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DESASTRES

Este governo lia de ser sem-

pre, e em tudo, desastrado.

Se »o programma dos feste-

jos ao rei de Hespanha revela-

va inepcia e imprevidencia, ~

° por não se attender ás circums-

tancias da estação., nem á coni-

pleição franzina e debil do

nosso illutre hospede, a sua

execução está sendo um ver-?

dadeiro fiasco.

Hontem não houve toura-

da, como toda a gente de bom

senso já esperava. Ainda que

o tempo estivesse um pouco

melhor, nunca ella poderia

n'esta epocha ser cousa que se

visse com interesse e enthu-

siasmo, e- muito menos por

hespanhoes.

Das illuminações então não

fallemos. As experiencias já,

feitas demonstram a pressa e

inhabilidade com que foram

dispostas e preparadas.

A Avenida está effective-

mente ornada como um verda-

deiro arraial da aldeia, sem

gosto nem origininalidade al-

guma, e até com uma monoto-

nia insupportavel de ripas ama-
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ABILIO D'ALBUQUEROUE

Nascera em Oliveira-do-bair-

sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada mez.

tem aqui o seu gabinete de trabalho.

@Foram a Lisboa os srs dr. A1-

Calle'da“°Villaa tiveram grande varo de Moura e seu filho Fernando w

concorrenma e fizeram-se com d'Eva-

o brilho costumado.

@Seguiu tambem para a capital

o sr. Barbosa d'Andrade, professor do

lyceu.

@Com seu ülho Adriano. partiu

para Lisboa. o sr. dr. Pereira da Cruz,

que já hoje d'alli regressaram.

@Em companhia de suas sobri-

w iihas partiu para Lisboa o sr. Manuel

Pereira Martins.

O ALEGRIAS NO LAa:

Na sua casa da Foz, Porto, o sr.

barão de Cadoro, Carlos, reuniu no

dia dos seus annos em jantar algumas j

pessoas das suas relações. Entre elias

contavam-se os srs.: cominandaiite da Í

guarda municipal e sobrinho, com- “

mandante de cavallaria n.° 9, capitão

Oliveira, do mesmo regimento, e espo-

sa, etc., etc.

O MOCIDADE DAS ESCOLAS:

Vieram passar a Aveiro estes 4

dias de ferias, os srs. dr. José e Anto-

nio Soares. Jayme Dagoberto de Mel-

lo Freitas, Abel de Barros Mello, pa- *

dre Antonio Fernandes Duarte e Sil-w

va, Feliciano José Soares, Alberto ~

Ruella, Alfredo Martins, Arthur Coe- ,

lho, Henrique Pinto, A. Costa e Vasco ”

Soares.

ro, onde tinha a sua ca-

sa e dedicados amigos, mas

depois de haver concluido o

seu curso na Escola medica

do Porto, viveu quasi sempre

entre nós, primeiro como me-

, repertorio que a reputada

banda de inianteria n.° 24

deve executar amanhã, no Jar-

dim publico, se o tempo o per

mittir, é o seguinte:

«Ordinai°iu»; «Tributo de Zamo-

dico partidista na fregnezia "a”a l?“lasm da Opera: (GOUHOl-l);

diEiXO e de Ois 'como medico «La corte de Granada»; «Fantasm

p llourisca», (Chapi); «Scene pitto-

do regimento de cavallaria

aqui estacionado. Talentoso e

habil, era muito estimado pe-

resche, (Masseuet); criteria», suite

de valsas, (Waldteufel).
.

PUBLICA-SE ÀS QUARTAS-FEIBAS E SABBADOS

W,

¡MPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

w Carlos Braga ao nosso empe-

no Paço, nas ruas, nos theatros,

* marmore e de granito, inundada

de lamas, de aguaceiros, de hos

pedes nacionaes e estrangeiros. Se

Banda regimental fosse a fazer-lhe uma descripção

ADMINISTRADOR

PEREIRA VILHENA

norma

MÉDUEJJ #MZQQJQwo'

a*

lledarçúo, Adm. e U/[icinus

Avenida Agostinho Plnhelr.

Endereço telegrapbico:

camraio_AVElB0

PUBLICAÇÕES::Correspondencias particulares,60 reis por linha. Aiinuncios, 30 reis por li-

redacçiio seja enviado um exemplar.

illustre magistrado fez remo- Pimonía da imposilçl'ão doH'l'otsãoIâle

logo para Lisboa aires ~ ::ii ::Jaguara :2° para g;
que fm acompanhada por um '

guarda da policia civil do dis- a

tricto e deve' ter já hoje dado

entrada no hospital de aliena-

dos. Folgamos em registar a

prompta aiinuencia do sr. dr.

escrevo acham-se novamente

laminados os edificios publicos, des-

mo e d-o Chiado a illiiminação tor-

non a produzir pouco effeito, veu-

do-se as lampadas qiiasi todas apa

gadas ou mortiças, por falta de

energia electrioa. As bandas mili-

tares estão tocando em diversos co-

retos, transitando-se difiicilmente

nas ruas por cansa da grande con-

correnCia.

Ç Foi determinado que a se-

gunda brigada de infantaria, com-

posta pelos regimentos n °' õ e 16

de infantaria e batalhão n ° 5 de

caçadores,forme no Terreiro-do-pa-

wço, na proxima segunda feira, por

occasião da partida de suas mages-

tades e altezas para a caçada, que

vão realisar em Villa-Viçosa.

Ç A quarta brigada de caval-

laria, composta dos regimentos n.°

2, lanceiros e cavallaria 4, acom-

panhará, em virtude da mesma de-

terminação, o cortejo real, desde o

paço de Belem até á ponte dos va-

pores, onde se verificará o embar-

que.

O Um grupo de 29 jornalistas

nho e o bom serviço por sua

ex.“ prestado á pobre demente.
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ão se tracta senão de festas.

Almoça-se, janta-se, ceia-se e

dorme-se com as festas. São festas

desde alta manhã até alta noite,

nos cafés, por toda esta Lisboa de ~

completa do que por cá vae, inun-

dava-lhe tambem o jornal de. . .

palavriado chocho. Que as taes

festas tem sido d'uma chochice in-

comparavel, unica, devendo ter

produzido no esPirito dos visitan-

tes uma impressão tristissima. w portuguezes offerece aos seus colle-

§ Hoje visitou Affonso XIII, gas .hespanhoes um banquete na

acompanhado do sr. D.Carlos, o mn- ¡ prOXima segunda-feira..

zen de artilharia, onde eram aguarv § O valor da cortiça eXporta-

dados pelos snrs. ministros da gner- da em novembro ultimo por esta

ra e dos estrangeiros, director dopraça, attlnglu 0 valor de

Arsenal-do-exercito,general Castel- 21924295000-

lo Branco, além de grande numero Q Foram mandados pagar ao

m. o sr. D. Carlos. A' hora a que

il-w

reis ~

nba singela. Repeticões, 20 reis. Imposto do sello, 10 reis. Annuncios permanentes, conli'ucto

especial. Os srs. assignantes gisam o previlegio de abatimento nos annuncios e bom assim

nos impressos feitos *na casa-Accusaose a recepção e aniiunciam-se as publicações de que t

Terminada a. giic-rra pela

concessão de Evora monte, o

sr. José Cryspiriiano volveu

aos bancos das escolas. matri-

cnlando-se na Real escola. _de

tacando-Se os dos paços municipaes cirurgia do Porto (assim se de..

e theatro normal. Nas ruas do Car- nominava então a_ 1438001841”-

dice-cirurgica d'aquella cida-

de). cujo curso completou com

* llllllt'a distinção.

Depois exerceu a clinica na

sua ti rra natal, onde desposou

uma virtuosa dama, que bem

cedo teve a desdita de perder.

Depois do golpe de Estado

de 6 de outubro de 1846 exer-

ceu as funções de administra-

dor do concelho de Sinfães,

por nomeação do governo de

que era presidente o duque de

Saldanha.

Vencido a Junta do Porto,

o sr. Joeé Cryspiniano recebeu

como premio dos seus princim

pios cartistas e serviços pres-

tados durante :a luta aque poz

termo a convenção de Gram¡-

* do, a nomeação de director do

~~ correio d'esta cidade, logar que

exerceu até 1885, em que se

aposentou.

Exerceu tambem aqui a cli-

nica, mas unica e exclusiva-

mente em beneficio dos pobres

ou d'algum amigo mais inti-

Q

rellas com desenhos de barco

moliceiro.

i E de festas para o povo, e

em que o povo possa tomar

parte, nada mais ha. ç

D'aqui, o frio de indiffe-

crença que se nota em toda a

gente, quando aliás é realmen-

los officiaes seus camaradas e

querido pelos soldados.

Já capitão-medico e na

força da vida, victimou-o um

antrax, ha quatro ou cinco an-

nos.

Era um leal progressista e

* A

Mindezas

reunião dançante do corrente mez nas sa-

las do «Gremio-gymnasio aveironse», deve

ter logar em 97. Ha para então concorrencia, e

fazem-se já preparativos para a tornar quanto

possivel attrahentc. Algumas senhoras estão

coiil'eccionaiido bonitas marcas para o cotillon.

O Por motivo da vinda a Portugal do rei

Affonso XIII, tem tido hasteada a bandeira n'es-

l m0. Era caritativo em extremo,
de ofñciaes. Os monarchas visita-

ram demoradamente as varias de-

pendencias do mozeu, examinando

detidamente as collecções de armas.

D'alli seguiram para o castello de

S. Jorge, acompanhados por aquelles

personagens. Antes de sahirem ins-

~ hospital da Misericordia de Ovar os

subsídios em divida desde 1898.

Ç O couraçado oOVasco da Ga-

:man entrou hoje no Tejo, vindo de

~ Spezzia. Apresenta notaveis melho-

ramentos,que o tornam mais elegan-

te. A seu bordo vêem um engenhei-

tes dias o consulado liespanhol d'esta cidade.

O O mau estado do tempo e da estrada
, -r o l N

um velho amlgo do campeao* de Aveiro o Barra impediu o certamon que de-

que se honra em dar hoje o , ria ter lograr no dia 8 do corrente: a corrida de ,

ro e varios Operarios da casa Or-

laudo.

Ç E' esperada no dia 1.5, pro-

creverani os seus nomes no livro

dos visitantes. No castello de S.

Jorge eram os soberanos esperados

o

te gratissima a todos os portu-

guezes a visita do joven mo-

narclia d'uma nação visinha e

amiga.

E assim se abafam ou trans-

tornam as expontaneas e vi-

vas manifestações de sympa-

thias com que decerto Affonso

'XIII seria recebido e victoria-

do n'outras condições.
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agricultores

illiistrade director da «Escola

'de regentes agrícolas» de San-

tarem, sr. João da Motta Prego,

envia-nos a seguinte carta, que mui-

to convem tornar conhecida de to-

dos os agricultores:

\

¡Tendolprocedido n'este estabelecimento desde

rincipio de setembro a varias experiencias sobre

liacticinios, obtive resultados dos quaes julgo do

meu dever tornar V. Ema conhecedor, sendo como

é, interessado no assumpto.

Conjugando a industria. da m'ecteiga com a da

fabricação de queijos, cheguei a uma valorização

do litro de leite que varia de 68 a 140 reis, isto for-

neccndo ao _consumo queijos e manteigas em mc-

lhores condições de preço do que as actuaes.

