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vieram assistir as corridas prouiovidas

pelo «Recreioartistico», notamos os

srs. D. Antonio Fernandes, Joaquim .la-

nuario d'Oliveira, Anuar-.io Costa, Lino

* Marques c dr. .lose Duarte Barata do

Amaral.

@Estiveram aqui n'estvs dias os

srs conselheiro Alexandre .lose da Fon-

_ seca, Evangelista de Moraes Sarmento,

i dr. Torreira de sa, Antonio Vidal e dr.

Manuel Simões

@Estão actualmente na Vista alegre

posse do seu cargo, o novo agronomo

d'este districto, sr. Albano Nogueira

” Pereira Lobo. '

; @De Coimbra regressaram tambem

os srs. Arnaldo Ribeiro, 'sua esposa e

* filhinha.

@Em serviço do banco de Portugal,

foram a Lisboa, de ondejá regressaram,

os srs. Antonio da Cunha Pereira e Gui-

lhermc Pinto.

@Regressou do Porto, onde foi em

| inteligencia culta, a sua von'

tade sem limites; desentranha-

se todos os dias em novos e sa-

sonados fructos, honrando as-

sim a vasta seara ha. tantos

annos tão carinhosa e sabia.-

mente agricultada.

Faz precisamente hoje um

«Serviços prestados» ~

N a_ Soberania do povo, de dn-

mingo ultimo, lê-se:

«Não temos duvida em dizer que o conce-

lho d'Agueda deve ao seu antigo representante,

sr. Manuel Firmino d'Almeida Maia, um serviço:

a creação da estação telegraphica na villa. Em

1863 não havia ainda começado a estrada cha-

mada de Aveiro as Pedras-lavradas, que com-

preliendia os lanços da cidade a Aguada.”

. AVEIRO
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A CUMEZAINA -
Rebentou o balão de ensaio da

recomposição. Já ninguem Os trabalhos da estrada que li- :givãlgoriâgrggãpâpgiaaâãiggasçiechlifíotã algum mm]qu (h hm““ PMO Bm d

u , í i . w .y ,_ _ , › .' * e» I, ~««,i ?w anno ue com _ *

ta]- O a
ga Aveiro com Agueda, Í“ @tam Guerra. i to, e (intro 0,163 Os srs. 'llhpoílürog Adnl_ , , q _ q . O

00m9ç0 em 18 de. março de 1802 9 t¡Regressou do Brazil a esta .cidade plio. Gustavo e Reynaldo Pinto Basto, este anmvemarmi (1121811108

Isaura Annibat de Sá, etc.

Õ Esta em Sarrazolla o nosso antigo,

St'. João Duarte. da Silva.

@Estiveram em Aveiro os srs.

Eugenio Ferreira da Encarnação, pa-

dre João Emygdio Rodrigues da Costa

que nos faltava ver: mais um w

remendo n'esse trapo velho do *

ministerio. Nem ha quem lh'o

deite, nem elle o aguenta. w

O governo vai ás camaras

como está; é mesmo preciso w

que vá, para lá sofirer o duro i

' '- castigo que pelos seus desman-

- dos-merece. Depois, será o que

a sorte dér. Mais dia menos

dia de paroxismo, segundo as

circumstancias da occasião,

aqui, citando alguns factos da

vida episcopal do nobilissimo

prelado, no anno então decor-

rido:

* concluíram-se a 27 de fevereiro de a DOS_S'd patiCÍa @estimada 30111?” ,

1869. O sr. conselheiro Manuel Ferrelmi que “os dlzem ?Star escrlpw'

Firmino d'Almeide Mais, eleito de-. ;gíopara O meatm “Agma d ouro”” do '

Pl¡me P910 CirCUlo d'Agneda, ?Hi i 7 ÕiBigressou no domingo á noite da sua casa

1861, não se limitou a prestar de Pedregaes (Villa-verde) o nosso presado

áqueua localidade apenas ,O ser_ amigo, sr. dr. João Feio Soares d'Azevedo. il- e Manuel Matheus Ventura.

- ' ' lastrado e bemquisto secretario geral do gover-

v1ço agora lembrado pela «Sobe- . . . .
o DOENTESI

.7 no civil d'esto districto. S ex' demorou-se F _ bl_ ) 1_ _ _ o_

Uma busca, por hoje, ao «Dla- seu solar o sr..Arcebispo de Braga que tem an- * prtxàa 01.51): l "l 'PJ ,fl “t“: _Milhão “Si-'Vl'

. rio da camara dos senhores depu_ dado em visita pastoral no conceiho de Villa- “O e “r“ O n f S 'l wm'lll-d- PN'SUI-

tados» referente á legislatura de
verde.

dos immediatos soccorros, o doente ex-

1862: são d'elle as linhas que se-

Um feliz acaso fez com que :fossemos tes- * p“rimemou já algumas- lnElhoraSi C901 0

timunha presencial da maneira verdadeiramen- que ¡Olgam ¡Odos Os Sms Vil-"1103 amigos-

' um dos nomes mais Sympathi_ guem e que são _testemunho elo-

E cos do nosso Aveiro' um dos quente do contrario que Se vem

«dois acontecimentos notnbilissimos se de-

ram; por si só bastavam se muitos não houves-

sem ja, para tornar lembrado ,ás gerações por

vir o nome querido e venerando do sr. Bispo-

conde, e para sobre elle fazerem cabir as ben-

çãos e os louvores do eatholico e bom povo

portuguez; a abertura da Sta-velha de Coimbra,

depois de restaurada, e a inauguração do san-

tuario do Nossa Senhora de Lourdes, em Car-

regosa. Esses dois factos, succedidos no mesmo

anno e mediados por bem poucos mezes, são

d'un¡ valor tamanho, que nos nossos dias e no

 

Carlos da Silva Mello Guimarães

A' cabeceira do enfermo encon-

tram-se n'este momento todos os seus

filhos, chamados alli pela noticia do la-

4 mentavel acontecimento.

te fidalgo como que o sr. dr. João Feio hospedou

o illustre Primaz das Hespanhas. Fo¡ na penul-

tima se unda-feira !ue o sr. arcebis o visitou

~ amrmando: g q p
que ninguem póde prever. Em

todo o caso, porém, é uma
homens mais trabalhadores e arro- a egreja parochíal de Pedregães, um pequenino a

templo de origem muito remota, mas moderna-
oTem agora passado melhor, não nosso Portugal jamais se realisou cousa que se

.lados que_ conhecemos? Membro de «Proponho que da verba pedida.. para es-

uma familia que á llberdade deu tradas se destinem as sommas precisas para

restaudojá _duvidas sobre que leva o

~ melhor caminho o antraz de que sotl're,
mente deturpado e alindado, como tantas outros

assimelhe o

questão de dias, embora eter-

'nos para os que, como nós,

pensam que uma hora mais de

permanencia d'esses homens

nos cdnselhos da corôa é uma

enxadsda funda na. cova onde

hão' de sepultar-se o credito e

o futuro do paiz.

Despeitado e descrente, lá

vai.. para o Egypto mais um

dos pretendentes á recompom-

ção. Dos outros, se algum ti-

ver, valor, irá pelo mesmo ca-

minho, como já um outro foi

para a China. E” caro, mas

talvez muito menos do que a

sua entrada para o ministerio¡

Deixem-n'os ir para onde não

façam perigo, embora comam.

Por cá, ha-os que comem

e estragam.

'Veja-se a questão das pes-

carias no Algarve,'_a da con-

cessão Williams, e outras mais. ~

~ 1882 por seu irmão, o sr. Luiz da

* estabelecimento; as faianças artis-

soldados e martyres, e que por hon- ligar Agueda com Vizeu, por meio de um ra-

roso brasão tem O trabalho um , mal que conduza d'alli ás Talhadas e a Vouzel-

d. b ñlh d la, deferindo-se d'este modo as muitas repre-

e PreSta me um ?m , O *a sua sentações que sobre este objecto se teem diri-

terra, um benemerito d ella. gido ao governo;

E' homem do futuro_ A sua Para ligar Avoiro com o centro da Bairra-

obra primacial, é a fabrica de fai-
Í da, sendo ponto forçado a Palhoça, povoação

im ortante e ue se acha se arada da ea ital

anças da Fonte-nova, fundada em p ' q p - p
* do districto por um tracto de terreno intransi-

tavel no inverno;

Silva Mello Guimarães, e que t0- a Para uma pequena estrada que ligue Avei-

mou sobre si ha bastantes annos, j ro com a Olivetrtnha, ponto egnalmcnte im-

, g . w portanto, e que tica a seis kilometios da cidade.

dando'lhe um Impulso que assom' Proponho mais, que da verba pedida para

bra. São OOHheCldOS em tOdO 0 Palz matas e pinhaes se appliquem¡ Qz000$000 reis

os productos d'este importantíssimo

ro, entre S. Jacintho e Prado, e 1:0005000

reis para egual sementelra nos importantes ma-

ninhos do concelho de Agueda. Esta cifra, en-

tregue ao zelo da municipalidade respectiva,

pode produzir muitos e bons resultados-_10,de

* ticas da Fonte nova teem uma re-

putação enorme. e merecidissima é t

ella. No acanhado meio artisticoem _ A

_que foi estabelecida a fabrica,7 é junho de 186ã.-Manuel Firmino d'Almeida

A ' Maia».

quasi inacreditavel o que alli se, _,

Apresentando na sessao da ca-

tem produzido. E tudo isto é de- ~ c í

s vido ao criterio pratico, á enorme mara dos deputados de 36 dim““

~ ço de 1863 uma representação da

por esse paiz em fora.

Foi festiva e muito respeitosa a recepção

que aquelle bom povo fez ao seu prelado; ajoe-

lhava reverente a sua passagem e alcatifava-

lhe de flóres o caminho. Esteve eloquente a alo-

euçãofpronunciada pelo sr. Arcebispo no templo,

tendo palavras de louvor para o revd.° abbadc,

sr. José Joaquim Antunes da Costa Lobo, que 'e

um parocho muito zeloso e digno.

