo-

. . vens de _16 a 24 annos aprender o

Bm avelrenseà'FABmCAfDOG-V' necessario para dirigir uma casa.

De foda a páptg .As educandas podem ser internas

v ' ou externas. O curso durará de 15

  

não conhece limites e as da-

examinando os encantadores

põe á sua disposição.

O grande luxo são as pel_-

les. Não sahe á. rua dama ele-

gante que não leve uma' esto-

_ _ __ associação, por espaço de 30

mas mais rasoavels estao su- ~ '

jeitas a poderosas tentações,

dias, a começar em 20 do cor-z

rente e a terminar em 20 de

A ~ dezembro.

modelos que. a nova estaçao Os concorrentes 'teem que

apresentar attestado de bom *

comportamento, attestado me-

_ dico em que provem tera neces-

saria robustez para o serviço e

nece-a, em Wagons,posta em qualquer

estação do caminho de ferro, por pre-

ços sem competencia.

Vende tambem feno' o camisa¡ do

milho desfiadas, para encher colchões

ttuuçlnus llAllAlllLllllSUS

ALLA :é: FILHA

Pomada anti-herpetica

Para comprovar a eñcacia

póz atadopção de varias e ener- de agosto a 15 de julho do anno la, pellerine,.ou~ bicho 'de pel- não soffrem de' doença centa- d'eSta pomada, bastará dizer

Agua da _ Guria

“ á' :filmada agua' de *Oontrcxovillq

SEM cospsrchn

WMNÓWN

 

ANADIA-MOGOFOBES

unica a' sulphatada-calcica

analysa a no paiz, 'semelhante

0
4
4
4
4
#

..f

9

no¡ Vosges (fungus) 5 Q

INDICAÇÕES Rana uso INTERNO: O

arthritismo, gotta,lithias e urina, Q

lithias' e biliar, engorgitamenm:

bcpaticos, catarrhos Vcsicaes, ca- Nf

tarrho uterino.

gic'afêmedidas contra a hydro-
h bia to¡ agora reqolvido upe Segumle. ¡Sl0 é, 01123 mezes 0 0 les. Tornaram-se indispensa-

p ...g-z e L l S -

'
°” * * l e e ' w ' i

,msmocomprehendequatm secções_ glosa Documento em qu s que ha milhares de pessôas

V918- E, na Verdade: a' mam ~~ prestem a dar caução de reis que a teem empregado em im-

  

 

rÍOPmeDÍÕi'queos ¡nêl'ecwrôs 88- Ora eis aqui uma 'das grandes ne d .Z w w . __ _ ,_ Q

r raes dossierviços samtarios obstem cessidades que desejariamos Ver 'DO e“? to' em toma' um as' 50%000 ou fiador 1doneo. Nao pingens, herpes, escr0phulas, USO EXTERNO?" Q

Por lOdôíSñfZaS formasoao deSBUVOIVI- satisfeita n'este torrão portuguez. ?30130 17100, acompanhada de terem mais de 45 annos d'eda- r Feridas tanto antigas como re- :gfmnmmmb '1° d'un“" 9

;1152620 ¡.aça canina em toda a, dum), Ugêzsélmllaalãñírlgâcag: umaFestola outtoêtle. 1 a de_ saberem lêr e escrever_ (gentes, embora s'yphiliticas e iveãdamem gar-trafas de litro z

* - x > ' S2 > " a ' azem-se oz ettes com le- ' .. , y , e . ,w A - - o - '903 “8 *9 germes-

Entraputroa pensa-se em sui-;morrer em Salt-Patre-city, na In- ,as sem comtudo se Ôrpin_ Ave"“ 18 de novemb'o de _que @seus salutares 33181598 Preço de cada garrafa200reis. V

jeitar todos aquelles .que .possuem glaterra, depois d'um somno lethar- ' .' * ' d ' p . 1903' 'mmfàdlatamente se teem feito 001331) ::Êfompleta ha um dos' 4'