Os meus trabalhos teem incidido na fabricação

de manteigas c no ensaio dos seguintes ~'types de

queijos: Camembcrt, Bric, Pctii-suissc, Pcrmesão.

Quartirolo ou Stracchino de Milão, Gorgonzola,

- Hollandez e Herve.

Dada a pequena despeza de installação que ne-

cessita esta industria e a grande importanCia que

ella tem dc tomar na eCOnomia dos nossos campos, w

previne os agricultores portuguezes que, durante

15 dias a partir do dia IO do corrente, das II ás 4

horas da. tarde, poderão veriñcar o que acabo de

expôr, na modesta leitaria da Escola de chentes

Agrícolas «Moraes Soares» de Santarem, onde lhes

serão fornecidos todos os esclarecimentos que de-

sejem sobre o aqsumpton

Notícias religiosas

da Santa Luzia, advogada

seu retrato.

Cartões de visita

. ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, as sr." D. Alexandrino. Le-

bre de Magalhães, D. Elisa de Vascon-

cellos Dias, e os srs. general Luiz Ca-

bral Go rdilho d'Oliveira Miranda e Be-

nedicto Ferreira. da Cruz, Vagos.

Amanhã, a sr.“ D. Amelia Carnei-

w ro Guimarães, Azemeis; e Pedro Calix-

to, Ilhavo ñ

Além, a sn'l D. Maria d'Arrabida

de Vilhena d'Almeida Maia, e os srs.

conselheiro José Luciano de Castro e ,

dr. Alvaro de Moura

Depois, as sr.M D. Etelvina Mar- w

, ques Mendes Corrêa, Porto; e D. A1- w

bertina Deolinda Barbosa de Castro, _

Lover.

@Fez tambem annos a 8 do cor-

rente a _erII D. Rosa da Rocha Calixto,

esposa. do nosso velho amigo, sr. Pe- ?

dro Augusto Bernardino Pimentel Ca.-

lixto, d'Ilhavo.

O Rsoasssos:

dias em Lisboa, regressou a Faro o

nosso estimavel college e amigo, sr.

visconde do Cabo de Santa Maria.

@Com sua esposa e filha, regres-

sOu já. de Leiria o nosso amigo, sr.

Egberto de Mesquita.

@Regressou á. sua casa de Tran-

coso o sr. D. Francisco dlAlnieida Sal-

danha e Quadros.

o ESTADAS: _

Estiveram n'estes dias em Aveiro

» os srs. Alfredo Ribeiro, Manuel Maria

da Conceição, Joaquim Gonçalves de

liveira, dr. 'Manuel Simões, João F.

Pedro, Leonardo de S, Maia e esposa,

Miguel Santhiago e sua mãe,João e Vi-

cente Rodrigues d'Abreu, Antonio de

Amanhã passa O anniversario Bastos Pereira, Antonio Euzebio Pe-

reira e dr. José Pereira de Lemos, de

Alquerubim.

a n'outro dia.

de, sr. João Bernardo Ribeiro Junior foram-nos

Depois de haver passado alguns w

pela ofiicialidade na praça de armas,

apresentando-lhes os cumprimentos

do estylo. Proximo á entrada do

castello formou uma companhia de ~

Âotlerecidos walguns exemplares da aprociavel guerra' e uma' 890%? de cyChStasa

Foi/tinha do dr. Ayer, que, conforme o uzo que executaram varias manobras.

dos annos anteriores, contem perscripçoes, for- Os monarchas observaram detida'.

molas, noticwias pensamentos e variada leitu- mente os soberbos panoramas que

ra de interesse. Agradecemos. s . a, .

O Em Lisboa os b'lhetes da loteria do do CaSteno se dIanmtam' begmda'

Natal teem já elevado agiu; custam QãOOO de mente visitaram 0 quartel de ca-

prcmio; asseguram os cambistas que em poucos çadores 5, onde lhes foi patentea-

dias esse premio irá ao quintuplo, ou mais., 4 do tambem 0 livro dos visitantes'

Por cá já em cada fracção de 1$000 rs. : . V d * D -.

se pedem QOO reis e mais_ IDSCI'GVBD 0 OS seus nomes. 613018

_..___________.____._______ da visita ao castello de S. Jorge o

Notícias militape. soberano hespanhol, separando-se

Algarvee Alemteío escreve tam_ :de el-rej D. Carlos, dirigiu-se para

bem a Proposito da justa ho_ a legaçao de Hespanha, onde as-

menagem prestada ao digno com_ , sistiu ao almoço dado. em sua hon-

mandante de infanteria 24 ,ra. Na. mesa régia tinha Affonso

, , _ _ XIII á direita a esposa do minis-

. «os oñcmes inferiores do regimento de y tro de Hespanha e o ministro da

infantaria n.° “M, aquartellado em Aveiro, pe- ~ A _ w o d 1h -

duram licença ao respectivo coronel, sr. Anto- guemzai á esqui?? a O sr' conse el'

iiio João de Faria Pereira, para oil'erecerem ao i 1'0 Hintze Ribeiro, e na frente 0

mesmo regimento o retrato d'aquelle digno ol- sr_ P010 Barnabé, ministros dos es.

licial. O retrato do sr. coronel Faria Pereira, ,rangeims e das obras Publicas; se_

foi, pois, collocado na sala d'armas do quartel. i

facto a que aosistiu toda a omcialidade. A hs- gulam'se 05 ”Stantes COÚVIdadOS-

inenagem'prestada ao sr. coronel Pereira, sen- Depois do almoço realisou-se a re-

dO_ uma Prova da estima 0mm? 8- GL“ é “do. cepção da colonial hespanhola, que

lOl tambem um acto de reconhecimento das suas , amuiu a“, em avultado numero_ o

wvaliosissimas qualidades de caracter. Militar » Quando sab-lu da ,egação Affonsn
, e . - * 7brioso, discipliiiador e lanaticamente dedicado _ V _ _

as coisas militares, sendo na sua vida particu- XIII fo¡ alvo de uma enthuSIasti-

* lar tão digno e estimado como na sua vida pu- l ea, manifestação de Sympathia. O

, i . 1 o ) M . › O

lilica, o si. coronel lorena conta um amigo em povo acclamou_0 5,311,310_th das Ja_

cada pessoa que o conhece, e, o que nem sem- , Bellas lançada grande Profusão de

pre succede, em cada um, tambem, dos que sei- A _

vem sol) as suas ordens. “ dores. O joven monarcha mostra-

Aàsím aconteceu em Faro onde s. ex) va-se agradavelmente impressiona.

esteve antes de ii' para Aveiro, deixando entre do com esta manifestação sorriu_
o , e

nos indolevel impressão do seu hello caracter. w d d d ã D

Por isto o lelecitamos e a seu estremoso com- l O e agm ecen O com a' m O' a'

cunhado o nosso particular amigo, o sr. Abreu legação seguiu Affonso XIII pa-

Marques, digno delegado do (besouro d'este ra o Paço de Belem_ A' tarde,

disll'íclo- esteve na Tapada da Ajuda, t0-¡

desempate entre os corredores de bicycleta do ;

«Recreio-artistico» o que terá do elleictuar-se

actor José Ricardo.

O Pelo babil pbarmaceutico d'esta cida-
Jo

 

de em dezembro de 1886.

Ç Retirou d'aqui a 3.aL bri-

i oedente dos portos do Brazil, a nom-

panhia de cpereta dirigida pelo

 

José Cryspiniano do Fonseca e Brito'

osé Chryspiniano nasceu em U

Ferreiros-de-tendaes, antigo' tu

concelhoa hOjo encorporado no h - . . w _ _ .

de Sinfães, a 24 de setembro man ã a infelicidade de cahu-

de 1816 e falleceu n'esta cida-

Quando em julho de 1832

ta rija a expensas dos sachris-

tães José Nordeste e José Si:

inião, que,com muitas semanas

de aiitecedencia pediam pelos

'deVUtos para concorreram tam- '

bem.

4 4-0- A expensas de varios

devotos da Gloria, tambem na

egreja parocliial dlallí se feste- w

java d'antes com ruido a nies- l

ma santa.

-oo- As festas a Nossa Sa;-

nhora da Conceição realisadas *

da Viüta. que
d”antes tinha feg_ ;

l

 

i mada.

' rev.° sr. Julio Rodrigues da Silva Vei-

@Esteve em Aveiro o sr. Silverio

da Rocha_ e Cunha, 2,, tenente d,ar_~gada de cavallaria, que veio fazer

* inspecção ao esquadrão da mesma

arma,aqui estacionado.

§ Partiu para Pinhel o alferes

do 3.e batalhão de infantaria 12,

sr. João Martins, que durante al-

gum tempo serviu eminfanteria 24.

Ç De Lisboa, onde esteve al-

gu'ns dias, regressou o sr. capitão

Grayo, de infanteria. 24.

i W___________._____________

Solução prompta

@Tambem aqui estiveram os srs.

dr. Eduardo de Moura, Athanazio de

Carvalho, dr. Affonso Vianna e cone-

go José Marques Vidal.

O Acompanhado ;de suas irmã e,

avó, tambem aqui vimos hontein o

ga, que já seguiu para a sua casa

das Talhadas.

O PARTIDAS:

Retirou d'Aveiro com sua familia, w

fixando residencia em Estarreja, onde l

tinha já dois filhos, o sr. Bento José

da Costa, digno siib-insií~ector de ins-

trucç-ão primaria n'esta circuinscripção.

O illustrado funccionario vem

Aveiro muitos dias na semana, pois

ao appelo que aqui fizemos,

fina, ao sr. governador civil. O

Não se fez esperar a solução

em favor da desventurada Del- w

mando Parte 1.10 “me“ de É** entrou no Porto o exercito li-
ro aos pombos. A concorrenciaberal, o sr_ José Cryspiniano

foi diminuta em consequencia do h í _

mau tempo. O soberano hespanhol, i 3° ava'se 3111 estudando hu-

que mostrou serum bom atirador, msnidades,p0Í8 assim se deno-

ganhou a opouleo a el-rei D. Car- mmavam então os preparato-

'0% a 5- 3- 0 P“nmPe real e 3 0“' rios dos cursos superiores, mas
. tros atiradores. e ssistiu á diversão

- A em breve trocou o Genuense
s. m. a rainha D. Amelia. _ ,,

0 mau tempo não permita“ pela espingarda do soldado.

que se realisasse a corrida de tou- Allstando-se no bravo batalhão

de voluntarios da Rainha, emros, ficando transferida para do-

mmgo- A manha ve“ñca'se ° al' cujas fileiras fez toda a campa-
moço, a que assistirão o rei Affon-

so XIII e a familia real portugue-

za, a bordo do cruzador «Carlos Via. w _ .

Antes, porém, realisar-se-ha a ce- ~ da Asseiceira.

 

pois alem dos soccorros da.

_sciencia, ministrava com mão

larga esmolas aos doentes que

visitava, e a sua bolsa estava.

sempre aberta para os pobres

assim como os seus serviços

sempre promptos.

José Cryspiniano tambem

* foi jorn'alistaEstejornal, quan-

do ainda Campeão do Vouga,

teve-o por seu redactor ditran-

te muitos mezes, sendo seus

muitos artigos que aqui se pu-

blicaram sobre politica estran-

geira. Foi egiialmeiite redactor

do Imparcial, que se publicou

ii'esta cidade desde 1 de janei-

ro até 27 de junho de 1756, e

.lo Districto d'Aoeiro, antes

d'este jornal Suspeiider a sua

publicação ein dezembro de

1869.