Concluída a visita á egreja parochíal di

rigiu-se o sr Arcebispo, aceinpanhado pelas pes-

soas da sua comitiva e o rovd.° abbade Costa

Lobo para a casa da Magdalena, que é o solar

do sr. dr. João Feio, e por este, que o acompa-

nhou sempre desde que s. ex! rev.“ entrou na ,

para a sementeira de penisco na costa de Avei- Í freguczia- Estava em festa 0 3013", um grande

numero de bandeiras fluctuava das janellas, e

* do cimo do frontespicio da capella particular da

l casa, o espaçoso largo que lhe fica em frente

estava alcatifado de flores,_e os foguetes fen- ,

diam o ar continuamente, onde echoavam tam-

bem os sons d'uma philarmoníca.

O sr. Arcebispo dirigiu-se primeiro a ca-

pella, que tem uma bella tribuna em telha,

5 agora restaurada, e onde havia uma cadeira de

espaldar e uma almofada cobertas de damasco

* encarnado, e grande profusão de fiores sobre o w

* trados para alli sem os minimos co-

nhecimentos e um melhoramento

.Mas é melhor não faller

n'isso, para mais não aguçar o

apetite dos comilões. _,

ontem fez-ss a feira do Outeirinho, nas Ara-

das, que teve boa concorrencia; e no pro-

ximo sabbado deve effectuar-se a_ da Oliveiri-

nha, que e como a da Ermida em 13, tambem

de grande importancia.

_a
a-
M

 

7 , Alberto Carlos ~

Acabamos de saber que falleceu em Vagos o nos-

so amigo e apreciach escriptor, sr., Alberto

Caslos Freire de Oliveira, presado pae do distincto

professor do lyccudo Porto, sr. dr. Mario Esteves

d'Oliveira, e cunhado do sr. dr. Mendes Corrêa,

nosso . rosadissimo amigo e abalisado clinico, ,aos

quaes,'pbem como' a toda a familia enlutada apre-

sentamos as nossas condolencins. ,

_ O'sr. Alberto Carlos era ñlho de Jovencio d'O-

liveira, delegado do thesouro em Aveiro, e por

aqui residiu muito tempo; foi empregado da fazen-

da em varios concelhos, casou no de Vagos, onde

residia agora depois da sua reforma, collaborando w

assiduamente no «Jornal de Vagos». Deixa muitas

e interessantes publicações Iitteranas e ñscaes.

Sentimo¡ deveras o een passamento.

' i ,W
*

.

MIudezas

a sua visita a Aveiro, não esqueceu

N cer. conselheiro Madeira. Pinto o

importante estabelecimento industrial

 

e fabril da Fonte-nova, a «Fabrica de i major O capitão de cava“aria 1, sr_

ceramica» dos nossos bons amigos e

patricios, srs. Mello Guimarães & Ir-

mãos, louvando e pasmando do grau

de aperfeiçoamento a que alli se tem

chegado novfabrico de louça. e telha.

' O illustre director geral do com-

mercio e industria teve em tal conta

os trabalhos de ceramica da Fonte-

nova, que enviou n'um d'estes dias

para alii' alguns bellos desenhos-copia

dos azulejos da. famosa. quinta. da. Ba-

calhôa, em Azeitão, ha pouco adqui-

rida por s. m. el-rei D. Carlos. E' um

modello magnifico para estudo, onde *

os operarios d'aquelle considerado es-

tabecimento fabril teem muito que

aprender, e cujos productos mais tar-

de ainda mais levantarão o nome e os

creditos do que agora. gosa..

0°" Passou no' domingo ultimo o

14.0 anniversario da implantação do

systems. republicano no Brazil.

o Fez no mesmo dia 50 annos

que falleceu a. rainha, sr.“ D. Maria II,

da. saudosa. memoria.

O Foram já. enviados para juizo o

gatuno de Verdemilho e sua mulher,

nnctores dos roubos de gallinhas fei-

tos no mez passado em varias casas

da. cidade. A justiça obterá, decerto, a.

bem do seu bom nome, premiando oo-

mo merecem os delinquentes. A poli-

Mercados i crus, bem'como dos novos fornos e

* força de vontade e tenacidade inex-

, cedivel de Carlos de Mello.

' A fabrica da Fonte-nova, tem

sido um verdadeiro alfobre d'artis-

tas, quasi todos, senão todos en-

para Aveiro, pelogrande numero

de braços que emprega e pelo bom

l nome que veio dar a esta cidade, _,

Da fabrica e dos seus produ-

do fabrico da telha, typo marselhez,

agora alli tambem em pratica, di. t

reinos em breve com a largueza

que o caso pede, e por agora Emi-

tamo-nos a enviar ao activo e ar- w

rojado industrial e nosso amigo de

infancia um apertado abraço pelos

seus annos, que passam hoje.

Notícias militares

 

* ela ordem do exercito ultima-

mente publicada foram promo-

vidos a alferes e collocados no re-

gimento de infanteria 24 os aspi-

,rantes nossos patricios, srs. Anto-

nio de Moraes Machado e Mario

Mourão Gamellas, a quem felicita-

i mos bem como a suas familias.

§ A mesma ordem promove a

Sousa Araujo, que serviu no nosso

10 de cavallaria; e a alferes para

cavallaria7 os aspirantes, srs. Liz,

e Cunha.

Ç O sr. major Pinto da Rocha

foi substituido no logar de corn-

missario de policia de Coimbra,po-

aquelle illustre official, sr. Sousa'

Araujo.

ç Tambem por essa ordem fo-

ram transferidos para infanteria 1

o capitão do 24, sr. Baldoino; e

para o 22 o sr. Novaes Rosa, ca-

pitão do D. R. R. n.° 14, que por

algum tempo serviu aqui no 24.

§ Os srs. ministros da guerra

e da marinha apresentarão na pro-

xima sessão parlamentar uma pro-

posta de lei, em virtude da qual ,

" saudades da familia. CumprimentamOI-o
só poderão reformar-se por equi-

paração os oüciaes que attingirem

o limite de edade. Esta medida ba-

seia-se em se exceder sempre' a

verba indicada no orçamento para

taes reformas. No ministerio da

camara municipal d'Agueda, sobre

a construcção da estrada que de›

via ligar esta villa com a de Ton-

della., disse tambem o sr. Manuel

- Firmino:

«Mando para a mesa mais uma represen-

tação da camara d'Agueda, pedindo a cons-

~ tracção da estrada d'alli para Tondella, obra

altar.

Depois de orar, sua ex.' _revdma

benseu e indulgenciou a nova imagem

de Santa Magdalena, orago da capolla t í

e mandada vir ha pouco directamente

de Toulouse pelo sr. dr. João Feio. No

alto da grande escadaria exterior, que ~

w da acesso a casa, era o sr. arcebispo

-mais de uma vez reclamada aqui pelo meu no-

i bre amigo, o'sr. Thomaz Ribeiro e por mim.

Não é de facil contestação a importancia

d'esta via, mas o facto eque a construcção

d'ella tem sido protelada antepondo-sc-lhe ou-

tras de muito menor alcance economico. A mu-

nicipalidade que eu me homo de representar

n'esta casa, tem cumprido assas o seu dever,

representando e fazendo ver a necessidade ur-

gentissima d'aquella obra. Eu tenho feito o que

cabe nas minhas forças. Dos poderes publicos,

do governo, propriamente dito, sinto não poder

dizer outro tanto. Até hoje os factos são estes,

mas as minhas instancias e as do illustre re-

presentante de Tondella hão de continuar se-

não com bom resultado, ao menos com o fer-

vor que parte da consciencia do dever. E' o *

que posso afñançar aos meus constituintes, que,

se teem sido considerados bastardos na parti- ,

. dros e pratos ornamentaes das antigas

w fabricas de Vianna.

lha dos melhoramentos publicos ,não é porque

~ não tenham reconhecido direito a fruiI-os, não

é porque os não mereçam, mas por infelicidade

que lamento, e por ¡nouria que condemno».

«Preponho que da verba destinada para

soccorrer .as misericordias e hospitaes se ap-

pliquem 1:000d000 l'oÍS para a misericordia

de Aveiro, e 500$900 reis para o hospital de *

Agueda, casas que não podem com os encar-

gos que 1h05 Femme-22 de março de 1864. l

_Manuel Firmino»
ç '. .

Cartões de visita

Í ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Amanhã, os srs. Bispo-conde. .Car-

los da Silva Mello Guimarães, Jayme

Clemente de Moraes Sarmento, dr. Fran- '

cisco Antonio Pinto o João Marques da

Cunha. ,

Alem, a sr.. D. Bosalina d'Abreu

Freire d'Eça Motta Cunha e Silva, Par-

* reirinha.

O REGRESSOS:

Chegou já a' Aveiro, como haviamos

prenotimado, o nosso patricia e antigo,

sr. Jayme Coelho, administrador da ro-

~ ça «Vista-alegre», cargo a gue tenciona

voltar depois de retempera asas forças

com os ares patrios e de mitigadas as

e damos-lhe as boas vindas.