. estes animaesa pesados Impostos, gico de 163 mas, Durante @gse telramente e Parte a Pratlca . 0 SECRETARIO. sentir. ' UNICO DEPISSITO EM 4'

. que indemnisarão ,as despezas fei- * tempo passou do peso de 137 kilos blusa e 0 elegantebolero. y Antomo Ferrara da Encarna- PIIARMACIA DE 1,a CLASSE Pharma . R,bAYEIRO z

' tas peloestadcnieste .serwç0. 1m- a 62. A antepsia provou que tãn A No tecido dos vestidos de ção. DE ALLA & FILHA Régua“: mm O*
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Privüegiado auctorisado pelo _a_

governo, pela Inspectorz'a - i

Geral da arte do Rio de
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Ê
Mem, e @provado enve10ppes,numeraçao

“eg, .à E_
pela Juntaconsultiva e crivaçao de livros e

ê E_ <
d“audepubhca talões, recibos, avisos,

ã _"3 É
-..a _ '

. .

m O~à r

a a a::

E, o melhor “mico ,Eh niappas,livros,]ornaes,
e; .g g

a nutritivo que se conhe- ,r cartoes de VlSlta desde w _5 o. a

a 0°; .é muito dit-3'93““ e 250 a 1125500 rs.o cento,
'Ê â“ 8. °°

os fortiñcante e reconsti-
e

.. '- 3. “r
_ tuinte. Sob a sua in- ,- CIC-,eÍC-

g_ga g
I

ã.? Huencia desenvolve-se * ' Machinas etypos no.
;aê q) É' 9,

_ ,-e em¡
e rapidamente o apetite,

e . . l
g m “a m

W * e,
, enriquece-se o sangue, VOS.PCSSOHI habilitado.

a 'eg ã à 'E
RUA DIREITAr-:AVEIROÃÊ _ foxitalecem-se os mus- e e e ~ w e k

m “.30 E' »t- cuos e voltam as for- ao l "" » *

o V; 5 FU w

«anunmmmnunuum IlllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllltlltllllIllltllllllllltllllllllllllllllllllllllllllltllllllltltlllb * E ças_ i U AO N A 0 N A L
15":: â :à e,

I --
«Ti

“ W

Q) co.

o_ , , o o ç w ã? Emprega'se, com ° '3 Com 80 "[0 de oleo puro de fígado de
;o 9-4 > '53 ;É

Blcy016tasa mOPOCyCIGPaS e automovels dos .n " mim fellz exit? nos 5.. bacalhau, gíycerina, glycerophosphatos e
a .g .â 'U f;

-. - e
3 L e l. . .melhores fabricantes inglezes e francezes. = 68:31??? mn a' os: @Phosphftos de c.“lcw e de 80d“?- í

w a É 9-

. _ _ . . . . e É ma' S *e 91,59 para' com :e: Premiada com a medalha de ouro
,e .3 z w

BlcyClctaS novas, garantidas, a prmcquar em bfiter as (1159317595 till" :na Exposição dos Açores, unica a que
ã g5 w ho'ãreis'

dias? lab°ri°sa§~a dls' concorreu. Analysada no laboratorio mm eo "215 a° - - * ”c" Pepsw' ?ardmlgla' gaís' 3g 'nedico da Escola POIYtechnica de
. É a

Grande sorudo de accessorios para bicycletas de todos tro-dynia, gastralãla, E ,,isboa_
ã *E .a

os auctores e para todos os preços. anemia Oumacção OS BenJamlm de Souza Telxelra, ba-
,fe. orgãos, rachiticos,con›

-V V _é -
sumpção de carnes,at- a -

facções escropholosas,

' e na era] convales-

.- cença etodas as doen- é

ças, a. onde é priciso e_ e ~

__ levantar as forças.

nharel 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 fígado de bacalhau,

preparada pelo pharmaceutico A. Car-.

valho da Fonseca, da qual tenho tira-

do magniñcos resultados. -

E por ser verdade passo o presen- ~ e , , ,

be'(iliziigãi2ssogeonigggâii-g'de 1902.¡ ""'M#d'u'i'ç'P MATERMES DE CONSTRUCCMÇ llepara Le... a-se Já LINO
Rua Caes o Too 35-¡18304

os vastos arriiaizens e fabrioas

d'esta casa encontra o proprie-

tario e constructor todos os mate-

riaes necessarios ás suas construc-

ções, sem necessidade de recorrer

a mais nenhum fornecedor.