Era um homem de bem;

sob, uma fôrma ás vezes de-

masiado severa, ocultava uma

alma nobilissima.

Rolo

0 agio das libras corre actual-

i mente no mercado ao pre-

ço de 1%150 reis.

Acoldonto

m pobre homem, que esmo-

la pelae 'ruas e a quem cos-

mam dar ataques, teve esta

n'uma' larga 'poça do Ilhote,

ficando de bruços. Se lhe não

acodem depressa, a morte se-

ria certa pela asp'hyxia. "

Temporal

Otemporal d'esta noite fez

.largos estragos na cidade

e arredores: beiraes partidos',

muros derrubados, arvores

arrancadas, de tudo como na

botica. Em muitas casas do

bairro piscatorio a agua fez

inundações. Na ria afundou

~ nha, entrou em varios comba- barcosancorados e desamar-

tes, dos' quaes o ultimo foi o rou outros que andaram á ró-

_la até_de manhã.
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NUVENS ARTIFICIAES

dos herdeiros residentes

Brazil, diaquelle titular, aqui

fallecido ha 15 annos.

no ' foi victima Josue Ribeiro Galvão, um pobre ve- ria

l lh

ma herdade Tinha elle na casa da sua residen-

cia um creado, de nome Joaquim Saragoça, que

é casado e vivia cema mulher, sendo ella a en- *

carregada de fazer a comida ao Josue. Ora o

o de 70 alunos, bom caracter e feitor da mes- t
da camara a arrematação do mas das que tem a seu cargo, mas,

fornecimento dos generos de con- a que mais se lhe recommenda por

sumo e artigos de vestuario para ser a mais carecida de soccorro

as duas secções do «Asylo-escola- immediato é a avenida Agostinho

te; o real paço de Madrid; o real

paço de Belem onde se aloja'

o rei de Hespanha; retratos de Ú.

Miguel Cartegue, e D. Juan de

districtaln durante o anno de-1904. dinheiro, que, logo no começo, esta

§ O mau tempo tem - obstado verdadeiramente intransitavel.

ao desenvolvimento dos trabalhos

Lorgia; instructores militares d'el-

rei de Hespanha, de D. Luiz Mo-

 

* ' casal' ha muito vivia em discordia, havendo dif

ão é uma-blague o que vae - , w _ .
de seda e chemmes em cristal e mi- .

frentes questões entre,amhos, as quase termina-ler-ste. E'uma utilidade agri- Mangas ca=FABRlCA no GAZ.

cola, que muito facilmente se

pode pôr em uso. As nuvensar-

tificiaes contra as geadas são

hoje muito aconselhadas pe-

los jornaes e revistas da espe-

cialidade, pois os seus resulta-

 

Mala da Provincia Á.

   

'Dos nossos correspondentes:

and.. 11.

Na passada terça-feira, realisou-se com

grande solemnidsde, na capella do Espirito-san-

to, em Cacio, a [efetividade e' Senhora da Con-

vain sempre por a mulher ser bem sovada pelo

~' marido.

Ao chegar ante-homem a casa, o Sarago-

mnnicipaes em que se emprega-

vain varios partidos de Operarios
ca ue era carreiro o "nal re ressara de Co- . .
- iq ' q g na cnlade e la fôra, trabalhos queruche com o feitor-Josue, principiou descompon-

do e batendo na mulher; censurado por este e

sem mais-argumentos puxou, d'uma enorme na-

valha, que enterrou no ventre- do' pobre velho,

que se encontra em estado perigosissimo. Foi

logs-preso e transportado-ds cadeias diesta Vll-

ç passeiam-_Do comboio mix-

to que aqui passa-ás 8,46 da tarde,

do sul para o Porto, cahiu na quar-

proseguirão tão depressa amaine.*

#i'seREMIo-GYMNAs10n.-Na sala

nobre do «Gremio-gymnasio-avei-

reuse» tem amanhã logar um es-

pectaculo pela «Troupe de varieda-

des lisbonensei, attrahente segun-

do os programmas que a mesma

fez distribuir.

4) PELO premiere-Na Mea-

redo, intendente da casa real de

Hespanha; Rosendo Carvalheira, o

architecto das obras no real paço

de Belem; sic., etc.

ç Do Occidente,revista illustrada

de Portugal e estrangeiro, recebe-

moso n°897, primoroso como os

antecedentes tanto na parte artis-
dos praticas.- são evidentes e a

sua applieação é economica.

Obteem-se estas nuvens

pela combustão de folhas, her-

vas, rama de pinheiro e palha,

ceiçno, de que, como já dissemos, tinha sido

encarregado pelo juiz da mesma festividade o

nosso amigo, sr. Joaquim Euizehio Pereira,do

mesmo logar. _Esta festividade foi uma das me-

missa e grande instrumental pela excellente or-

la, onde chegou pelas 11 horas do dia e aqui ta-feira proximo a estação d'Olivei-

lhores que aqui se tem realisado, constando de*

aguarda o premio condigno da sua barbara e

cobarde acção.

oFizeram-se experiencias omciaes ás pon-

tes do ramal de caminho de ferro do wGatil a

Vendas-novas, construídas no Sorraya sobre o

Lavre e o Ganha. Besistiram bem, e apesar de

wl ra-do-bairro o passageiro Antonio

Ferreira Cliristino.que foi conduzido

para o hospital da Misericordla d'es-

ta cidade n'aquella mesma noite,

wainda com vida mas já sem falla.
ás quaes se addiciona coaltar,

oleo de gaz, fazendo- se arder,

em pequenos recipiente, espa-

lhados pelo vinhedojá distancia

média de 30 metros uns dos

chestra da musica d'Angeja, que se apresentou

distinctamente. Ao Evangelho subiu ao pulpito

o nosso amigo, sr. padre Antonio Joaquim Soa-

res de Rezende, digno prior encommendado de

Cacio, que durante meia hora prendeu a atten-í

ção do publico com a sua palavra, agradando ›

muito a sua oração. A capella estava ricamen-

carregadas com 3 locomotivas e M wagons de

pedra e ferragens, apresentaram a pequena fie-

chade 18 millimetros. As condiçoes de toda a

linha são excellentes, visto que por ella teem

já transitado comboyos rapidos

Melgaço, 11.

Ha muitos dias que chove sem

Na manhã seguinte, apezar de to-

dos os esforços para salval-o, era

cadaver, sendo enterrado no cemi-

terio publico d'aqui.

No bolso do desgraçado encon-

te armada pelo hahil armador d'essa'cidade,

w sr. .lose Maria de Carvalho Branco, que nos

apresenta sempre .grandes novidades, pelo que

dos outros.

_ _Essas nuvens, produzidas

aonascer do sol e nas manhãs

muito o felicitamos. O dia conservou-se bom,l

dando logar a que sahisse uma aparatosa e bo-

nita procissão que percorreu os lugares do cos-

“Para“, -evuam O rapldo desge'i tume, ñgursndo na mesma grande numero de

lo, sua interposição entre _pruzesl e ópas de seda. Tarde se tornara a rea-

.- i . * isar esta egual pelo que felicitamos os seus
os Vinhedos e os raios solares, ,,,mmom '

deveu-do o combustívelser col- * @Lavre grande indignação entre os povos-

, w w ' ,w ' w diante localidade de Angeja e Frossos contra a:

do lado d onde correr O 'companhia dos cbminhos de ferro, por, esta não

V n o. f_ _. ter á venda no nosso apeadeiro bilhetes espe-

' _. , ' ' ', _ ' ciaes de ida e volta para Lisboa, agora na vin-

Nas epoca“ em que se_ te da do rei de Hespanha. E' uma vergonha -

mem as geadas, e quando obser- uma desconsideração para estas freguezias, o

- '- ' ç I ' A e .. , o ver-se o cartaz no vestibulo do apeadeiro pelo

vagina? que_ “9 por do 80.1 o Céu qual se nota que foi o_ nosso apeadeiro o ;chico

. BB COQBGYVtt limpo e O vento é i Que não gosa d'esta regaliaL ..Protestantes

norte; ,deveremos prevenir-nos

, ga. Asté agora tenho conhecimento de ,

- ter arrastado muitas palhas, que ain-

, da se conserva'vain nos campo-s e até

bastantes madeiras.

- foram tambem arrastadas pela corren-

wtrou-se uma factura da casa commer-

cial portuense dossrs. José Bento

interrupção. Porisso o rio Minho aug-

mentou consideravelmente de volume,

. en0h9nd0'se de força¡ na sua corrente, & 0.a, (IP,

que e agora impetuosa. Tem assim

alegado alguns campos marginaes e

feito destroços nos terrenos onde che-

2165170 reis e passada a Antonio

Ferreira.

i O morto era sapateiro, de Villa

chã-de-cima, Santa-comha. concelho

de-Ceia. Tinha participado ultima-

mente aos srs. José Bento ,Pereira

Õ: 6.a que n'esta data iria' pagar

a conta constante da factura que

lhe foi encontrada.

§ «OIL COMPANY».--0 grande

As duas barcas de S. Martinho

te, nao se sabendo ainda o seu para-

deiro. As de S. Marcos e Moretam

trabalham com grave risco e por um

preço exorbitante. ~

Oliveira-d'azemeis, 11.

Se uiu ara. ahi a tim de lhe ser n _ - ,,

dado ogdestipno coiivbniente, o desgra- Vesgo“ a ("dade para_ OS depOS'wi

çado louco que, como lhe contei, fora *le Pelmleo que a 0d company ah¡

recolhido ás cadeias d'esta villa por tem, e a que alludimos, engole [la-1

Iliada e casa do estalajadeiro Me-

ga, deu-se n'um d'estes dias um w na parte litteraria, que é sempre

violento incendio, que devorou duas; escolhida, einsere nitidas gravuras

casas que serviam de palheiros, l e esplendidos artigos. Falla na

uma d'ellas da viuva Figo. Os pre- Exposição universal de S Luiz de

juízos, apezar de grandes,poderiam * 1904, publicando os retratos de

ser maiores se não fosse a energia, Mr. Charles Page Bryan, ministro

do povo que conseguiu dominar o dos Estados-unidos em Lisboa, e a

incendio. Prestaram bons servi- do conselheiro Alfredo Carlos Cocq,

ços os srs. José de Carvalho, sub- _ delegado do governo portuguezjuii-

chefe fiscal dos impostos do conce- to da referida exposição, publica'

lho, e Santos, chefe da estação te- mais gravuras allusivas á traslada-

legrapliica, segurando os haveres ção dos restos mortaes de Oliveira

tica, que é muito cuidada, como

* do estalajadeiro Mega, que poderia

ser victiina de um grande roubo.

Netl'e-carvl-ef-“smistro"compareceram

Martins,incluindo a do seu retrato,

que é magnifica, os retratos dos

tres aeronautas, Belchior da Fon-

i caldeirão de ferro, que ha dias atra-

» Continua o mau tempo. Tem

os srs. administrador do concelho,

presidente da camara e mais pes-

soas grades da villa, que tambem

não se pouparam a serviços.

'mf-ff““ no largo do Quintella ao monumen-

ll to a Eça de Queiroz, nova ponte

Bico avelrensexFABBICA D0 GÀZ- do caminho de ferro de Sant'Anna

* * i *i a Vendas-novas, caminho de ferro

de Africa oriental (Beira), etc.,

etc.