@Regressou a Aveiro o sr. dr. Car- *

los Braga, digno governador civil d'este

districto. '

@Acompanhado de sua esposa, a

sr.a D. Ignez Cunha, seguiu para' Lisboa *

esperado pela sr.“ D. Quiteria d'Abreu ,

~ Soares d'Azevedo e sua gentil filhinha,

Maria Julieta. Era sobrio e aprOpriado o

mobiliario de todas as salas e quarto

destinados ao illustre hospede.N'este ul-

timo havia uma cama antiga de tornca-

dos do pau santo e um ma”lllil['0 ora-

torio de tatha sobre uma bel a mesa em

estylo pombalino. A mobília da sata de

recepção propriamente dita era de pau

santocom embutidos de pau setim e

rosa, vendo-se sobre um antigo bufctc

um retrato a oleo em tamanho natural,

do sr. dr. João Feio Soares d'Azevcdo,

pac, deputado em mais d'uma legislatu-

ra. Na sala de entrada, com tecto' de ga- a

mella, como todos os outros repostei-

ros brasonados, 'cadeiras de alto espal-

dar, um soberbo armario' de tatha c

uma grande e antiga banca, no genero ~

das modernas secretarias-ministro, qua-

Era soberbo o aspecto da sala de jantar.

Encostados ás paredes, grandes armarios de ta-

lha antigos, authenticos, e estas revestidas de ,

quadros a oleo com largas molduras de casta-.-

nho; em volta da mesa artisticamento posta,

cadeiras de coiro com pregar-ia dourada. Esta

denunciava logo á primeira vista bom gosto o

riqueza. Havia muitas o belas flores, umas que

pareciam nascer da propria mesa, outras osten-

tando a sua belleza em* solitarios de prata e de

crystal collocados por entre as fructeiras gracio-

samente preparadas. _

O servico de mesa propriamente dito era

de antiga louça da India, e o de almoço do

Hoje, o sp_ dr_ philomeno Rodri_ _prata finamente cinzelada.

goes de Vasconcellos Pereira e Cunha, ›

* Murtedo.

Era perto d'uma hora da tarde

w ~. quando foi servido o almoço. O «menu»

1 era [inissnno, todos os pratos cuidado-

* samente escolhidos e admiravolmente

bem feitos, denotavam o gosto apurado

da sro*l D _Marta do Carmo Soares d'Aze-

vedo Sepulveda, irmã do sr. dr. João

Feio, que,tendo vindo em auxilio da il- *

» lustre dona da casa, tomou sobre s¡ es-

se delicado e espenhosissimo encargo,

demonstraado mais uma vez o perteito

conheCimento que tem da arte. culinaria

W e o seu trato tino e verdadeiramente su-

perior , .

Os vinhos eram excellentes e o serviço foi
. . y i K .

primoroso, excedendo asmm tudo a honra da v1- ,

casa da Magdalenamue no seu actual possuidor novos melholiamentos em bene-

ñcio do culto, novos actos de

abnegação e caridade, novos

' emprehendimentos,

* bem da sua diocese. Não des-

; cançam um momentos sua acti-

sita e as tradicçoes de lidalga hospitalidade da

o sr. dr. João Feio Soares d'Azevedo, tem um

illustre continuador.

O PARTIDAS:

@Parte amanhã para Coimbra afim

de cumprimentar o sr. Bispo Conde pe-

lo seu a'imiversario o nosso collcga, sr.

Marques Gomes.

o sr. Francisco Augusto da Fonseca Be- ,

galla.

@Não tem passado agora .bem do

saude o sr. Alberto Pinheiro Chaves.

' o PRAIAS: .

Retwirasam de Esp' ho, regressando

a sua casa d'esta cidad , o nosso velho w

amigo e considerado proprietario aqui, :

sr. Antonio da Costa Azevedo e sua fa-

milia.

@Está na Torreira o sr. Manuel

Maria Barbosa, pac do nosso amigo, sr

José Maria Barbosa.

, ?De visita a sua irmã e cunhado, *

scgmu para Espinho, com pequena de-

mora, a sr.a D. Maria das Dores Regalla,

gentil hlha do sr. dr. Luiz Regatta.

O DESPEDIDA:

Carlos Guimarães, tenente de caval-

'laria ao serviço do exercito d'Africa,

retirando para Cabo-verde sem haver

tido tempo de despedir-se pessoalmente

de todas as pessoas Que o honraram

com as suas relaçoes e estima, fato por

esta forma a todos oiii-tecendo o seu li-

mitado prestimo niaquella possessão

portugueza.
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O sr. ispo-conde

J de festa. o dia de amanhã

para toda a vasta diocese

conimbricense, dia de jubi-

* los para a familia. e para todos

os dedicados e numerosissimos

amigos do grande Prelado,que

~ ha 'mai's'de trinta 'canos vem

, governando esta diocese de

Coimbra, com uma dedicação

_ e um exemplo semi. par. Mais

* de que as pedras preciosas que

lhe esmaltam a mitra, brilham

as suas virtudes, os seus ta-

lentos e serviços prestados á

Egreja e ao paiz, a sua rasga- w

da iniciativa e a sua ímmensa

caridade,

Cada anno que passa, são

novos progressos introduzidos l

jlisação d'este grande melhora-

mento, que vem coroar a obra

de reforma d'essa bella insti-

tuição, obra que é um dos fa-

ctos mais eminentes do seu no-

* tabilissimo episcopado, e em

que vem trabalhando desde 0

no ensino do seu seminario,

emfim a

 

Do anno agora decorrido,

ha para lembrar a continua-

ção das obras do aformosea-

mento exterior do Santuario

de Nossa Senhora de Lourdes,

em Carregosa, entre os quaes

avulta a construcção da gran-

de e nova gruta, ao sopé da

colina, que fica fronteira ao

templo e que ha de avigorar a

fé dos visitantes d'este já hoje

importante centro de piedade,

a regula 'isação e ajardinamen-

to do espaçoso pateo_ do Semi-

nario diocesano, a construc-

ção da fonte monumental que

s. ea.?L rev.um alli fez erguer e

cujo plano e desenhos são do

notavel pintor-decorador lis-

_ , , bonense, sr. José Maria Perei..

ra Junior; e do grande salão

que se está construindo no edi-

ficio da Sé Cathedral, todo oo-

berto de ferro e vidro, junto

ás salas do tliesouro, de que

l hca gendo 1111] trt tlbpiülliit'HCia, e,

onde no proximo anno se deve

realisar a grande exposição
,

I O w Í

(lxai'te religiosa da diocese de

w Coimbra. lia muito projectada

pelo sr. Bispo conde, facto que

lia de ser nm :tsaotltbl'0, como

já é O'tliesotiro,e qiieliademar-

car epoclia tanto nos an-

naes da. arte, como nos do ca-

tholicismo, e que ha de mais

uma vez pôr em evidencias os

altissimos meritos do virtuoso

Prelado.

Junta-se a isto a creação

de trez novas cadeiras no Se-

minario: sociologia, hygiene e

agricultura, cuja regencia foi

confiada a professores habi-

lissimos e que muito hão de

concorrer para a illustração

do clero conimbricense.

Era já. antiga a aspiração

' do sr. Bispo-conde, em dotar

o seu seminario com estas no-

vas cadeiras, pois de ha muito

w que trabalha para. que os seus

padres sejam os mais illustra-

dos .de todo o paiz e que acom-

panhem sempre o progresso

humano em tudo que elle tem

de util e bom.Razões pondero-

sas obstaram até agora á rea-

o nosso patricio, alli _estabelecido lia

muito, sr. Antonio Maria Ferreira.

@Chegou a Aveiro. tomando. logo w

w tempo em que ainda só era vi-..
.o Esmms;

7 vidade prodígiosa, a. sua von-

gario geral da diocese.

cia., pela sua parte, foi, como já disse-

EMEB Dnit-OS Gatalheiros que aqui 3 tade presistente e firme, a, sua
mos, deligente na. descoberta. e captu-

ra dos criminosos.

guerra está ella,presentemente, em

60 contos.

 



_ A0 nmso POVO n AVEIRO
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Porque é que os eleitores de

'Aveiro hão de prestar vas-

salagem aos dois príncipes de

Aguada?

Será porque elles tenham

doa quem seu pae esqueceu,

embalado por ardis. ,w

Nada, nada, que nos cons-

tel

Até parece, segundo dizem *

os conhecedores da historia,

que, ll'umgolpe que se procu-

merecimento a t t ? mu dar' por meios que ”mito1 i r 'O o . W

p a ano se distancmm da probldadeVamos demonstrar, mas
(Puma forma ,~ profissionahha quem esteja na

Incontrof'ersa' posse d'uma formosa e rendosaque nenhuma das qualidades pr . . . .

que fazem impôr um homem

qualquer aos seus concidadãos, ,

61188 possuem' vejamos; é quasi todas as do paiz, .o tal °O roblema a miseria , ,

certo pue te n (à Bu um problema da uusena deve dar
* * m a s m . - .

q i a * que entender aos bons.ples phases, preoccupado qua- Mas vejamos ainda,

Sl mdf; 98 desplmo'i by“ Os homens tambem se im- *

..e tim? , Olmna O qufm to dspõem ao respeito dos seus si-

as imcruvíw .quÊ' n "in. Pro_ _ milhantes, pelo seu talento; e
posito umamtano e a timsta, assim é que centenares e een_

se teem delicado á investi a- . . .
ã d í õ é tenares de d'deVIduos que
o wass›u * s ue 18 er e - ,ç i ç e q m nasceram no Intimo grau daprocurar-lhe.

estabelecido em Lisboa, com pre-

serverante e honrado trabalho con;-

sesuiu adquirir meios e nome.ten- que a mocidade estudiosa se pre-

, pelo menos quando um dia se hou-

predios magníficos, alguns de apu-

rados moldes de architecture.

.lixo, que teve ja foros de villa

e é sem contestação das nossas

melhores povoações ruraes, tem

hoje excellentes predios, e traz em

construcção uma vivenda formosis- ponde ter logar alii porque houve
sima, d'um fino gosto artistico: a protestos contra a validade de al-
Inoradia_que _para S¡ e Sua respeiâ gumas corridas ficando para fazer-se
tavel mae all¡ ediüca o sr. Manuel depois na sala do (Recreios.
Dias Saldanha, que deixara a terra

em creauça para.. ir grangear là

fora os meios de subsistencia, e,que

d'Orem. Na 4;“, os srs. Antonio da

Cruz e Antonio Rodrigues Jerony-

mo. Na 5.a', os srs. Manuel Ganha,

Antonio Capella e Fernandes Orem.