Madeiras em bruto,material ce-

rarnico,telha marselheza,tejolos de

toc-as as qualidadestubos de grés

e te barro,azulejos e ladrilhos mo-

, za _303,cimento Portland garantido.

material de ferro-vigas e chapas

galvanizadas,pregaria d'arame-tu-

bos de ferro e chumbo,banheiras

;
o
s

Grande SOI'biuu em accessorios, agulhas, etc., etc. OñicinOfñcma para concertos, garantindo-se a perfeição e so-~

lidez. Esinaltagem e nicklagem. 4

Grandes reducçôes nos preços

A-lugam-se bicycletas

São nossos agntes: EM AGUE¡DA, o sr. iBento de Souza Car-
neiro-EM ILHAVO, o sr.

am-se mais.

Antonio Augusto Nunes Vizinho-Acce-
_I-

  

  

    

Acceitam-se agentes nas localidades onde aindanão os ternos. ~

xxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo»  

FUNDIÇAO ALLIAuçA nas nrvrzns -'

 

     

  

 

(a) Benjamim de Souza Teixeira.

ali# ;

A Emuisão Nacional não'se confun- *

de com a emulsão de Scott, ultima- e,

mente condemnada no Supremo Tri-

bun al de Justiça.0 preço é quasi metade

l'essa emulsão, que se diz extrangei-

:a quando é fabricada em Villa Nova ¡

le Gaya-Porto.

Exigir a assignatura de:

ANTONIO CARVALHO DA FONSECA

Pharmaceutico de 1.' classe

.fornecedor da !leal Casa Pia de Lisboa

A' venda nas principaes Pharma-

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e;

Africa.

   

com Oll sem,

@Wilma moldura. g

Execução perfeita. Modicidade da'

“em Jeremias Lebre

il Vito, Aveiro. 1

Rapidez e economia

dos teus olhos ~'

  

  

I2 annos são pas-

sados depois que

As constipações, bronc/zites,

  

.
DE

1331208 & PINH0, sucessor

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

 

if* à

     

  

   

   

    

N'esta fabrica constroem-se todas as obras, tanto em ferro fundi- p
do, corno em metal e bronze, assim como: ,machines de vapor, linhas l

. d'eixo, tambores para correias, bombas de pressao para agua, ditas ~
svste'ma galló para trasi'egar vinhos, prensas para expremer bagaços
diuvas ou azeite,- .assim como todas as obras que pertençam a fundi-
Ção, serrallieria e torno mechanico, portões e gradeamentos para jar-
dins e sacadas, mexedores para balseiros, torneiras e valvulas de me- w
tal para toneis, marcas para marcar 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 I
cylindros de madeira, engenhos de copos 'para tirar agua, ditos fundi- ,
dos de todos os systemas, estancarios. Tambem fabricam louça de fer«

' ro para cosinba em preto e estanliada de todos os tamanhos, ferros
de brunir a vapor, ditos d'aza, copiadorcs de cartas etc.
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- i Unico Approvado

pela ACADEMIA de MEDICINA de PARIS
m

Guru z Anemia, Chlorose, Fraqueza

l " Pobres. ,Exigir o Verdadeiro QUÊVENPJE e
e

l z f ¡xiiir o nella da Union des Fabricantl RUA DE 5-“ MARTHÀ Nn° 15'“53

AGUA ACIDULA = Dil ,Foz DA cam
Approvada pela Junta Consultivo. de Saude e auctorisada pelo Gov erno. Sete medalb w *

de prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido.