§ Temos presents. tambem o

n°10, 2.3 serie, do Boletim da

seca, Cesar Marques e José Anto-

nio d'Almeida, retrato de José Ve-

rissimo d'Almeida, distincto agro-

7 nome, a manifestação academica

0 tempo e a

agricultura

* chovido a cantaros, já ti'ove- ,

jon, e parece que dezembro se não
«Liga naval portuguezan, que vem

muito bem collaborado.

i ter tentado varias vezes contra a vida da menos de 42:000

~ da propria mãe.

9 Consta que uma. pobre mu-

litros, e esta

-' a - o resolve adar-nos melhores dias.

ja em constrncçao um outro para

Mau será isso, que se perdem lar-

~ contra o procedimento da direcção' daicompanhia.

__ h _ t ODe visita a suas familias, encontram-se

para 'ascender o combustlvel n'este localidade os nossos dedicados amigos,

lógo a temperatura descer srs. Antonio de Bastos Pereira e Manuel Rodri-

lher de Ul que andava. á. caruma n'uin 80:000, que deve chegar aqui por
t gues Pardinho.

:a zero. i

Existem hoje thermometros

electricos que dão signal de

alarme lego que atemperatura

descer a zero,advertindoo viti-

Ooimbn, 10.

Extravios no correia-_Ficamos de-

veras surprehendidos com a carta em*

que do Campeão nos dão conta de tv- ~

rem recebido a nossa correspondencia w

violada e sem' uma pequena importau- _

cia que lhe remettiamos.

gravidez, succumbira em consequen-

monte d'aquelle logar e em adeantada todo 0 mez corrente. O LlGPOSÍtO aqui

cia da commoção e susto soffridos pe-

la reprehensão e terror que lhe met-

teram por isso.

0 Foi preso e recolhido á cadeia

para todo o districto, pois o petro-

leo é o mais puro e mais barato

que actualmente se encontra.

existente fornece em larga escala

gas sementeiras recentes ,e muitas

novidades já crescidas.

Em Cacia, Angeja, Alqueru-

bim e. outros lugares com campos

marginaes ao Vouga, ha-os com-

pletamente innundadOs. As terras

Ç Tambem nos foi enviadoipe-

lo sr. F. Ortis, habil cirurgião den-

tista da capital, um volume con-

tendo perscripções muito_ interes-

santes para o tratamento dentaria,

sob o titulo de Odemista moderno.

Insere

eultorido perigo que o ameaça e

outrosque automaticamente ac-

oen'dem o combustivel¡ átempe-

ambulancia na sexta-feira, devendo

averiguar. Mais. lia mais_ Com.. destino ao

nosso bom .amigo, sr. Diamantino Diniz

v Essa carta foi deitadana caixa da.

ratura zero.

W_____ í _ , , o - _ k A Ferreira,director deacollegio-Moudrgo»,

sob os Gym-este.
foi enviada d'essa cidade, pelo sr. João

d'Almeida Vidal, no- dia i do correu

pelos dois 'guardas' civis aqui. em ser-

» viço, Joaquim dos Santos, conhecido

. . _ ,, . pelo alcunha de «Rouxinolm

chegar alii no mesmo dia. Porque nas'

fo¡ entregue? Eis um caso que se podia,
Dada uma busca á. casa por ellew

habitada, ein Nogueira-do-cravo, fo-

. ram alli encontralos, entre outros ob-

jectos, dois cartuchos de dynamite

com os respectiVos fulminantes e um

ferro d'assentar para arrombamentos.

Interrogado na administração do con-

§ BEAES MUNICIPAES _AO con-

trario do que era de suppor, visto

como o vinho e outros generos su-

jeitos ao imposto municipal subiram

~ .le preço, as arrematações dos reaes

inunicipaes, a cobrar durante o an-

uo de 90-1, tem attingido valor su-

Períor ao que tiveram no anne pas-

-bonitas gravuras adqua-

das ao texto, sendo obra que

a todos os que padecem da boeca

convem conhecer. O consultorio do

sr. Ortis é na rua do Carmo, 101,

altas estão tambem encharcailas,

tal a quantidade de aguas que tem

cahido. Deus queira que isto alivio, »

ou teremos um mau anno agricola.

De Azemeisz--Continua o tem-

pe chuvoso. Os generos tem agora

no mercado os seguintes preços:

l Lisboa.
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136,5630, cuja ordem remettida em car-

ta se extraviou.Falleceu em Lisboa a sr." vis-

condessa do Rio-sado, pre-

sada esposa do sr. visconde do

mesmo titulo, muito considera- bem digna de ser expursuda wde quem

do magistrado judicial. A il-

lustre extincta residiu aqui ha

annos, quando seu marido cá

exerceu o logar de secretario

geral, e por isso era muito

conhecida e apreciada da so-

ciedade d'então pelas suas

Estas proezas devem ser d'algum

empregado dos correios, que contrasta

com a honestidade d'umu corporação

lhe arremesssa com tao triste lnheu.

Com referencm a esta quantia, es-

tão dadas ordens para não ser paga se-

: não ao proprio.

N. _8. da Conceição-FO¡ aqui mui-

to festejada a Santa Padroeira do Reino.

Em quasi todos os templos houve

festas, tornando-se notaveis pelo seu

brilhantismo as da universidade e San-

, ia-Cl'llz.

N'esta ultima egreja pregou o no-

excellentes qualidades... As nos-1 tam¡ orador sagl'adüa BI'- COIIBgO Alves de a ultima sessão, a camara mn-

sado para cobrança no corrente.

O CAVALLU .HISTouico--Uin dos

cavallos que amanhã devem ser

vendidos no quartel de se, tem

uma orelha furada por uma balado

motim popular de 31 do janeiro,

em cuja campanha tomou parte.

* Ó MoNTE-pio.-_E' amanhã, na

casa das suas reuniões e pelas 10

horas da manhã, que se realísa a

t eleição dos corpos gerentes d'esta

*util associação local de beneficen-

cia para o annoproximo futuro.

§ CHEIA.--L6Valn agora mais

consideravel volume d'aguas os

gantemete a fazer quaesquer decla-

rações e a amante tambem detida, pro-

cedeu da mesma tórma. O meliante

está. pronunciado nas comarcas de

AveiroePorto, devendo seguir para

alli escoltado por uma força militar.

 

í Jornal' dates-ra

ESOLUÇÕES CAMAftARIAS.-r'tlém

i ' dos assumptos de expediente,

como são o deferimento de petições

para alinhamentos de obras em

Construcção e auctorisações para

pagamento de deepezas feitas des-

Milho branco, 20 litros, 620;

dito amarello, 600; trigo velho,

1,5160; dito novo. 15050; centeio,

ll“llampeão.. litttrario iii scientilica

O.“

 

O PRESEPIO

Mendes, fazendo no seu eloquente dis-

curso a sua despedida do pulpito, ..por

se achar quasi cego e sotfrer outros in-

commodos.

Em seguida á festa da universida-

sas condolei'icias-nr;›s dorido.

TemporaL--Estamos debaixo d'um t

temporal medonlio. O Mondego leva

uma grande enchente. As aguas des-

truíram n'uma grande extensao a estra- t

í [40_- Pelo l'alltcimento de

,pessôa de familia', uma, irmã:

deaua fallecida esposa, estáde foi feitaadistrihuição dos premios

' ' i ' . e . 1 aos alumnos premiados no_ anne lecti-

-dê. ,1.th 0 n°590. rea-;Penave' vorfindo. A estes actos useistiramo ve-

gmigo, sr, conselheiro José ne'randocprelado e corpo docente com

~' e e - *h* 'S assassina¡ .cias doutoraes- ,

Fem'31m da CUB 8.3 (“Mar e cida_ respeitam-Uma commisSão

sua familia a quem apresen-: de academicos composta dos SI'S. ÇU-

, , i ' d e, . _ nha Reis, Vasco Quevedo, Lmz Martins

'tamos a expressão 0 n°350 e .lesé Peixoto Corte Real, foiao entron-

sentimento_-. ~ comento pedir ao monarclia liespanliol

' T b o; asua intervenção perante o governo

o 4" am em 3° 130950 aml'; port'nguez, para que as ferias do Natal ,

go, sr.-. João Maria Ribeiro,fal-e comecem desde lá, dO mesmo modo

k ' l ,il-'h que_ aconteceu em Hespanha, por oc-;

.16.0811 “mem um Oi 0 81'- casião da estada de D. Carlos em Ma-

Alvarn Ribeiro, que vae comidrid.

23 anuos, victima da tubercu-

lose. Coin o honrado indus-

trial “Rumos 4° 18.098 Porque' da de Coimbra a Figueira, proximo da?

passa enviando-lhe e a todos esta _ogha estando por isso inter-

l . , rom ido por alho tranSito de carros.

05 seu? Os “08308 Pezaínem 0 Choupalaclia-se coberto de agua.

A_ 411- Por alma do Visconde 09'91“91 1.1.- _ _ ,

, .' h . . f s h - . il Q-pro'mettido' e devido; e_ visto haver coi-

d Azul . elra! Gram Ole dresê', w ea desinteresse 'partos leitores do «Campeão»,

s ,_ * ios* na"~ e re. a e con-6120;,

,ÊQI ' dg J o' ~ ' .Ponteiros-senai crime odiose na herdal'

. (“13113303, P01' - etermlnaçaol i de “shutdown, d'est'e concelho, do qua- w

 

manso# no_ “ti-union ironias... morra, suspeitando que o mal

; :vou-a ;palm dsfmnte da ~ luz

que se coava através da. fres-

gíta da parede eíexaminou-a at-

(os. WALLACE
m-

" invadia o rosto de Tirzah, le- F

uicipal tomou as seguintes resolu-

ções:

§ lustaurar o 'processo e soli-

citar "da ins'tancia'superior a aucto-

risação necessaria para a aposenta-

ção requerida' pelo facultativo inu-

n'icipal, sir. dr. Luiz Regalla, visto'

»attingc altura superior a que tem,

se procedeu confirma a impossibi-

lidade allegada pelo requerente; ew

bem assim a de que se carece-pa-

ra pôr de novo aquelle logar a con- '

que o exame medico-legal - a que

curso. 4

O 'Procedeu ao sorteio de “qua-

contraste *celebrado entre a camara

e aí extincta companhia d'aquelle

mercado, sendotiradoS os o.“ 66,

95;. lille 329, pertencentes aos

srs.:D'. Mariado Nascimento Araujo

Taveira'Rocba; Serpa; Mario Doar-

te, D. Margarida* M-ãi"quesiEvaristo,

Elim; close Lopes 'do Casal Mo-

reira.

§ Na proxima sexta-feira, 18

'do corrente, tem* logar na secreta-

nossos rios. Se as chuvas continua-

rem, acheiado Vouga e seus afluen.

tes . tomara grandes preporções.

A ria traz. tambem grande mas-

sa d"aguas barrentas, e as salinas

estão_ completamente ii'ihtindadas.

Se finas de eiras mais baixas a agua

o sil, que por là se encontra ainda

corre o perigo de perder-se.

§ as RUAS DA armou-0 mal

que a inverneira dos ultimos dias

produziu nas ruas da cidade vae

, ;ser reparado.

troobrigações municipaes doem-

p'restimodo :Mercado Manuel' Fir-

mino», conforme as cláusulas do

O sr. director das obras publi

cas_ providenciou, tão de pressa che-

gou ao seu conhecimento a nossa

queixa, sobre a obstrução que ha-

via no collector-darua doGravito,

e d'este modo se impediu a innun-

dação a que o-s moradores estavam

sujeitos e que ja teve começo na se-

mana passada, sendo como disse-

mos necessarioprecaverem-se con-

tra ella por meio de tapumes de

madeira e torrão.