A distribuição dos premios não

cabem louvores pela agradavel tar-

de que proporcionou ao publico.

cionando vir para aqui, , se não já

de'todo, porque é novo ainda .e o

anima a vontade de trabalhar mais,

para para fazer n'este anno em

Aveiro, deve apparecer o 1.° n.°

d'um jornal academico, sob o titu-

lo de «A Batinan. E',que nos re-
ver fatigado da lida incessante em corde, a segunda tentativa da clas-
que ha tanto vem.

0 sr. Saldanha veio alli ha dias

em visita, e os seus cperarios ti-

veram algumas alegres horas de

festa com a solemuisação do termo

do torreão da casa. Que a tenha er-

guido em hora de fortuna, são os

desejos sinceros de quantos o esti-

agora uns vinte e tantos aunos.

ç PELO DISTRICTOL--A junta de

parocbia de Oliveira-do-bairro, pre-

sidida pelo seu bemquisto parocho.

projecta alargar o adro da egreja

matriz para o transformar n'um

largo arborisado, que constituirá

OS srs. João Gomes eFernandes

A' floresceute agremiação local

ç FOLHA ACADEMICA.--C0m a

_solemnisação do 1.°.de dezembro, *

0 Revolucionaram-se de novo os

presos do Sardão. Fizeram o diabo.

Esboracando as velhas paredes, car-

comidaSpelo tempo, pela sainha e pe

1a. podridão, era assim que elles espe-

ravam safar-se e vir para fóra conti-

nuar na pratica das proezas porque

soffrem. Ora. os homens não deixam

de ter a sua razão. Aquillo não é uma ~

cadeia; é uma coisa immunda, infecta,

cuja subsistencia implica com todas

as normas dahygiene. E' uma coisa

sobrenatural,a que só aqui se permit-

te existencia para aquelles infelizes,

nenhum dos quaes tem no cadastro a

nota ruim dos testamentos...-A.

Cacio, 17.

No ultimo n.° da «Vitalidade» foi

feita uma rectiñcação a'. queixa que ti-

n'ha sido publicada no mesmo jornal

contra o chefe do nosso apeadeiro por

; se ter provado que tal queixa era *in-

fundada. A rectificação não deixa .du-

vida sobre a corecçao e porte cava-

, lheiroso do referido empregado, pelo

, que muito o felicitamos.

se. A primeira vae ha de haver 0 O roubo da agua ao sr. Manuel

Simões Archanjo, tem sido o assump-

to do dia n'esta pacata povoação. Na

semana_ passada appareceu-nos Sarra- a ~

zolla patrulha-da por uma força de se-

te guardas civis d'essa cidade,que aqui

se apresentaram armados de clavina,

a tim de effectuarem algumas prisões,

j sendo eii'ectivamente presos: Francis-

co Pereira da Silva e mulher, María

~ catoria.-E.

E' que a miseria cresce

prodígiosamente, e o valer-lhe,

dentro dos limites que o cora-

ção e o dever moral quasi sem-

pre impõem, aflora esponta-

neamente a razão dos espiri-

tos bem formados.

E o que se conhece, no li-

mite d'este principio d'altruis-

m0, praticado aqui, em qual-

quer ~parte do districto de

Aveiro, até mesmo na sua _ter-

ra natal, por qualquer d'a-

quellcs dois cidadãos?

produziram de bom em qual-

quer das manifestações da ao- à de setembro ultimo tiraram passa-

ç pertencerem.

prestimosos dos seus concida-

escala social, occuparam, de- 1 mam e apreciam o seu excelleute
pcis, pelo seu talento, pelo que w caracter. ,

§ animação-_Durante o mez

porte no governo civil d'e'ste dis-

tricto 242 individuos, sendo 9 para

~ a Africa e 233 para 0 Brazil.

O PESOS E MEDIDAS.--FOÍ de-

E comprehende-seisso por- siguada a letra G para servir du-

que esses individuos foram,pe- "ame 0 PTOX'm'O “1mm 30110 de
- 1904, no aülameuto de todas as

108 seus merecimentos' agentes * medidas e instrumentos de pesar.

~ ç nomeações. -Foi colocado

como agrouomo do .districto de.

Aveiro o sr. Nogueira Lobo, que

tividade humana, os primeiros

lugares na sociedade a que

dãos.

Será, pois, pela sua intel-

ligencia superior que os dois vem de Traz-os-montes precedido

de bom nome como funccionario e

um grande aformoseameuto e um CândidaMPedrgMMiã-ol Fãançisco ga-
aprasive] recreio, pois ñca situado c ¡co e _ anue arques unior, to os

_ - de Sarrazolla. Foram conduzidos nona parte mais elevada da povoação. t__ meio da referida força para a esqua-
§ LEGISLAÇAO POBTUGUEZA-a dra d'essa cidade, onde ainda se en-

0-volumeda Legislação omciat,agn- ãonêrftm. exctñrjto Franpisco Pereãra
. ' . ' - ,_ a ¡vaemu er que oram pos os
'a posmaa lenda e relauvo ao a“ ~* em liberdade no dia seguinte ao danode 1902, tem nada menos de,_ _ prizão.Não sabemos. quaes são as
1500 paglnas. Umpouco menos (lo suspeitas qáe recaem sobre os presos'

que o celebrado volume de 1892,
7

no emtanto seja-nos permittido dizer

da puantasia administractiva do sr.

Dias Ferreira.

que não achamos justo que se prenda

Podia ter-se gasto menos de um ~

terço d'aquelle papel em coisa de

peita, visto que ninguem o indemnisa

dos seus prejuizos e da vergonha de

1 se ver preso por ladrão.

muito maior utilidade.- ~

- *§ FEIRA DE nasça-Os dois

principaes dias da feira, no impor-

tante mercado annual que aqui'cos-

9 Consta-nos que o nosso amigo,

lsr. Archanjo, estando a tomar a fres-

ca a uma janella da sua casa, das 11

para a meia noite do dia do roubo,vi-

ra passar um sujeito alto, de chapeu
homens pretendem passar por

como cidadão.

sada, um vapor abeirou-se tanto ,da
* costa, que estrancilhou uma rede da
companha de Nossa Senhora da Boa
Nova, sendo os prejuizos calculados

i em 20035000 reis. Foi o «City of Ams-
terdam», que ia em demanda do Por-

to, onde chegou com parte das redes
e cordas envencilhadas no helice.

0 Appareceu já o cadaver do in-
feliz Manuel Dias, de Gulpilhares, que

alli vivia com a desventurada mulher

e quatro filhos. Foi victima d'um nau-

fragio succedido na terça-feira, na

Aguda, por se ter voltado a bateira

que com mais tres tripulava. O caso
emocionou profundamete a classe pis-

-----___.__________

Exposição de aves

em Lisboa

No proximo mez' de dezembro

e no dia da chegada a Lis-

hôa de s. m. D. Affonso XIII,

rei de Hespanha, é inaugurada

na avenida da Liberdade uma

promovida pela «Real

sociedade nacional de horticul-

tura».

A exposição comprehende

gallinhas de raças nacionaes e

estrangeiras, patos, gansos,

pombos, faisões, aves canoras

e de ornamento, coelhos,,gaio-

las e chocadeiras.

São muitos os expositores

inscriptos. A exposição, que

í ~ promette ser surprehendente,
um qualquer cidadão por simples sus- ~

conserva-se aberta ao

durante 10 dias.

A' inauguração assistem

publico

l suas magestadee. No recinto da

exposição tocará todos os dias

uma banda regimental.Nada, nada, que nos cons-

te! , '

Até parece, pelo que di-

zem as gazetas, que, mui-

to longe de praticar a carí-

dade cristã, ainda se tornam

pesados aos seus concidadãos

eaos seus amigos-e quem

sabe com que sacrifícios por

directores politicos das gentes

do districto d'Aveiro?

Tambem nada, nada, que

nos conste, ha que a tanto os

auctorisel

Até parece, pelo que di-

zem differentes camadas aca-

demicas que bem conhecem

Part-e dielles!___imp0nd0_lhea 88 faculdades intellectuaes de i

subscripções, a titulo de festas um dos homen-9, que elle é ab-

tuma fazer-se em março, coincidem

§ Para a vaga aberta no parti- n'este anuo que vem precisamente

do municipal de Oliveira-do-bairro wcom a quinta e sexta-feira santas.

pela morte do distinctoclinico, sr , D'antes era proliibida a venda na

dr. Luiz Dias, foi nomeado interi- A tarde do primeiro e na manhã do

namente o sr. dr. Antonio da Cos- segundo d'aquelles dias.

ta Ferreira, de Agueda. com princípio ha já mais de í0

§ MARINHA N0VA.--0 sr. Anto- auuos, foi essa prohibição posta de

 

aio da Cruz Bento, acreditado ne» Patie-

gociame dc Pescado e Pl'ODTlela' , de seda e chaminés em cristal e mi-

rlo n esta Cidade, anda transfor- . ca=FABRlCA DO GAZ.

 

  maudoe melhorando completamen-
C..

  

Agora, e a

de apotheose ás suas pessoas,

como se fossem homens dignos

d'isso, como se tivessem prati-

cado factos dignos da venera-

ção dos seus visinhos, como

se elles, em qualquer facto por

si praticado, tivessem outra

mira que nao o egmsmo, ou-

tro alvo que não o engrande-

cer-se, outro pharol por onde

guiem os seus passos que não a

a reten .ão de evidenciar-se *
P Ç é, e, comtudo, toda a genteaos olhos dos que os não co-

nhecem, como Pbrebuiis impor-

tantes no seu meio e, conse-

solutamente destituído de phos-

phoro; isto é, que não nasceu

com disposições para inventor

que venha a refundir a philo-

sopllia em novas bases.