Analyse chimíca pelo (nr.mo sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico

chimica. Esta agua mineral possue a acção adslringente, tonica e desinfectante.

E' empregada com segura vantagi m na diabetes, dispepsias, c arrhos

gastricos patridos ou parasitarios; nas preversões digestrvas deritr das as à

doenças mfeccz'osas; na convalescença das febres graves; nas tomas *

DEPOSITO GERAL

 

systema, ourinoesinodoros, etc, etc,

w etc. J. Lino envia a todos os clien-

tes que lhe requisitem, não só os

3atalogos, 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-

x
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'o'
x
o
x
o
x
o
x
g

o
o

0
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lente de

 

rouqaid'ões, así/ima, tosses, co-

quelache, influenza e outros

mcomodos dos orgãos respi

ratorz'os '

Se attenuam sempre, e curam

w as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcatrão, com-

* postos(nebuçad0s Milagroaou) on-

de os eifeitos maravilhosos do al-

;catrãq genuinamente medicinal,

_junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

w a sua salutar eficacia.

E tanto assim, que os bons re-

i sultados obtidos com o uso dos

a accharolides d'alcatrão,compos-

tos» (Rebuçados Milagreson) são

confirmados, não só'por milhares

de pessoas, que os têm usado,

mas tambem por abalisados fa-

cullativos.

Pharmacia Oriental
e e, , _ b e l e b_. H. _ t _ 6,. . *d e S. Lazaro-PORTO~ gastrzcas dos diabetwos, tu erca osoes, ng iamos, e o., 'no gas izozsmo os Deixe¡ avulso, ee Perto, 200 re.
exgottados pelos excessos ou prz'vaçoes, etc., etc. ..l pelo correio ou fóra do Porto,

Não tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturadacom vinho 1220 reis. ›
Preço, incluindo a garrafa (8 dec.) 160 reis.

   

  

  

   

   

    

a*e
Pei.? 1.113 ________..____.________,e _._._

. Apreciações dos [listinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo eeemleüieeee @dO-*0+*u4h0-oçw-.4._ sé; D. ANTONIO Dh LENCASTRE professor e medico (la Casa Real; e professor VIRG-ILIO “' """ “teve-,e $ PNEUNATIOOS DUNLOP
MACHADO.

w ñ í
a ____ ,

A 7,5000 nnrs

.

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES _LA PIERRE, professor de bactereo e ',_'i_,'_,'“.““_ O Legitimos egarantidos. Pneu- O
cia da Universidade de Counbra. llemette-se folheto, gratis, a quem o requmtar ao ,nu-mee “um“. Bmña_ w maticos Omnium, Cyclone eNa-

_e , e _ _ __ e __

DEPOSITO GERAL _
dave! n'e tc.“ri_ -› :°, q, ¡rx-”Io 'exige e tional, añançados a 5:500. ›

e -- ' ' “ " " '

Rua dos Fanqueiros, 84,
e _ E mríiogmen" asp-'ru' i! 13.1111 nem Grande SOl'tlllO em 80008809

- f e ñ , ,e o _ _um --- a e e ~ ~ r * O 1 _fê1090__~“›1"'tfmu nos ho bitoa _3 $ rios para bioycletes a, preçosA
a “cupiff“"í'm":”::** :33:7 da' wi_ sem competencia. e

. ç

j; AE i'hliaxf..id,fftàig - 7”.: Ant°m° JOaCIulm Augusto, O*
DANUBE DE 5946 TObELADAS.Em 28 de Novembro

o: >

  

Sangalhos-Anadia.
' e Í ow e v) W Í o o o e

e e v

Paraa Madeira,S. chente, lernambuco, Bahia, RIO de Janeiro,

estabelecimento de er_ Anteeie í
Montevideue Buenos-Ayres. í e

CLIDÉ, DE 5645 TONELADAS. Em '7 de Dezembro.

ñ i Para Tenarife, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideo e Buenos-Ayres.