O A camara vae mandar tam-0

bem proceder a reparos em algu-

de 'não conservar' n'enhum'3*38° com inexoravel perseverança,

de _para com Tirzah e inven-

perança, redobrou de solicito- _a doença seguia o seu curso,

embranquecia-lhes as cabeças,

tou mil expedien'ea Para lhe fazia-lhes cahír em pedaços os

vernação.

640; feijão branco, 880; dito ama-

rello, 700; dito fradinho, 800; arroz

da terra, 15 litros, 1,5400; batata, l

400. '

 

Archivo do “Uampeão,,

nosso illustrado collega, o Se-

O Guto, distribuiu já o tomo n.o

-i do magnifico romance historico

Luiz de Camões, obra brilhantissi-

ma de Campos Junior; e bem as-

sim um n.O eXplendido do seu Sup-

plemento humorístico. Com elles

veio o n.“ õ da [Ilustração-portu-

para se aquilatar do valor d'elle:

«A rainha Maria Christina com

seu filho Affonso XIII ;chronica de

Rocha Martins; aspectos de Ma-

drid; a escolta real a caminho do

Pardo; aspecto geral do render da

guarda no palacio real; o render

da guarda de cavallaria no palacio

real; o regimento de Sabaxa em

marcha frente .a S. Francisco o

Grande; o render da guarda dein-

fanteria no palacio real; o palacio

do Cengresso; o ministerio da go-

S. m. catholica el-rei

Affonso XIII segundo photogra-

,phias tiradas em_ diversas edades;

aos 10 annos era farda de cadete

da academia d'infanteria; aos 14,

em trajo de caça; aos 6 annos com

o uniforme d'ajudante de marinha

ao lado de sua mãe; s. m. aos 8

annos; aos 14 com o uniforme de

cadete da academia polytechnica;

aos 14 com o uniforme de almiran-

lhe parecia um dever, teve de

dizer a Tirzali como se cha-

mava a doeça, e ambas ora-

ram com o desespero da ago-

W-

~ o cyclo da liturgia catliolica

tem um logar importantís-

simo o periodo que ora decor-

re.

O natal do Redcmptor iga-

pira á. Egreyi accentos de ini-

mitavel jubilo, que, succeden-

do á espectativa anciosa do

Advento, trazem á lembrança

o bradar festivo dos nautas

que, após diuturna e tormen-

gueza, e basta ver o seu summario '3083 tl'aVGBSÍa, ei'ix'ergam terra.

patria.

O Presepio é o centro de

um culto tão bello, tão doce,

tão natural, tão adequado ás

intimas exigencias do nosso

sentimento religioso, que não

lia ahi alma crente que elle

não penetre d'um suavissimo

fervor; e ainda os mais despi-

dos de santas crenças, os

mais a-rred-ados dos pensamen-

tos do ceu, experimentam n'es-

tes dias poeticos da Religião

mais verdadeiramente poeti'ca,

uma como fugitiva saudade 'da

fé, que lhe sobredourava. as

alegrias infantis, e das emo-

ções inolvidaveis que em_ seus

espiritos iinprimiam aii/soleni-

nidades do Natal.

 

duvidava de que o mancebo se

sentiria feliz em as encontrar.

Este facto improvavel, incerto,

mas em que pensavam. sem-

occultar a natureza da doença labios eas palpebras, punha-

e conven'cel-a dequenão apre- lhes a pelle em escamas, De-

BentaVa nenhuma 8'1''aVidadv- pressa lhes atacou a garganta,

EsforçaVa-Se P01' distl'ahil'a a sua voz tornou-se dura eé o poder do habito, que, com

inventando algumas- dÍVGTSÕeôr rouca, e as articulações endu- o tempo. as duas ainctas crea-

contando antigas historias e reciam pouco a pouco, sem * turas puderam faller sócega- l

imaginando novas-í que nada. o pudesse remediar; ' dameiite do mal. Acostuma-

Experimentava' um Prazer a-mãe não o ignorava; a ter- ram-se á hediouda transforma-

melaucholieo em ouvir Tírzah rivel enfermidade acommetter- ção que soffriam as suas pes- , trava na celula, 001,110 a auro-

cantafraopasso que 08 88118 lhes-his. os pulmões, as arte- sôas e readquii'iram algum-ra da liberdade, a. viuva es-

prOprIO~ labios 8600030 81'- rias, os ossos. gosto á existencia. Ligava-asquecera tudo.

dentes tnurmlll'avam [388111108 A existencia cada vez se ainda á terra um laço, e, es» _Deus é bom, bradava.

do eantico real'do seu povo, lhe tornava mais dolorosa. e só quecendo o seu isolamento, Mas esse consolo não durara

psalmos que as acalmavam. a morte, que se poderia demo- alimentavam . a sua coragem muito, e quando o tribuno ap-

¡ M . , d ,. lb. , __ , , que 1h93 fama“) esquecer P01' rar ainda muito annos, termi- recordando Ben-Hai' e fallan- pareceu no limiar,o sentimen-
mento. &18th 3,. a 108' ternura .tl'aanOPIUOll-Be n uni momentos a sua, trlste sorte e naria um este excesso de dn dae“e. ,to do dever apoderando_se de

principiaram a gretar-se-.lhes','dlesseszheiioismos de que só as lhe recordavam a imagem de sogrimento, A mãe promettia á irmã ella com irresistível força im-

6.a @nafem'se aosidentes'Um l mães São “Pane" Sepultou 913335: que Pameia tel'as 00m- Chegou a occasião, occa- que o tornaria a. ver, e esta ~ pellira-a a soltar do cantd on-

dla a mae;qu lucmvaoomm 'Wu'terriVel segredo no mais¡ Pletamente abandonado' sião, muito tempo temida, em t reiterava-llie por sua vez egiial de se refugiara, É) desesperado

toa” a“ ¡mpurezas' da. P“)ledo do filiação¡ “Pega“r _ Lentamentei I'esularmente, que a mãe, obedecendo ao que 3 promessa, e nenhuma das duas'. gritoz-(Cor›tinua).

nia, para. que o seu fim não se

fizesse esperar.

E no emtanto, tão grande

pre, era o thema sobre. r o uq; ;al

se distrahiam a improviàar

continuamente. novas_ 'Variar-

ções, a esperança_ _que as des-

culpava a seus proprios olhos

de não estarem ainda mortas.

Durante'um instante, no

momento em que a-luz pene-

CHHIÉSW . . .
' -w-á í tenta-mente.- Ail os seus receios

m3,* voa _3,ij eu' "não:a~en.gianavam;assobrance-

g , I I - lhes dajoveniestavam brancas

h _Dispunhamde'pouea aguardente, ane-veuComo .exprimir

.mandeede,então._bebçliá,m_ aê a angustia .que .se. apoderou

menor RQÉFÍVÉÃ a_ :diellasíao ver, tal! Feou - sem

, de poderi'empççgal-a em lava-ê poder :pronunciar uma pala-

dos seus esforços,g-vrai, .immovel', .com. a alma .co-

epfessa toda a mão foi ata-i ,mo phral-yrsada,.íncapaz de ter

cedem pelle. &sadia-seminais.? , pensamento alem d'este:

.e. níqutrapas unhas slepra,-,a lepra!

YamfsaidO: -eabugoa Não» sen-e~~»- A Quando- conseguiu refle-

tiara grandes ddr-08.0% Bim'. 11ml ,i etirx-nã'oi foi emh si propria que"

certomaledtar sempc'evemzaugd pensou, e sim: na filha, e asusw  



'
k

mais claramente se revela

E' niestes momentos que qIIÍSSÍmO, fi se perdeu com a lhe a passagem. Entrando depois

a Í abertura das Portas-d'agua, haviam no quarto, disparou mais dois tiros

prescripto que ella encerrava na wcontra a rival, que cahiu mortal-

un ente vida. al r ã' ven- i . . . i

p a g i Odç Ju sua concha a febre typlioide e a mente ferida. O marido saltou por

tude d'esta Religião a um teni-

po grandiosa e amavel, que

uns omiiiosos e sinistros vates

dizem agoiiisar sem remedio...

A respeito da incredulida-

indiferentismo, que

não sustani a sua marcha es-v

dee do

terelisadora e funesta, é ainda

bem visivel o reavivar do es-

pirito christão, o resurgir da

fé sugada com o _leite mater-

morte. E_ moveu-se as ostras omes-

mo processo que aos morangos,

que eram causa de numerosos ca-

sos de tetano. Ora alguns sabios

iuglezes, qualificados, praticaram

agora a seguinte experiencia.: apa-

nharam 50 ostras, que saturaram

com os bacillos de Eberth (da febre

typhoide) e, assim providas do

mortal veneno, restituiram-n'as ã

vida ordinaria, nos parques. Ao fim

de quatro dias, algumas d'essas os-

tras, analysadas minuciosamente,

uma janella. Quanto a actriz, foi le-

vada pora o hospital. E' inutil dizer

que a auctora d'este crime passio-

nal não foi presa, nem tão pouco

processada. Os graves tribunaes da

Allemauha não terão d'esta vez de

pronunciar-se.

+0- Sào contradictorias as uo- l

ticias que alguns jornaes allemaes

dão a respeito da saude do impe-

rador Guilherme. Segundo a «Preus-

sisch-correspondenz», o imperador

ainda não pode tomar parte ein

conversação alguma, senão por es-

cripto, por lhe ser prohibido o uso

da palavra. Um dia, o imperador

não poude conter-se e faltou, em-

bora baixinho, dando isto logar a

que não faltassem inquietações,

por se suppôr que se aggravasse o

seu estado.