Não tem elle culpa em a

Natureza ser para comsigo tão

avara, dir-se-ha.

Mas o sapo, esse reptil no-

tem por elle repulsão.

Suspendemos, por hoje, a

. nossa investi a ão «ara a re-quentemente, como @pazes de g 9 a P

me armos no n.° immediato.ser alguma cousa de grande ç w

na politica do paiz. a ROBSíCler.

i Nada, nada, que nos cons- ,2“ x. * * "

tel '

Até parece, pelo que se sa-

be de positivo, que não é al-

truista, que não é caridoso in-

sinuarmo-nos no espirito (1,11m

(103 Vlõíilllosdlomem abastadü. l em todos os diversos ramos da iu-

de forma que este, ao exalar u Adustria nacional e local.

 

favor toda a fortuna, preju-pimor' O fabricante da falhar

dicando quem, pelo direito de

sangue, pelo direito de paren-

ra gosamos, n'uma

de luxo que contrasta' com_ a

absoluta miseria do desgraça-

cias brutacs da contribuição. E o

   

~ das.

LEWI WALLACE(98)
l W

Na noite d'ese memora-

Vel dia; Ben-.HM narrou a Si-

< monides o que aconteCera no

'nunuçao :n: a: a s ' palacio de Idernéa e decidi-

XXX

Abrirei uma loja e hei de po, se faria um inquerito pu-

vender vinho ao pé do grande blico, a proposito do desappa-

circo de'Roma, tudo _isto só recimento do filho de Arrio.

com uma mentira, sem der'ra- Eventualmente o caso seria

mar uma gota de sangue. Dá- participado a Maxencio, de-

Jornal local

1 bleraucçõEs.-Continua a fe»

w C bre das construcções em todo se encheu de espectadores. Tocou

wo nosso concelho. E* a actividade a banda regimental do 24,

no seu auge, fazendo mover os ma-

chinismos, os trabalhos manuaes,dissémos tencionarexecutaruoJar-

dimpublico, e, entre varios inc:- w

O pedrei- dentes, sem que, não teem logar
ultimo alento, ,este em nos“, ro, o Serralheiro, o carpinteiro, o estas festas, ,. decorreu: o

~ determinadas;

te a sua marinha, situada ao fim

do Caes das Pyramides, do ladode

S. Gonçalo. A nova salina, muito

bem lançada, fica um predio excel- *-

de qualquer novo principiu lente, aproveitando tambem o sr.

Cruz os viveiros d'ella para piscma, w
. , , todos ellos occupam ao mesmo tem-com o que augmenta mtuto mais o›

seu rendimento. E'

modelo, esta.

§ TAXAS PosrAEs.--Durante a

corrente semana Vigoram as se-

uma marinha

versão de vales do correio interna-

ciouaes: franco, 226 reis;_ marco,

278 reis; dollar, 15250 reis; ster-

liuo, 42 5[16.

§ «ancasro-aarrsricon.--Gou-

forme estava annunciado, realisa

ram-se na tardede domingo ultimo

as corridas de bycicletes promovidas Padaria-nda. salpicando as vestes

pelo «Recreio-artistico», na estrada

de Aveiro a Barra. O melhor en-

thusiasmo havia acolhido a nova

da diversão, e assim foi que, ,pou-

co antes das _3 da tarde, já todo o

Caes, ao longo do canal da cidade,

que_

executou o programma que aqui

tencia e nacional. .

Na là.“ ichega“rain'*'em primeiro '

logar 'os srs. Manuel Cauh'a e'João

de Sousa Gomes._Na 2.“, os srs.. . - . - emiterio ela calada da noite ara a, caso é que, nas proprias fregue- Antonio da Cruz, Antonio Perucao ef ' p 'P
zias mais importantes, se vêem'ja Antonio Rodrigues Junior. Na 3.a, ~

BIBLIOTHW DO “CAMPEÃO lllS PROVlNClASn ter 'batido algum.“ Panca- ~ lhe lima benção paternal-,efEs-;i

i í A ther acampanhou-o até á es-

....».................... cada.,

.-Se _encontrar minha'mãe, »

Esther, irás para junto d'ella,

para Jerusalem e serás_ uma

irmã p-ara Tirzah, exclamou

ram que, passado algum tem- w elle beijando-a.

Era apenas um beijo de

paz o_ que_ elle depunha' assim *

na sua tes-ta?

Atravessou mais uma vez w

aMala da Provinci

Águeda, 17 de novembro.

Não caldulam, v. e os leitores, o

  

branco, aícavallo na egua, mas como

era de noite não suspeitou que aquel-

la fosse a sua. Se a egua nos perten-

cesse mandariamos «prender todos os

homens que se encontrassem de cha-

p'eujbranco na cabeça» porque entre el-

les com certeza se encontraria o la-

drão da burra.

0.Vindo de Coimbra, aonde foi

fazer exame de parocho, chegou no do ;

mingo a esta localidade o nosso de-

dicado amigo, sr. dr. Florinda Nunes

da Silva, que na proxima semana vao

temar conta da sua egueja de Santo *

Isidoro d'Eixo.

0 Tambem vindo de Cascaes che-

gou a esta localidade o nosso amigo,

sr. João Duarte da Silva.--C.

Coimbra 17,

Celebrou-se na Sé Cathedral um solemne
,n.o de vingança?, que se tenta realisar «Te-Deum», pela exaltação de Pio X ao solio
aqui: aA., a B., a O., a D., porque

po no «Campeão» e na «Vitalidade» o

, modestissimo logar de corresponden- *

te; a E., a F., a Gr., etc, porque se não

dispõem a abrir os cordões á bolsa

para dar de comer aos outros, nem se

a ascenção dos illustres paes... da pa-

quizer ver na festa uma razão de re

gosijo, quem suppozer que ella traduz

um sentimento sincero de alegria, re-

cua ferido em cheio pelo sol da ver-

dade, que tudo illumina, e ve, sob a

toalha branca do banquete, que bem ~

dos heroes, o sangue das victimas,es-

pontiticio. Ofñciou o revd.° prelado diocesano,

sr. Bispo-conde, acclytado pelos revd.os »conegos

Andrade e Mattoso. e assistiram a este acto re-

ligioso o cabide, parocbos das freguezias da

cidade, reitor da universidade, dr. Pereira Dias,

_ gorernador civil, camara municipal, par do rei-

no Almeida Garrett, conde do Ameal, directo-
prestam mam a_ servir de degrau para res das escolas normaes, sub-director da Peni-

uintes taxas ara emissão e con- ,
g p 1 tria e dos melões. De forma que, quem

teuciaria, olilciaes do 23 e da 5.“ divisão mili-

tar, delegado do procurador regio, alumnos,

prefeitos e professores do Seminario, dr. Sousa

Gomes, dr. Ribeiro de Vasconcellos, dr. Paiva

Pitta, provedor da Misericordia, reitor do colle

w gio de S. Caetano e orphãos da Santa casa da

misericordia e muitasoutras pessoas de que não

nas foi possivel tomar nota. O grandioso tem-

plo estava ricamente ornamentado, vendo-se

também" o magestoso throno de prata com grau-

dos *de profusão de lumes. A musica era a orgão e

Aos nossos patricios que

_forem á capital por occasião

i das festas do rei de_ Hespauha,

recommendamos que não per-

Cam aoccasião de visitar aquel-

la exposição.
.- '

 

0 tempo e a

agricultura

Dias bons e dias maus, aquelles

g com que começou a semana.

Temchovido e tem feito sol, e até

a temperatura desceu já um pouco.

Nos nossos sitios procedeu-seja

á apanha da azeitona, que foi pou-

ca, sendo por isso escassa no mer-

cado.

De Arouca:_-A colheita da cas-

tanha, que era importante, foi este

anno menor que a do anno passa-

do, Tem-se vendido. cada alqueire

de 16 litros por 600, 650 e 700

reis. E mesmo por este preço, não

a ha para comprar. A da azeitona,

que está para breve, não corres-

ponde ao que se esperava. A How

rescencia foi uma maravilha, mas

não vingou quasi nenhuma. A do

milho, posto que inferior á do an-

no passado, é a que compensou me-

lhor o lavrador.

torneio, ,

do que só terminou depois das 4 ..e
minho, do azulejo, tudo trabalha meia da tarde. Eram 5 as corridas

sem descanço n'esta epoca exce- V e

pcional, em que ha a luctar tam- creio», velocidade, districtal, resis-
tesco o mais proximo, erao le- bem contra a extrema elevação do '

gitimo possuidor do que ago PTBÇO dos generosa 00.0“'3 a Papa',
neurose Cidade do fisco, contra. as ,exrgen-

campeõaato do ~«Re- "exemplo d'estes hoje, dirá toda-a gen-

nhã, Messala mandou um cor- litares, ag

' commensaes_ Transferencias', demis_ ¡D'Btl'umental- numerosa a. 0011001191]-

~sões, O diabo se prepara_ Não fica_ pe., eta de üels. Aguarde de honra fo¡ feita_ por,

dra sobre pedra, agora que ,tantas são um? to?“ “Plantel“ 93: ?Omniandada
precisas para erecção do jazigo devido ;capitão loaquim Mana Ferreira

aos restos de Antonio Brinco, que, co- , °A°ha'se “mudo “a 1°“ ”quad” d° 9°“
_mo sabem, o pagou em vida. . .