 

. mento do sr. Bento do Sousa

Carneiro.

s”M
n______,_;7,

A B'JRDO HA CREADOS PORUGUEZES ~

Na .agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.a classe es- I,

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

  
' _. l "vê“

.

r ,

..l O

' '4 2 O ' ,r ,pl '

.f Qualquer cuan Nuit)

' I'otnln não lonas( o

 

  

   

a

isso recornmendamos muita antecedencia.

PREVENÇÃO AUS PASSAGEIROS

Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam *

         

 

ix' -, e,.,-,.._
as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- w í _

;fiaátéàpizdsçe'con
nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhlas, re- A m _p Í * da de todas uantas se ponhecem Ultima

commenda-seem eSpecial que tenham o maior cuidado em tratar sem- als a ama › .Cl, v

pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi~ novidade em solidez e elegancia, sendo. garantidoo seu bom

lhete onde se leia impresso 0 110880 nome TAIT, RUMSEY & funcc10narnento.Omaterlal doseu fabricoede primeira qua-

    

  

 

  

 

   

     

e
souberdesd' th t'- P v ISYMINGTON e tambem O nome da Companhia' MALA REAL l'd d Hi * * do elos fabricantes DELACHANAL & CF -. .v . . , o heis um sergizoasgrããàc%gxãã:leàl:

›
'

“ à ap ea. ea Ignçao algm O travtào
* mlwgippiguplnu?$221“gregoriano"mulnnmin.. lhe o Remedio de Abyssinia Exíbard

' . e ariz== reç , › . e e - - . ,-' . Umcos Agentes no Norte de Portugal

MEDICO-CIRURGICO l

medico da Real-camara
Dro Luiz Regalla' facultativo mu

Rua d'Arrochella-Aveiro.

Grande sortimento de accessorios e ochina de reparações tanto de

bicycletes como de machinas de costura, etc.=Unico representante em

Portugal, Antonio Joaquim Augusto“SANGALHOS-ANADIA.

São nossos agentes-«Em Aguada, o sr. Bento de Souza Carneiro

::em Ilhavo. o sr. Antonio _Augusto Nunes Vizinho.-Achitam-

se mais. .

Tait, Rumsey do Symington
~~ › 19,'Rua do Infante D. Henrzque--Torto

Ou aos seus correspondentes em todas as

cidades e Villas de Portugal

 

   

 

3p, e,

 

Jeronymo Pereira Çampos de Filhos
pc

à¡

 

Cimento Portland, marca Martel-

lo, de superior qualidade, referi-

do nas obras do porto e Samara

'Munici al de.Lisboa,.porto de Lei-

xões e Samara Municipal do Porto.
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AGRAS-AVEIRO
. .o . . (Junto á linha do caminhq de ferro) e

" ELH'A systema marselhez, tejolos de todas as qualidades, olaria e mais artefactos proprios para amamentação .detelbados.
Pede-'se a todos os comprador s que se não deixem illudir com pomposos e _falsos reclamos, e façam uma Yielta a esta

  _ o da Bfulnulq

casa de LIS boa, Goarmon rt. '3°.
Sao os 'mais resistentes, mais solt-
dose vivos na cor.

Preços os da tabella,

     

    

fabrica para se convencerem de que a nossatelha é maior que outra qualquer, (garantimol-o), mais perfeita e sobretudo mais resistente. ' °
e _ _ Chamamos aattenção para os preços porque d'hoje em deante vendemos teJolos. I

I, ' Tejolo vasado de 22 P411 N11 que se vendia a 16%000 reis o milheíro, passa a vender-se 351030003 reis.

» - n » 22 N11 ?4055 » D D a 8%000 reis ” ' J' i) a .õâooo reis'» burro » 22 M11 ?400,6 » n a 7%000 reis » n n a L' @$000 reis.

Dão-se amostras e tabellaa de preço a quem as pedir.-Vendem-se e colloeam-se pára-

   

      

  

 

   

      

  
   

 

     

     

  