Apesar d'isso outros jornaes dão

nal, quando a' Egreja, ao Nom accusavam uma uotavel deminuição

festival dos sinos, convida os de bacillos, e, passados oito dias,

seus 511,08 a_ prost¡.arem_se nao tinham nenhum. Assim, não só

. '
l

, ' '

agrademdos e amorosos, em a O “a” d0.tada..de enorme poder

, . phagocytario, nao desenvolve o ba-

frente do l resepio.
_ _ cillo mas ainda o elimina com uma

Coma marav11hosa e so- força e rapidez admiraveis. E a ex-

bre-hum'ana! Esse Prese io hu- * periencia re etida varias vezes
p , o › _ a

mude, east, pobrissimo estabu_ tambem deu varias vezes o mesmo

l
›

,

- o ~
o \

» -. - ' * - melhores informaçoes menCionan-

10 ue ç arece dever¡ r , iesultado. E claro quea ostra mor w _ ,_ _

' q p a epelln
do um sarau musmal intimo dado

w . . . . ta esta sugeita às leis geraes da

de “1 com tedlo mVBDCWEI Os fermentação, mas é necessario não por tres artistas notaveis no pala-

olhares e OS affecto, esse qua- a incriminar, como se incrimina o cio novo de Potsdam, na presença

dro, que poderia suppôr-se ex- bo¡ só* porque:- se vendem alguns do imperador, da imperatriz .e do

pressamente inventado para guetdao eng resultado (tiristes acci- Circulülfatãllllíàr da C([)[l'te. lDepéiis d:

w - - w en es e a raves e i etnias. ?concer o :Ul erme w enre ve-s,

despmtlEl-ar uma' rehglaofpa" g p com os artistas, mostrando-se ale-

ra derruir um culto aos gol-
40- A producção do viu-tio de

dO ridiculo, 988a. man1a- Haspanha está calculada em menos w tos pessimistas sobre a saude do im-

doura. essas palhas, essas fai- oito milhões de pipas do que no an- , perador, não teem rasao de ser.

xa¡ infantis, esse cortejo de no anterior.Assim se explicaça eleva «0-0- A nova gore central de

. l " ' a ' A ' ~ Washington esta prompta e custou
w , d_ _ ( , çao succeSSiva nos pieços deste _ o Ç ~ l

ammaes e e .ru les paswres' producto agricola. ' mais de doze milhoes de dolars.

todo esse conjunto, que natu-
_ 4.. Noucmmos ha dia, que na Consta de mil luxuosos aposentos,

ralmente dama_ reVOItar of”" Philadelphia um estalajadeiro

gulho dos 3313103 e attrahlr 0 sujeitaraàoperação,pci'5z00õ0000,

despreso dos philosophos, te- de perder uma orelha que devia

ve, pelo contrano, O condao ser collozada no poiso d um millio- w hendc gala Warm?“ qalões de

de se fazer Gin' ir de adora“ iiario a quem faltava um pavilhão v _ . *a -

a g auricular. O enxerto humano, exe- * “13"“: PISCmaS› banho-*- lUfCOSi

ÇÕBG inextinguiveis, teve O cama“ pel“ dr_ Andrew Leme“ taurantes, etc.,

PRBmOSO- POdel' de reunir all- obteve um exito perfeito. 0 millio- melhüfi ml“'íü memo": "0 0330

te si._umaecôrte submissa, 011- nario anonymo sahiu já ha dias da

de todas _as intelligencias se casa de saude onde a transferencia * r

- , i *da orelha foi realisada e soppõe-se

v + * ese e l ' › . ' .

m amam* todas as d gua da feliz por poder dormir, emfim, so-

de? se esvaecçmi tOdOB Os Cora" ; bre as duas orelhas. O estalajadei-

953333, confundem! ro só no ultimo sabbado é que de~

_Que immenso não é o va- veria sahir da casa de saude com

colher o leito e

logar na mourgue, queserà ahi ins

tallada com camaras mortuarias

lor d'elste facto! O Presepio a ferida completamente cicatrisada Que beneza de hOI'ial'Ça- -- ame“

encheomundoi
' e desorelhado. Tencionava partir Canal

'W ¡mmediatamente para Pittsburg, on- 4.o. Um estaiisuco, conheceu

. . , O
O Q O

l l

O debll Infante» 11 elle n48" w de o esperam com impaCienCia a do a estatura dos grandes homens

CidO ha tantos 86011108., aindamulher e um filho. Vae estaliele que a humanidade tem celebrado

hoje domina, ainda hoje trium- cer-'se com uma nova taberna, pa- estabeleceu tres cathegorias: os al

pha, ainda hoje Vive _no com, recendo que alguns amigos o acon-

n '4 p , p ' ç 1 '
. .

(330 da' humamfiade' d, orelha de ouro». Quanto ao millio-

Um faCtO d @Sta 01' em me“ nario, ninguem conhecerá o seu Win,

rece e exige uma explicação nome. O dr. Leider vae publicar Petrarcha, Bichelieu, Schiller,

plausível. Um prodígio tão uma narração completa da Opera- so e Washington; Na classe med¡

“assombroso ha de ter uma ra-

"' i v . "' w .zaclialoge ca O acaso nao faz Omcm.

mi r s. . . . .

É ç ..i h d «0-0- Um facto curioso e que é*

_ Sta 1312309 @Sta 0 ave 0 digno de menção, conta-o a «Ban- 05

enigma nao póde ser outra que goon-gazette»: em Akyab, e ouir

a divindade d'este recemnasci- 1008183 das PFOVIHCÍaS de Al'akan,

do, que no Presepio inaugura na Birmania, o impaiudismo e de

lo, Renan, Spinoza e Watteau. Entr

Montesquaieu,

1903 em França, italia, Portugal e , gre e amavel. Sendo assim, os boa-_

se um dos quaes sera reservado uni- _

camcnte para o presidente dos Es¡ queno SUbSIdIO!

i tados-unidos e para os convidados w_ _

da Casa-branca. A estação compre- ? Bombaim 0 "OVO governadora

tei- Lamiugion. Preparam-seg

res.. tejos e entre 'elles um 'esplendido

etc. Mas lia ainda *baile H0 palaCÍO

de relação.

grandes catastroçhes, sempre pos-

siveis, haverá um hospital prompto

a receber as victimas. Estas podem

até. com a deVida antecedencia, es- que

reservar-se um

tos, os medios e os baixos. Na lis-

selharão a pôr esta taboleta: «PN ta dos primeiros figuram: Cesar,

Christovam Colombo, Bismarck, Dar-V

Camartine, Mirabeau, Musset,

ção, que excitarà vivamente a cu- acham-se: Bacon, Beaudelaire, By-

riosidade publica e os homens do run, Camões, Chupin, Dickens, Dan-

te, Heiue, Maupassant, Miguel Ange-

homeus celebres de baixa esta-

OS tura, podem ser citados: Aristoteles,

Balzac, Beethoven, Comte, Descar-

tes. Erasmo, Horacio, Kant, Milton,

Mozart,

obedecendo às ordens do general

André, que prohibem ao exercito

o preoccupar-se de novo com a

questão Dreyfus, mas pode tambem

succeder que Roget mudasse de

opinião quanto a culpabilidade do

pobre martjrr da ilha do Diabo,tan-

to mais que se afilrmaque ha um

general que modificou os seus_ juis

zos a tal reSpeito. Será Roget? O e 1 í w z o

futuro deve responder. AÇO Saber 'Ele ?câmarai . c _

. í * - . , ” Na em sua sessao d htije,pr0- , pelas 12 horas_ do dia

i Fabããcdgüãvelrense' _ w ~ cedeu ao sorteio dasobri¡ _ É e no quintal da rua de

- a
* S . “Bartholomeu,que fo¡ de João

,_ o , t gações municipaes, que, 86.” O

Mala
l gundo. &3,501ttllatt'las_tl0 contra- Antonio daGi'acÍi, tsclálo mes-

> Í a ' í a cto celebrado entreella e acoin- mo quintal vendido, " a quem

rangim, novembro de 908. panljiiado_mercado «MQ _Firmi- por elle mais (iél', miiviiido O

Infemmeme ha 3 regis“? um no», lhe cumpria amortisar no preço.

0330 lala¡ de diphiería H'Ulnmhi
nllocorrente anna, sendo Bortea

o e _ _¡

do sr. alferes José .Salvador LOpes - ' -
n a"" *#4

**

Pereira, sendo baldados ,todos os das' as den'os 66'95' 141 6329' i CARTÕES PQSTAES

esforços da sciencia na sua salvação. w devendo ?OÍÍSÍdel'tll;;l-ie ainoptr ~ i

* § Retirou no dia 16 para Din, sadas mais as de n. 112. 172,

, depois de alguns diasde permanen- 177, 387 e 388, que a camara w degumm DO “CAMPEÃO DASPROVINCIAS”

ESTUDANTE :6338332

Isa particular no centro da ci-

dade.

N'esta redacção se diz.

 ED¡ AL*
Gustavo Ferreira Pinto Basto,

- "dente da animam' mimi- * “

fãâi a ea  ruim na guiam

Odia 13 do corrente,

 

  

    

  

 

ILLUSTRADOS

cia nesta Cidade, o gl'overíiíadorlda- w adquiriu já por compra_ t à

que“? dlsulcu), sr' \oao 81°Cou ano ' O pagamento 'dos jtlI'Oill 1.', o.“eg.a series, conf-vistas, payugenl

Rodrigues deMoura, que Viera a _d _ t , ,monumnmuwám

Bombaim acompanhar sua esposa, , venci _Pano .coran e Elmo e 0¡ __ A

A' ,venda na -aVeneziana-ceptrulp, aos

Balcões, e nos escriptorios do'acampeão das

províncias».

0gqto, |21| ral¡

Machina. 'e *Caldeira

A força de 14 cavallos, 1:rom

, pouco uso e em muito om

estado, vende-se e trata-se

'na Fabrica de ceramica

que recolhe a Europa porcausa dos das obrigações sorteadas, hoie, '

incommodos de que SOÍÍPB- effectuar-se-lia em todos os

*do governo di Ind'a mghãaá dias uteis do proximo mez de

conce ;eu uma pensao a um l - . o ,

w. . . . neiro devendo ara esse fim-

menor do finado jUIZ Mahmoud, de Ja ' _. p ç

os seus possmdores apresenta

200 rupias mensaes, e de /100 ru- _ ,

pias aviuva,promptiücaudo-se,além rem-se munidos d elias na se-

disso, a custearas despezas com_ :a cretaria'municipal.

' * i .i ~ comom e- »

'Sm com O que qucce e o presente e outros de egual

liz filho do dr. Proença, fallecido de _ w

' theor, que vao ser affixados ; í w w . w

de Jeronyino Pereira Campospeste bubonica em liamão, que ainda 1 O l l_

"' ~' - n s o are mais iu Tic s. i o -

até agora nao alcançou o mais pe _ok g.. s i J. o . &_ Fl,h08.__Avelro.

Aveiro e secretaria inimi-

cipal, 10 de dezembro de 1903. Ó“ÓÇÓNÓM
_

Água da Guria.

ANADIA--MOGOFORES

A unica_ agua sulphatada-oalcioa

-r analysa a no paiz, semelhante

á Jornada 'agua de Contrexevilleg u _ p iii
~ marcações e'AnA Uso INTERNO:

- ,drthritismm gotta, lithias e urina,

ASA d _ _ lithias e biliar, engorgitamentos

e tamanho Terá“" hepatioos, oatarrhos vesicaes, ca-

lar, com quintal 'in e- ”WHO “91500-

* ' USO EXTERNO:

  

 

o Deve por estes dias ehgar a

lord

randesfes-

   

O Presidente da camara.,

do presidente da w

  

Gustavo Ferreira Pinto Basto. --

§ Abre no dia 1.“ dedezembro
'~

o monumental hotel de mr. Tata,em

Bombaim. Esieexplenídido edificio,

custou milhões de rUpias,

:sera considerado como o primeiro

hotel do mundo, pela sua construc- ;

_ ção oriental, vaStiilão, riquezae com-

.. modidade, esta situado n'um 'dos w _

locaos mais apeteciveis da visiiiha t Pendente na Parte 8111 em diamantes especies de dum.,

_ cidade. Uma orchestra tocaràa todas da cidade, compra-se. N'esta tozes. _

as refeições, e no dia da inauguração redacção sediz quem I A' Venda em garrafas de litro

o proprietario offerccc umjantarde T b, * . t ”1313““ 10 garralas' .