Dez annos vao já passados sobre w _o dia em que Bncerrou o testamento, tomovel levar dentro das povoações mais de 10
O prob", morto_ Ma] pensou elle que, lqlometros de andamento por hora; e paraióra
'ao cabo de tanto tempo de jazida em d aquellas 30 kilometres, devendo-se diluir]th
moradia _de emprestimo, seria por ñm a velocidade ,sempre que haja fortes rampas,
atirado com despreso para a vala_ com, encrusilbameutos, curvas rapidas, etc. Os trans- _ de de milhas
mam, tendo estranhos que organisar gressores d'estas disposições incorrem na multa
uma subscripçào para pagarqhe O de '2,5000 aÇ10$000 reis, que pode ser aggra-

covato, a elle, que deixara expressa Yada com prisão de um a cmco dias.-C.

ao 'testamenteiro a condição de lhe ia.- * Estancias 17- _ _ _
'zwer uma capella, que deixou paga comw Na noute passada fugiram da cadela dons * medida usual: trigo,

De Monsão:--O preço dos vi-

Pe¡o * nhos tem orçado por 606000 reis

os 480 litros, mas jáé insignifican-
l licia um extracto do regulamento de 3 »de autua- te a quantidade que ha Para ven-
bro de 1901, que não permitts a qualquer au- der.

vendido vinho a 606000 reis a pipa.

De Vizeu:-A grande quantida-

O preço dos generos aqui, pela

650; centeio,subejoj “Respeito aos mortos”, 01a_ presos arguidos de roubo de dinheiro, roupas e 440; cevada, 400; milho branco,mavam entes homem! E'dão_nos um objectos de cure. Foi por uma friesta que fize-
' ram na parede, fugindo por ella.

;00 tempo melhorou muito.--E.

Eapinho, 17.

O mar, que começava a produzir,

fechou de novo. E' um anno excepcio-

nal, o que a classe piscatoria atraves-

sa presentemente. Mal d'ella e mal

te!

.',, *Em fim, a festa vem a pou- *

,cos passos já, e para que feche com

chave de ouro o que sob tão bons aus-

picios se iniciou, faz parte integrante

do programma a jornada do heroe ao

Cerimonia da primeira pedra ao mau-

Suleu do desgraçado... 0 N'um dos dias da semana pas- ,

 

n'este presente. O cadaver en- w noite; na manhã seguinte, as

centrado no atrio do palacio muralhas da velha cidadella
de Idernéa foi enterrado de apresentaram-ae aos olhos do d

noite e, sem esperar pela ma- povo ornadas de insignias mi-

retoa Graciano, afim, de lhe se achavam misturados bus-

communicar que a morte de tos do imperador. ,Uma mul-

Ben-Hunera,d'esta vez, ,ab-tidão de judeus, exasperados,

solutamente' certa. ' *

XXXI' Í encontrava ainda,

Tinham decorrido trinta supplicar que mandasse tirarviar

dias depois 'da noite em que essas imagens detestadas. Es-

400; 'dito amarello, 380;

»; 360; milho miudo, 400; favs,

feijão manteiga, 850;: dito amendoa,
800; dito riscado, 700; dito verme-

; lho 750; dito mistura, 480; dito

ganga, 440; chicharro branco, 400;
dos pobres, se até ao lim da safra is- dito amarellot
to continua assim. , v

me a tua mão filho de Arrio, * pois do que, se não se esclase-

e ee alguma vez fores a R0- cesse , nada n'este mysterloso

ma, não deixes de procurar o negocio, poder-se-hla estar cer-

o rio para voltar para a pou- Ben-Hur sahira de

seda. Encontrou ahi o arabe , para seguir

que lhe devia servir de guia. ao deserto,

e perguntou pelos cavallos.

Antiochía peraram durante cinco dias e

.o, _xeque_ _Ilderim cinco noites á porta do, pala- *

e. dera-senta gran- cio: por fim o governador an.

estabelecimento do saxonio * to que Graciano e Messala_ ii-

Thord, e pelas barbas de Ir- Ícavam _socegados e que Ben-

min dar-te-hei a beber do meu Hur tinha liberdade de ir aJe-

melhor vinho.

Apertaram a mão, troca- _ No momento da despedida,

ram as vestes, depois do que Simonides que estava no ter

se dirigirem para o portão, rado por cima do rio,

que se'abriu, após o gigante adeus ao manoebo deitando- zera a sua melhor vontade

_Este é o teu, disse-lhe o

arabe apontando para um;

_ Ben-Hur reconheceu Aldêba
rusalem procurar sua familia_ ran, o mais rapido, o melhor

* dos filhos de Mira,o preferido

do xeque depois de Sirius e vel. A

diBSe comprehendeu que ovelho pu- render a guarnição da _torre ordem para tirar os bustos e ,

Antonia *entrou na 'cidade de as insignias de Cesar e, guar- '

a mudança não ll

de acontecimento ,na Judéa. nuncíou-lhes que' lhes daria
Poncio Pilates substituira Gra- audiencia no circo. Quando ::

ciano. , _ . , _ estavam reunidos fel-os cer-

Bastaram poucos dias pa- car pelos soldados; em logar
ra convencer os 'judeus de que de resistir, odereceram-lhes as

tes era favora-vidas; Pilates vendo isto, ce-

Cohorte enviada para deu ás suas solicitações e de.:

.panico,

360; batata, 280;

iho novo, 26000; dito Velho,

2 500; azeite lino cativo, 46700,

foram a Cesarêa onde Pilates se i fazer ° w ~ ¡

lidade das injustiças ..do seu
predecessor,

bondade, e cobrou alento por

um instante_

velhos teem feito con- '

servar os preços baixos. A colheita

d'este anno é abundante.

 



 

JUIZO DE DIREITOde francos sobre os calou bellas e poder entregal-as ao com- tindo para que os donos os não

mercio a preços abordaveis, osjar esqueçam á hora da refeição. w _

dineiros sonharam naturalmente Por muito feios que sejam t0- DA

com a possibilidade de semeal-as. dos esses animaes, os .reprobos da

Durante largo tempo as suas ten- creaçõo, mais feia é ainda a acção

tativas constantemente fracassa- de perseguillos e matal-os. v COMARCA DE llVElRO

ram, sem que por forma alguma Crueldade tal só pode ter duas

,j se obtivesse a germinação das ses causas, qual d'ellas mais deprimen- Acção de Separação

mentes. _ ~ te para o homem civilisado: ou a;

l Assim todos os esforços se re- ignorancia ou a mgratidão.

mediadas, esperaram dia a dia, milhões

a vinda casual dos pastores da los orçamentaes e mais 23 milhões

i - a *de que em egual mez de 1902.
s e - . . o. ..

erra' que nmltos eram e ea' § O coral fossrl das ilhas Fuijt

da qual mals dengueiro para (Polynesia) é a melhor pedra para

attrahlr 308 86118 amOreS- constrncções. Ao cortar-se, a parte

Continua. interna apresenta-se molle como

Adolpho Portella, ,se fóra queijo; mas, ao contacto do

~ _ v k _ ar, endurece e toma a consistencia

BICO avelrense.-Na

'50 Campeão.. litttrario &scientiñca

7 a-e..____'1-'

Casal da serra

me_

 

é Ha, alem em cima, no topo da

serra, ao abrigo dos casta-
do vidro. 1.° ANNUNCIO

 

nheiros velhos, o mais pitto~

resco casal e o mais tentador

de todo o meu conhecimento.

Perdido, ao cimo do mon-

te, como um ninho d'aguia so-

bre a aresta d'um picôto sei-

vagem, d'esse casal ao céo vae

uma jornada de breves minu-

tos, tão proximo das nuvens

está o seu colmado, e tão reli-

giosa e tão doce é a vida pa-

triarchal d'esse lar.

Venho tallar-lhes do Ca.-

sal da-Serra, a morada d'uma

santa familia de pastores, cu-

jo viver me enternece e me na-

mora, d'esde que o conheço.

Está. alii, ainda patente e ain-

da em todas as suas côres pri-

mitivas, a velha vida montezi-

nha, suggestiva de religião e

de bondade, a vida pastoril,

semeada de canções e de rezas,

pacífica, descuidosa. O Casal

da Serra' resume, debaixo do

seu colmado louro, o viver bu- '

milde de todos os freguezes

d'aquella freguezia. Os seus

moradores, serranos ignoran-

tes, alli se installaram sob a

guarda do Senhor, e essa lhes *

basta para levarem uma vida

tranquilla, sem galas e sem

tormentas tambem, apegados

apenas á graça e á fé.

a a
,,,

Ora ahi vae, resumida, e

conforme a entendo, a histo-

ria diessc casal bíblico:

Era d'uma vez nm pastor,

destemido e forte, que, para

pastorear as suas cabras, su'

bia sempre aos mais ingremes

picôtos da serra, que servia de

panno de fundo ás paizagens

verdes da sua aldeia. Para

alem das abas agrestes d'aquel-

la serra, estendiam-sea perder

de vista os plainos da fregue-

zia vizinha, com o seu branco

campanario, lá a todo o fun~

do, a tanger maguado,

Succedeu d'uma vez que

d”essa freguezia subiu até á

serra, a pastorear o seu reba~

nho, a mais linda e a mais fei-

ticeira donzella do logar.

Encontraramsse os dois,

um dia--elle tecando a sua

flauta pastoril, ella fiando na

roca a lã dos seus cordeiros.

E, como a canção que Vinha da eleCtrici'dade. Se se separar um

da flauta'do pastor calasse fun-

do no Coração enternecido da

pastora, eil-a logo a casar aos

cantares daflauta os poemasin-

genuos que lhe nasciam na a1-

ma, espontaneamente, como 'a

agua d'uma rocha viva. Embav

lados na_ delícia d'aquella mu-

sica, os dois corações junta-

ram-se álei da natureza, como

já se tinham juntado e confun-

dido os seus rebanhos nos mes-

mos pastos.

Não lhes descrevo aqui as

alegriasque foram na sua bo-

da, quando n'uma' certa ma-

nhã d'agosto, vieram ajoelhar-

se aos pés do Prior. Foram

.umas bodas simples, sem fes-

tival e sem manjares, mas com'

muito amor e com muito en-

terñecimento.

A esse tempo já o pastor

tinha lá em cima a sua choça

de colmo, pobresinha e modes-

ta, sem portello esem candeia.

Abi se installaram, ahi viveram

os seus felizes annos de casa-

dos, ao sol e ao luar, com os

filhos k brincando no torrado,

junto'j'do rebanho que ia cres_

cendblí'l'dia a dia. Plantaram o

seu hortejoe 'o seu jardim de

alfa'zémas, semearam o

centeio, abriram a sua mina

de agua, fizeram sebe na sua

tapada--e eis o Casal da Serra.

Jácrescidos, os filhos fo-

ram á cata de noivas por es¡

'sas freguezias d'ao redor; e as

filhas, lindas que eram e re-

Fabrica do Gaz.

 

De toda . a prte

O O boletim ofIicial da proviu- duziram a fazer florescer as amos

cia de Moçambique, de 10 de outu-

, de origem.

tras eXpedidas meio secas do paiz

___.___--_-+---------

Sal e pescas

mar continua fechado á ex

bro ultimo, chegado agora, publica

transporte de edificios nos Es- *No balancete do mez de janeiro d'es-

tados-unidos é coisa tão vulgar te anno.

como as nossas mudanças em pa- Havia all¡ em coire a bagatella

diola. Quando urge modificar arrua- de 9.926z256d220. As especies em

mentos, ou mudar de sitio ao pa- que é constituído o saldo existente

citico habitante, nem se deitam pi- n'esta data no cofre geral: notas,

caretas a demolir, nem o inquilino 7.860:000@000 reis; ouro, libras

precisa de escolher habitação nova. ?13:140-5-2, 959:¡315162 reis; pra-

Pega-se na concha, isto é, na casa, ta, 35:1005000 reis, cobro, 105284 t

e tranSporta-se inteira para poiso W reis; em letras, ?08:55095202 reis.

conveniente. Para o transporte de Total, 9.062:7916648 reis. Em va-

Beach-hotel, que montava a 5:000 lores sellados, 662z910d860 reis;

toneladas, empregaram-se 20 loco- A existente no banco: a ordem dos

motivas. A egrejacatholica de Chel- clavicnlarios, libras 30:100-16-6,

sea tMascachusetts) foi elevada 8 ?00:5536112.Reis, 99262566220.

pes acima do solo, para que sob Total, libras 243:?41-1 8.

ella se construisse um arejado Hall. Q O dr. Schmidt, de Colonia,

Taes locomotivas deviam appa- declara ter isolado o microbio do

recer por cá um dia para nos tirar cancro e, segundo aliirma,_esse mi-

d'alli de fronte o cemiterio e collo- crobio e unico, proprio a todas as

car no seu logar o Jardim publico. variedades do mal.

§ Mister Benjamim Marshall, o lemão annuncia tambem que este-1

O medico al-

architecto do novo theatro Nixon, relisou esse microbio por meio do

em Pittsburg, construiu esse edit¡ ar liquido, depois do que o injectou

cio por forma tal, que os ohauf- » em (liderentes animaes, de modo a

fears., graças a um plano inclinado, provocar entre estes a formação

podem subir nas suas machines d'um sôro eSpecial, capaz de des-

ate às portas dos seus camarotes, truir as cellulas cancerosas. Vintee

no segundo andar. A Via dos auto- nove casos foram tratados com ple-

consequencia em redor das raizesmoveis, da largpra de tres metros, no successo.

é completamente independente das » § Pelo movimento de merca-

escadas interiores destinadas aosdorias na alfandega de Lisboa e?

peões. E não só os automoveis não suas delegações foi pago de taxas

esmagarão ninguem, mas ainda o ; ao trafego .durante os mezes de ja-

barulho que fazem os motores não h neiro a outubro d'esteanno a quan-

podera prejudicar o dialogo. tia de 122.'8845790 reis, mais do

ç Muitos são os vulcões que queno anno passado em eguaes

presentemente se encontram emmezes. 624166492 reis. No mez de

actividade, podendo o seu numero l outubro lindo o rendimento do tra-

elevar-se, talvez, a 370, sendo os lego foi de 13:1405536 reis. para

mais importantes o Vesuvio, em i maia 1:0096317 reis do que em

Napoles, que n'uma das suas eru- egual mez do anno passado.

pções arrasou as cidades de Hercu- E nada chega com a adminis-

lano e Pompeia, no anno de 79 de- : tração que o paiz tem!

Durou essa situação 'até o dia ploração. Nao ha, porisso.

em. que um jardineiro) mais ObSeP- * pescado fresco, estando a ven-

uma raiz da planta-mãe, tinham

perfeitamente germinado. Repetiu

a experiencia e verificou que para

obter a germinação bastava depo-

mãe.

Fiocu desde então descoberta a

cultura das orchideas em grande

escala.

Mas de onde provem esta par-

ticularidade e por que motivo não

germinam as semen-tes senão sob

condição de se encontrarem em

; contacto com as raizes da planta-

mãe? . _

A razão é muito simples. Co-

mo ultimamente demonstrou mr.

Bernard, as sementes das _orohI-V

deas não germinam senão depois

de invadidas por um fungo parasi- r

tario, uma especie de paraSIta sem

o qual a tumefacção, a inchação

da plantasinha não se Opéra. Co-

mo esse fungo parasitario emste

na terra, no logar originario, e por

das plantas expedidas de muito

longe., as sementesgerminam quan-

do, postas em contacto com as rai-

zes infestadas, encontram o fungo

bemfeitor. Pelo contrario, n'uma

terra nova onde este parasita não

exista, as sementes, rodeadas em-

bora das maiores precauções, per-

vador que os outros., notou que as dep“, ao Caeso canegamem”

sementes que tinham estado sob
de pescas salgadas que trou-

xeram dois pequenos cahlques

do Algarve. 'A ria pouco pro-

_ duz tambem.

sitar as sementes no pé da planta-
*O sal mantem, Cum

tendencia para subir mais, n

* preço de 60%000 reis o barco.

TULIPAS.

 

abnt-jours, hastes e fu-

-FABBICA DO GAZ

Assumptos de . _ w_

instrucção

O Escolas primaria::

oi ha dias eXpedida pela sub-in-

F specção d'este circulo uma cir-

cular a todos os professores d'ins-

trucção primaria dando-lhes ins-

.trucções acerca da maneira como

devem fazer a escolha dos livros a

 

adOptar nas suas escolas durante o

trienio que agora principia.

ç O sr. sub-inspector d'estza

circulo vae amanhã para o conce-

lho d'Albergaria dar principio a

um processo disciplinar contra o

professor da fregiiezia d'Alqueru-

him, motivado por queixas feitasipe-

la imprensa periodica.

§ No impedimento da profes-

sora de Requeixo, está regendo a

escola do sexo feminino d'aquella

freguezia a sr.a D. Rosa Margarida

da Conceição Junior, a qual tomou

mivoros de porcelana.

manecem estereis e não germinam. posse no dia 14 do corrente.

E' de notar que outro tanto se , Ç Porque o professor da Bor~

dá com as batatas. Quando no se- ralha, concelho d'Agueda, requereu

culo dezeseis se ensaiou a cultura a aposentação, provando no proces-

da batata por meio de sementes, *so que está absolutamente impos-

obtiveram plantas que davam Ho- sibilitado, foi nomeado para o subs-

pois de Christo; o Etna, situado na

Sicília, que tem 180 kilometres de da rainha ingleza

ç David Rizzio foi o favorito

Maria

circumferencia; o Chimborado, nos morto deante d'ella, em 1566, pou

Andes; o Klíntcheos/c, na Stberia co antes da formosa cabeça

oriental; o Stramboli, nas ilhas de rolar no cadafalso. Porém, passava

Lirapi, etc.

Ç Um inventor e industria¡ de , uma serie de cartas descobertas no

NeWburg, enviou a um periodico t archivo do Vaticano, se acaba de

d'alli uma carta em que formmadescobrir ter elle sido um padre.

uma interessante prOposta: crear 0 seu dleal'CG COmO al'l'Slaa além

escolas eu] qug se desenvolveria O de SB IlãO desmascarar em vida de

Stuart,

res mas não tuberculos. Estes, co- ¡

mo disse mr. Bernard; constituem ,

um verdadeiro producto patholo-

real t gico, uma especie de cancer que se

elle por um musico Quando, por ; fungo parasitario especial, ofussa-

riam. Esse fussaríum outro bem-

feitor, existe naturalmente na su-

perñcie das plantas, e quando es-

tas uma vez plantadas começam a

germinar, as pequenas raizes são

gosto e a aptidão inventivos das 1 Rizzio, atravessou ainda mais de invadidas pelo parasita e transfor-

creanças, como em outras se des-

envolve o gosto pela arithmetica,

pela litteratura, etc. Até aqui, na?

da mais rasoavel: se essas escolas

não existem, criem-se. Mas onde

mister Th. Coldwell, 0 proponente,

labora n'um erro, já muitas vezes

relutado, é quando suppõe que to-

das as creanças são dotadas de

qualidades inventivas.

§ Fallar através d'um corpo

humano ou d'uma serie de corpos,

o que para o caso é o mesmo, e

um dos phenomenos mais curiosos

[io do telephone e uma pessoa se-

gurar as duas extremidades d'esse

tio, uma em cada mão, conservan-

?mam-se em tuberculos. E se hou-

Pela im Pensa l ver o cuidado de matar o parasita,

* p i lavando as plantas com sublimado

Nao @Pncorda com n°800 a V7" corrosivo, esterelisando a terra na

talldade- M88 é um monte qual se plantam, obter-sehão, co

de... cinzas a que reduziu aquil- mo no seculo dezeseis, plantas que

lo, e das cinzas só a Pheníx re- dêem Horesi mas que não darão

surgiu_ h tuberculos.