t 600 talheres. am (“m “e comp“ ° 'er' dãñdêdããtãiiãiíü3321

§ Voltou a praga dos gafanho- l reno para uma casa' ç __ conto de 20 cl.,

tos a Sanquelim e immediações. Os
UNico DEPOSITO EM AVEIRO

destroços são nomerosos e Deus w i * V . * Pharmacia Ribeiro

sabe onde attiugirão, se algumas Moagem 801121325190532: tiagox:: d: Rua Direita

Chuvas Os "ao exterminarem' hyphosphi'tãsyde callcyz'ogeijde sgh/130.1) 8

Ó No Segundo Semestre, até 24 , Premiada com a medalha. de ouro a

de outubro, O caminho de ferro de o na. Exposição dos Açores, unica a. que

lw , " ¡- 7 1 1¡ 55 m ias concorreu. Analysada no laboratorio

Mor nugao endeu 1 1 p 7 medico da. Escolta Polytechnica de

havendo um excesso de 22:000, Lisboa_

CGmpoarado COI“ 3 reCEÍia (103000 Benjamim de Souza_ Teixeira, ba-

amenor em egual data_ iiharel -formado pela. Universidade de

Ó A mortalmane da peste bu_ 001mbra,medicoda AssistenciaNacio-

. nal aos tuberculosos, attesto que te-

bomcí na semana_que “MP“, e!? nho empregado na minha clinica par-

94 fO'- em BOmbalma 5.42 Vlcumas7 tioular e na Assistencia a Emulsão Na-

;em Dgarwar, 2:300; em Kalapkur e
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ALLA a FILHA

Pomada anti-herpetica

Para comprovar a eíñcacia

d'esta pomada, bastará dizer

que ha milhares de pessôas

cional ,1.0160 de ñgado de bacalhau' que a teem empregado emim_

a

e

.MW

.. ~ » . - tal ordem que as raças

» nda ' 1 e n -w . *

a fu çao d um mperlo O nham progresswamente, achando-

V0 e “mega O @mpemo do amor- se alguns sitios completamente

Imperio dezenove vezes se- abandonados, e no emtauto, seguu- *

cular, cujo sceptro é invisivel, do declara um medico especialista, w

mas innegavelmente sustenta- "ao encontro" “m7 Sequeri Spec"“

do 0,. esse «Deus homem» meu dos mosquitos anoplieles, con-

p w Siderados hoje como exclusivos

quer ”usado em um eBtabuloe transmissores do liematozoario de

morto ,em uma cruz, continua Leveran para o sangue do homem.

a, _fazepse conquistas no mun- Bem dlZla 0 sabio, que quanto mais

do e a a ru iar aos. seus i és aiaprendiai me““ sabia' .
g i P :4-0- N'um arrabalde de Vienna

melhor eÊlieme humana' _ existe uma casa onde Beethoven

AdmlramOS 38 comunistas 'passou os ultimos annos, os mais

de Cesar e Alexandre, o mew dolorosos mas tambem os mais fe-

gnetico enthusiasmo que ao.. cundos, e onde morreu. Essa casa,

cendiam no peito dos guerrei_ de leve construcçao, de ha muito

~ ameaça ruin'a e deve ser demolida

"031 impellmdo'os ás expedl"brevementeJl municipalidade vien- sopho e sociologo Herberto Spen-

ções mms al'rOJadMi *fls faça““ nense, para conservar d'ella alguns

nhas mais inverosiimeis; e, to- vestígios,

davia,estes resultados podem Para 0 museu “a Cidade as Pül'iasi

explicaram, pela supremacia guarniçoes de inadeira,_fecliaduras,

tudo o que pode constitmr recor-

natural flo gemot Pela energ1.adações do homem; mas acontece

communicatlva do Valor belh' que todas as fechaduras e ferros

coso, pela recordação das pas-

sadas victorias.

›Mas quantos' annos durou

se uma devassa; e até ao presente

não se sabe se o ladrão foi algum

_ ,à . . d colleccionador historico, se algum

a @51139013 e O Presnglo e admirador apaixonado. se um gain_

Cesar?,- no uulgar que se aprOpriou diesse

Por quanto tempo sobre- ferro para o vender a peso.

viveu a, Alexandre o amor de *Foi encontrado morto n'um

seus soldados? caminho, em Mont-sur-marchienne,

t f .t um bandido de nome Desire Degliu,

Apenas a mor 6 ez 0m' de 29 annos-de edade, dotado de

bar no pó aquelles 00108503, grande barriga. Era um homem pe~ 75:000 francos no Comptoir d'es-i

apenas se extinguiu a chamma rigosissimo, que tinha um inedonho * compte, soffreram jà varios interros *

cadastro judiciario. Succuinhiu a gatorios, negando com extraordi-g w

tl'aquelles genios, logo arrefe- c lj_ d _i l f _

, 4 i uma ongesçao pro iizii a pe o rio.

° › i ue a. sua re- í . .

ceu O amicto q p 4¡- Um graVissuno caso, em

.860% BXGItavai e esmorçceu a* volta do qual se tem inutilmente

deiliea'çao que atua VOZ PTO' procurado fazer silencio, causou. na

duzia.
familia imperial d'Austria uma viva

(PQ-osegug)_ emoção. A princeza Isabel, neta do

iilia casado por amor com o princi-

pe Otto Wiudischgraetz, appareceu

inesperadamente na 'villa de Vers-

chovitz, proximo de Praga, onde o

” ' marido estava em táte-áiôte com

Jornal de fóra Mlle Liegler, galante actrisita d'um

uimigos da ostra, o saboroso ina- iheati-o iwhrqiie. A princeza, ar~

l risco alimentar, de que a ria de' mada d'um rcwolver, feriu o crea-

Aveiro foi em tempos manancialri- do de quarto, que queria ¡mped¡,._

Augusto, arcebispo d'Eoo-ra.

TU Li“É, ágil-(31H:hÊÊiÍSeãilàí
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deü- Montaigne,

Napoleão, Nelson, Thiers e Wagner.

das portas foram roubados. Abriu-

4-0- Os jornaes arubes de Da-

masco annunciam o ,casamento do

cheik Said-etHabbal, que acaba de

completar os seus 105 annos, com

a filha do cheik' Assad Effendi lia-

musil, pregador celebre. A noiva

tem _sómente 26 aunosl Como, se-

gundo os usos mussulmanos, é o

genro que tem a pagar um certo

dote, o dinheiro entregue na occa-

sião do matrimonio deve represen-

tar uma verdadeira fortuna, pois 0

dote é proporcional à differença das

das edades. Aos noivos podemos

desejar muitas felicidades e. . .mais

nada, positivamente.

40-» Falleceu 0 Celebre philo-

cer, na avançada edade de 83 an-

decidiu fazer transportar nos 0. caracter altruista em quese

inspiraram as suas doutrinas,

plicação das leis da evolução à so-

ciedade e os seus insinamentos pa:

ra o desenvolvimento da educação

publica, bem como a sua _extensa

producção philosoiihica e social, fa-

rão com que a figura de Spencer

continue influindo na marcha da hu-

manidade, ainda quando faltem pa-

ra isso os seus pessoaes esforços.

40- Frederico Smith, .Jorge H0".

ward, João Mahou e' Alfredo* AWil-

son, os ladrões internacionaes ac-

cusados de muitos roubos e espe-

cialmente dos de 450:OOO francos

na gare do Norte, em Paris, e do de

naria obstiuação toda-s as inculpai

ções que lhes são feitas.

~ 4-0- Um despacho de Belford

assegura que um enviado da «Liga

da patria francezan se apresentou

em casado general Boget, um dos

imperador Francisco Jo'sé, que ti- mais ardentes inimigos de Dreyfus

e o general que P. Deroulede quiz

impellir em direcção ao Elyseu afim

.le dar o golpe de estado. Sem du-

vida alguma semilliaute enviado

pretendia alliciar Roger para uma

nova campanha contra Dreyfus, mas

o general recusou-se a recehel-o

Póde ser que Boget procedesse

HORÁRIO nos_ COMBOYOS

outros paizes do sul,l:981;em Ahme-

dnagur, 1:400; em Beigão, 1:500:

em Sliolapnr, 1,030; em Bij'apur, _

635, em Satara, '640.

 

_an-o

   

assenta annos de observação cuida-

s dosa juntamente com' milhares de

attestados de medicos e do publico,

nos levam a. declarar que nunca _se fez

um remedio que possa comparar-se

com o peitoral de cereja. do dr. A er

para dominar com tanta certeza. to as

as doenças da garganta, dos br'onchios

e dos pulmões. _

A efñoacia maravilhosa. dopeitoral

de cereja. do dr. Ayer' para. resolver to»

da a inflamação da garganta-o dos pul-

mões, acalmar as dóres _e eliminartoi-

do o vestígio da enfermidade,_é o que

ha de mais notavel. i ' ' '

Frequentesvezes cura um resfriado

em uma noite.

Ass tosses ehronicas e arreigades,

a ap_ os rosfriados antigos podem necessitar

de maisum pouco de tempo mas cedem

com toda, a. coteza.

 

Notas d'algibeira
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VSABIDASPARL o porno BUNDAS mas Lisiioii

, Man.

Tramways.. 3,55 Man.

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

Mixto. . . 9,0 ' *

Tramways.10,15 o

Tai-d. Mixto. . . . .

Tramways.. 4,52

~ Mixto...'. .. 8,82

    

Tard. l

1 ,41 w

5,37l) ...no

EXpresso . .

   

Ha. mais 2 tranivvays, que chegam

a Aveiro ás 9,49 da manhã., e

9,42 da. tarde. l

 

ENDE-SE uma casa terrea, com

quintal e parreira, ua rua da

w Fonte-nova. 'fem o n.° 16. Para tra- Dr.

iar, até ao dia 30'do corrente,com ,,ua

mesma.

Tambem se vende uma coininoda

\tai-ia da Conceição, na

assim por espirito de disciplina, em bom uso.

cias e drogarias, no_ Reino, Ilhas ew

5,10

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

 

Girardi “CAPEÃO,

  

CASA

preparada. elo pharmaceutico A. Car_- Pingensi herpesi escrophmasr

val O da 0118608, da qual tenho tira- Feridas antigas como re..

do magníficos resultados. . . .

E pomar ,grande passo o mas“, ~ centos, embora syphiliticas e

'te ueiuro'so omeu grau. " * ; . f

,(iJisboa, 28 de novembro de 1902.“ que 08. seus sala““ ea eñ'euíos

immediatamente se teem feito

sentir. i ' ' _

PIIARMACIA DE 1.a CLASSE

de_ com a emulsão de Scott, ultima- DE ALLA' & FILHA

,mente condemnada no Supremo Tri- * *

bunal de JustiçaD preco é quasi metade * Vw“m**

ta) Benjamim de Souza Teixeira.

ü**

A Emulsão Nacional não se confun-

 

'Posso emulsão, que se diz extrangei- PNBUNATIOOB nun“?

ra. uando é fabricada em Villa Nova A 715000 “E“

ie aya_Porto_ 'O Legitimos e garan tidos. Pneu-

Exigivr a assignatum de, maticos Omniuin, Ovclone eNa-

ANTOPNIOCARVALHO DA FONSECA “OHÉQÊÊÉÊÊÊÊÊ3,522303“-

harmaceutico de 1.' classe rios a b' * l'

'fornecedor do Real Casa Pin de Lisboa sem :ofãpecàãycgçatftes a preços

A' venda nas principaes Pharma Antonio Joaquim Augusto,

Sangalhos-Anadia.

VENDE-Snz-em Ilhavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

Au, usto Nunes Visinho.

em Aguada, no estabeleci-

mento do sr. Bento do Sousa.

Carneiro.

Africa.
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pessoas que querem . '

;un PURGATIVO de

pr marra qualidade, api-a-

daval do tomar. que nãoiezigo
    
   

  

    

       

 

  

 

w mamaefantasmas; MlTERllES DE cousniiiccio
o occupações. fazem nao a.. ' J '

Rua Caes do Tolo, aii-nuno;

_ os vastos armazena e fabrioas

_ _d'esta casa encontrao proprie-

tario e constructor todos os mate-

riaes necessarios ás suas construc-

ções, sem necessidade' de w'recorrer

a mais _nenhum fornecedor.

' 'Madeiras em bru'to,matorial .ce-7'

ra_ ico,tel_ha= marselhêzaéejolos de

*i to as as qualidadesjiibos de grão

;me de barro,azulejos e ladrilhosmo-

' :Zlaioosmimento ;Purtland' J "garantido,

' material de ferrojvigas' '-e 'chapas

' ' galvanizadas,pregaria d'arame-tu-

bos del ferro . 'e chumbo,banheiras

esmal,tadas,fogões u 'e -ieist'ufiis .para

_salas,retretes do mais aperfeiçoado

Zsystems., eurinoesinodoros; etc, etc '.

etc. J . Lino envia a todos neolien:

tes que _lhe requisitem, não só os

catalogos, preços_ correntes e_ dose.“

nhos. mas _também quaesquer es..

. .MEDICO-3130351470 el'areoimentos .que lhe sejam pedi-

Lmz Heqana, medicoda Real-camara, dos¡ sobre as suas' construcções de
. fatima“” munidlml- forma a illucidal-os do que deiiern

d'Ari'ochelIa--Aveiro.

Consultas da 1 hora ás 3 da tarde. 'fazei', Para 0 que tem uma secção

*"lllllllllllllllllllllllllillt"lililll'llllltttltillilltllltllllllllllll'lillimmlllmllmll de CODStrucçã°› habilitada 9 00m,-
W999.,

WP“WW

  

' Qualquer calm cujo

~ izotlilo não lemos( o

   

 

. - ¡cautelar-u com

' todo culdndo.

  

amooo¡7 W' *V i Oo i
lillllllIllllllllilllltilllmillllllllllllllllllllllllllllllhlllillllllllllllllllIlllllllllIÍIh-s -

Consultorlo “

 



.
l

4
,
:

.
_
4
,
1
-

A

  

 

   

   

 

   

 

  
   

Cimento Portland, marea Martel-_ a

Má*ng

lo, de su erior qualidade, Breteri-

Pereira Campos da Filhos odo nas o ras do porto o amam' V

Lndrilhu mesmice da. afsunmla ã

O

e É
(3 .

Munic¡ a1del-Jísbcud)m_m do Lei_ e _ 3 casa de LIS boa, Goarmou dt (j u.
a n -, ** w ” São os mais res';°t. * t l I ..:ões » l , ls en es,ma s loleêamare Municipal do Porto. A G AS-AVE l RO ê dos e vivos na côr.
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a › udlr com pomposos e falsos reclamos, e façam uma visita a esta fabrica para se convencerem de que a nossaChamamos a ane ~ í , O perfeita e sobretudo mais resistente.

ñg nçao para os preços porque d ilOJe em deante vendemos tejolos.
Tejolo vasado de 22 N11 N11 que se vendia a 16%000 reis o milheiro, passa a vender-se a 10%000; reis.» r » » 22 N11 n » » a 8%000 reis » )› » a 5%000 reis.

)) burro n
n )› a reis n )› )› a reis.

n -
W: 7

_ 1 i
,

ão se amostras e tabellas de preço a quem as pedir-.-ilendem-se e collocam-se pára-raios e campainha: electricas.
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PÀQUETES CORREIOS A SAHiR DE L|SBOA
*

NILE, DE 594-6 TONELADAS. Em 21 de Dezembro. *DIRECÇÃO GERAL DA AGRICULTURA
Ifaraa Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,

MouteVIdeu .e Buenos-Ayres.
THAMEs, DE 5645 TONELADAS. Em 4 de Janeiro. Repetição dos Ser-Vlços Flor-estacas e Aquicolas

Para iÍ'eneññ'e, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, * * *

Montevideo e Buenos-Ayres.

  

 

w A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultima'

novidade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom

funcuonamento. O material do seu fabrico é de primeira qua-

lidade, eañiançado pelos fabricantes DELACHANAL & C.°
cartas fechadas, até ás 2 horas da tarde do dia 30 do cor- w de Pariz==PreÇ0 com O travão, 55$000 TBÍS-

  

A aceno HA canoas PORUUEZES
Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.' classe es- ~

Íclher os beliches á vista da planta dos paquetes, mas para rente mez de dezembro, para o fornecimento, desde 1000 até
580 .Pecommendamos multa antecedencla- 40,000 kilogramas de semente de pinheiro marítimo (penisco)

AZ-SE publico que, na Direcção geral da agricultura e re-

partlçao dos serv1ços Horestaes, se acceitam pr.)postas em,

  
Grande sortimento de accessorios e ofñcina de reparações tanto de

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

PREVENÇM AOS PASSAGEIROS com a“, extrahida de qulquer pinlm¡ em bom estadode vaga_ A Portugal, Antonio Joaquim Augusto-SANGALHOS-ANADIA.

Tendo aCOIIW'CÍÚO POI' Varias vezes que alguns passageiros pagam tação, com 88(3')Ild¡ções que foram publicas no «Diario dogÚ_ w Sao nossos agentes-_iam Águeda, o sr. Bento da Souza Carneiro

:em Ilhavo, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho.-Acceitam-as suas passagens como para embarcar nos paquetes' d'esta Compa- verno» n.° 275, de 5 do mesmo mez, e se acham patentes na se mais
Bbm send“ derS engfmados e levados P3!“ 01W"“ °°mP3Dvh'-33› 1'e' referida repartição e nas sédes dos serviços Horestaes na Ma-commenda-se em eSpeCIal que tenham o maior cmdado em tratar sem- ~ - l * , - - .- i

rm ¡rt-grande. AVBII'O e Figueira-(la-foz.pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi»
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lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY & Repm'mçã” d"“ serViç'“s H“remaes e aqüiCOIMa em 5 d**
SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL dezembro de 1903- i .

INGLEZA. _ a 0 Chefe da repartição,

- Unicos Agentes no Norte de Portugal Joaquim. Ferreira Borges.

  

o 1 ° w , l , ° ' e

'1 alt, Rumsey & Symmgton

19, Rua do Infante D. Henrzque-Torto

Ou aos seus correspondentes em todas as

Cidades e Villas de P°rtugal x35; RECENSEAMENTO ELEITORAL DÍPBGÇÊÍO da Fabri-
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::memoraon::exacon F_ à d m M _ e , _

o runmçnu ALLIANÇA nas uevezus Win06 i em "mada ” ca do GazlpartlmpMaia, secretario da Cama/ra
a

x DE Municipal do concelho d'A-aos
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lGrande SOl'bluu em accessorios. agulhas, etc., etc. Officm

,›araço~es, tanto de machinas de costura como de bícycletes.

 

de bruuir a vapor, ditod'aza, contadores de cartas etc. v _ este concelho, a cuja organíga-

  

ção se vae proceder no anno

  

Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sanga-

o '- ..L

?8 ã- e

â Si“ '-5'
O.)

cv E

É“: 'à a

Sã “3 w'

É O

e .e m
ez.; g¡ E'-4

a e- 'ii'
3 :eO e e. e. ç '5 ZZ -5 a

* Bar °3 & PINHO mm' ~ 5,3, -s -g

x ° _ a 511008801' de carvao coke ue “e e - ã*-
* _ í í Ç sa er, em cumprl- . _cg 3-3: e"? ;

Rua Moreira da Cruz,Devexas-V. Nova de Gaya mento das disposições p »1 x í f; e- ã -ê X ~.
A ~ : cn _ ::2

______.., legaes, que, desde 26 í J ' ã 3

N'esta fabrica constroem-se. todas as obras, tanto em ferro fundi- de dezembro corrente até a0 0 d a fã o É? É: .93 '1
do, como em metal e bronze, assun como: machines de vapor, linhas A d' 5 d ' o' . . ° , J * ' * » * x E “ui m o aÚ , . A _ . _ . 1a e Janeno plOlet nos o a, E.. - deixo, tambores para correias, bombas de pressao para agua, ditas . w . ' I r ü m “VÊ-u

x systems gadopara trasfegar vinhos, pre-_usas para expremer bagaços (has e hOl'aB Uteis e na Secre- 53 °: E q, 0
ü duras ou azeite; useim como todas as obras que pertençam a fuudl- tmia da Camara Munic¡ al k l ' x , ã ;E ã .5;

ção, Sl't'l'ílllli'l'm e torno mechamco, portões e grmleamentos para Jar- , * ñ * p k , I x ;, 9 É., .-8 '-9-
x -t'llllS e saradas, mexedores para halsriros, torneiras e valvulasde me- d este Concelhos “e recebem e 7 w o '3196 É" xÚ tal para toneis, marcas para marcar pipas e barris a fogo e ditas pa- w os requerimenms devidmne'nw x ' É E É “lx

ru ¡narcar causas para embarque, charruas e arados de todos os sys- ; ' ' , , . ' v k x v: '3. q, = .É *
x temas, doslmals reconhecidos resultados esmagadores para uvas com documentados, dOB IUdWIdUOS * -------' E U . à” ã X

' v (-.yliudros u e madeira engenhos de copos para tirar agua, ditos fundi- ~e t e ° ° ' ' , °° às: m "'
U dos de todos os systeinas, etaucarios. Tainhem fabricam louça de ten qu pre endam ser “Bscnptos e ~ _'- m a. É z '3 x
$ .ro para cosmha em preto e estanhada de todos os tamanhos, ferros 110 recenseamento Bleltoral de r à”" É ã ..3g

. a à

   

   

 

   

    

        

gares mais publicos e do cos-

tume.

Successor de Joao Pedro Soares

ANTIGA TANOARIA D0 COJO - .

AVENIDA BENTO DB MOURA Ave” O

AVEIRO w W

-N'esta antiga e accreditada oüci-w . _ . ._ o ..
na'fabricam_se todos oshtansihosper_ Acaba de ¡ecebei as mais altas novulades da estaçao, laes como:

,ementas á arte, comem, todaa qua. Limhssimos cÓrles de vestido. Sortido chic de capas, casa-

.idade de vazilhas. Vende madeira, ar- cos, pelerines. bóas e outros artigos de agasalho. Grande varieda-
;os de ferro ao feixe e ao kilo; arcos . - ' r_ -de de flanellas mellons moscous e cas¡ ur' .' w o »' ' s ~ r
le pau, rolhas de pau e de cortiça, me ' ' ' i i 'h pr p' ld pal a capa”
;ha e tudo o que diz respeito ao 0m, e casacos. Chapeus para senhora, ultimos IIHidGlOS. çual'dachuvas,

do_ cobertores, malhas, sapatos de agasalho, meias de la, esparlllhos,

Pede ao publico, aos seus amigos velludos,pelluclles, selins e muitos outros artigos de confecção.

de 1904_ t w . ' lhes-Anadia.

A t. d . . __ @(31mea:: Ç_ São nossos agntes: EM AGUE,DA, o sr. iBento de Souza Car-
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e assignatura do petlclonarlo. ç Musica, esgrima egymnasrica Ó
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Ofñcina para concertos, garantindo-se a perfeição e so- ' i FERRO ~ i m É
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