, Como entenda; mas é n-a

alluvião, na vasa que o trou-

xe á superficie por uma. in- w

nundação de lamas, que aquil-

loe vae já levado barra a baixo.

44- Entrou no 24.“ anno

de publicação o Jornal do po-

vo, de Oliveira-d'azemeis. Os

tres seculosl
l l , -

t LUZ na BRILHANTE r naruto
Bico aveireuse==FABRICA DO GAZ.

  

Falleceu ha dias em Lisboa o

sr. João Archilles Ripamon-

desenvolve sob a influencia de um

 

sob os anal-estes

ti, abalisado agronomo, que

tituir interinamente, em quanto o

processo da aposentação se não ul-

tima e em quanto se não provê a

* a cadeira definitivamente, a sr.“ D.

Gabriella de Mello Ribeiro Pinto,

wque ainda se não apresentou a to-w

mar posse.

§ Estão sendo intimadas em

todos os concelhos as creanças que,

estando inscriptas no recenseamen-

to escolar, ainda se não apresenta-

ram á matricula em qualquer esco-

la, do que deve resultar uma aco-

mulação verdadeiramente extraordi-

nario.

Prospeoto moderno

ll
Ialsaparrilha do dr. Ayer expelle todas as

impurezas do sangue. Fortilica a digestão e

augmenta de uma forma extraordinaria a acti-

?idade de cada um dos orgãos e tecidos do cor-

po. De quantas snisasparrilhas ha em todo o

mundo e a salsnparrilha do_ dr. Ayer a mais

benéfica e de mais seguros resultados. Um tra-

tamento completo com ella fortalece e enriquece

o sangue e devolve 'aos labios a cór vermelha.

Compôe o rosto e da-lhe toda a frescura da

prefeita saude.

A salsaparrillnulo til'. Ayer obra especial-

mente sobre os rins, sendo portanto um grande

preventivo do de Bright c de outras alfecções

dos rins.

 

do-as separadas, é perfeitamente

possivel sustentar umacouversação

através do corpo do medium, tão

nossos parabens.

 

esteve ha annos em serviço
, . . , Recommendamos insistentemente este ina-

n este districto. Era ainda no- prociavel- remedio sempre que haja qualquer

detarranjo nos rins.

seu .

distinctamente como seo tio não

estivesse interrompido, ,

§ Uma nota curiosa ácerca__d_a_

descoberta e exploração de minas

e do inicio de certas culturas na

província de Angola: em 1754-1884-

1890, minas de Ouro; 1767-1800-

1839, minas de ferro; 1768 1820,

minas de petroleo; 1870, algodão;

185-5, café e tabaco; 1646, canella

e cacau; 1850, trigo; 1857, minas

de cobre; 1902, minas de estanho.

Com relação ao algodão, só o dis-

tricto de Loanda chegou a exportar

em 1871 mais de ?77:000 kilos,

tendo exportado em 1830 32 pou-

co mais de 105:000 kilos, mas bai-

xado em 1892 (anno das pautas) a

9:456, sendo nos ultimos annos

(1900-1902) a exportação média de

cerca de 16:000 kilos.

§ O jornal «kankas» de S. Pe-

res phantasticos. Pagam-se carissi- 801, e 1050 que a noite desce,entlja

mo, Emi-1888 vendeu-se um pé de í em serv1ço sem pedir outro salario *

orchideas por sete mil francos e ha P910 seu trabalho que não Seja del-

tl “Campina. nos campos w
1 ñ repouse em paz.

 

AS ORCHIDEAS “_:_-+-_-_

1 Remo animal-as nossas

E os LAGARTOS.--AS primeiras des-

empenham no Brazil, na_ Africa e

nas Indias o papel que entre nós

s orchideas estão agora mais

A em moda que nunca. E' jus-

to; devem-n'o á belleza das suas

Voa e muito inteligente. Que

, _ . '

. - r'

flores, á riqueza das suas côres,

aos caprichos das suas fórmas. Já

houve quem as comparasse a abe-

lhas, a aranhas, a moscas, a ho-

mens enforoados, a macacos, a se-

incumbe aos gatos: dar caça aos

ratos.

Modesto e socegado, este reptil

vive em liberdade nos pateos '.das

casas. Durante o dia aquece-se ao

Preparada pelo dr. J. C Ayer é: 0.', Lowell, *

Mass., U. S. A.

 

  

OS termos do art.° 468

do codigo do Processo

civil se annuncia, que

foi auctorisada da separação de

pessôas, requerida 'por Manuel

d'Oliveira das News, tambem.

conhecido por Manuel José de

Oliveira, da Gafanha d'llhavo

e residente na cidade de Ca-

ho-frio, Estado do Rio-de-ja-

neiro, da republica do Brazil,

contra sua mulher, Maria Rosa

Ribeiro, tambem conhecidapor

Maria Rosa Ribeiro Zagalla,

›lo mesmo logar da Gafanha,

ticando cada um dos conjuges

com direito a metade dos

bens de casal. O julgamento

teve logar no dia 14 do cor-

rente mez.

Aveiro, 17 de novembro

*ele 1903.

_vsnrrrounI-O Juiz de Direito,

F. A. Pinto.

O escrivão do õ." oñcio,

Manuel Cação Gaspar,

0*.*OW-'WC-W.

i O MEDICO

t A. Mendes Correia
mudou o seu consultorio para a

n. Formosa, 386

PORTO

Consultas das 9 c meia ás x 1 da manhã

à'.

CLINICA GENXTOaUBINABIA

Tratamento das doenças d'urethra,

prostata, barriga e rins; das doenças da¡

senhoras e das doenças venereas

Pelo medico

Eduardo d”Oliteira
Ex-diSCipulo dos professores

Guyon, Legueu e Gaucher e do dr.

t Dole'ris, e tax-assistente na

»clinica capecial das vias urinaria s

do bOSpital Neoker

Consultas da l

ás 5 h.. da tal-de
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i cantoras POSTAES

ILLUSTRADOS

COLLECÇÃO 110 "CAMPEÃO ns PROllNCllS,,
_W_-

¡.8, 2.3 e 3.a series, com vistas, paysagens

e monumentos d Aveiro

_

A' venda na «Veneziano-central», ao.

Balcões, e nos escriptorios do «Campelo das

províncias».
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PIDPIIITÂRIO l DIRECTOR

_Diamantino Diniz ferreira

w Ha muitas salsasparrilhas que sao imitações 1.a secção--SEXO MASCULINO O

Certiñquem-se do quatomam a do tl. ,tyer' N à Érav. de Noqf'jrroyo i O

N t d, _b . -_ I Curso _copunerciah ronversaçbão z

t ,t - s ranceza, mg eza e a ema conta i-

a à lidade, calligraphia, esciipturaçño §

j w ' a e ' a c commercial, instrucção primaria o
HORÁRIO DOS COMBOYO'- secundaria, magisterio primario.

o , , _WW Musica, esgn'ma e gynjnash'cc g

,iSAHlDAS PARA 0 PORTO SAHIDAS PARA LISBOA rnouuoan ¡namonaoo
t Man ,,..o- r .

PMN O INIINO DI LINGUA' ›

Tramways., _8,55 Ran. 2-* Secção-'SEXO FEMININO ›

Correio. . .. 5,21 Mixto . . . .. 6,50 , Praça @de Maio, 46'
» Mixto_ . . . _ _ 9,0 w L1nguas,_mus¡ca, lavores, dese-

1 TramwangÔJÕ ,udp nbo,.pintura, instrucçao primaria a ›

gv¡ rd_ Mixto_ _ _ _ _ 1,41* magisteno primario. O

 

Tramways.. 4,52 n ,.... 5,37 Í

Mixto....., 8,32 Expresso.. 5,10 l
.o Professoras diplomados V .

Ex .reason 9,40 Correio..._.- 10,57 * O.v* * **dois annos na Exposição de horti- xarem-n'o socegado durante o dia e

cultura, um pequeno lote d'essas Procurar 0 alimento durante' a. HOÍte-

tersburg, annuncia que foi desco-

berto na aldeia de Adishi um Evan-

gelho escripto em pergaminho e

datando do anno 957. E', parece, o

mais antigo exemplar. actualmente.

ç Foi recentemente inventada

na Hungria uma machina electrica

para lavar a roupa, e que esta des-

tinada a prestar grandes serviços

as donas de casa. Com o novo ap-

parelho não e necessario empregar

sabão, bastando a corrente electri-

ca para tirar toda a sujidade da

rOUpa, incluindo mesmo as nodoas

de gordura. lista maehina lava 300

peças de ¡cnpa branca sem que

haja qualquer intervenção do ho-

mem n'esse serviço.

§ 0 rendimento dos impostos

indirectos do mez de outubro em

preciosas plantas, exposto por um

em vinte mil francos,

Estas cifras causam-nos admi-

ração pela sua enormidade, mas

oomprehendem-se quando se pensa T _

olda pelo nome de geo/co para a ca- wnos enormes gastos queexige uma

formosa collecção de orchideas ra-

ras. .

Como diz mr. Constantin, as

grandes casas de horticultura de

França, da Belgica e da Inglater-

ra Organizar!? de .tempos a tempos¡-

a custa de grandes despezas, ver-

dadeiras eXpedições destinadas a vi-

sitar as terras desconhecidas, aquel-

Ias cuja exploração maiores peri-

gos otferece, fora dos caminhos fre- t

quentados ou em logaresinsalubres, *

no fundo de bosques impraticaveis

ou de desertos privados de todos

os recursos.

Os preços elevados de certas

orchideas obedecem, ou, para me-_

lbor dizer, obedeciam a outras ra;

França deu um augmento de 13 zões. Para conservar plantas tão

No Brazilé vulgar verem-se

“60mm“ de mérito, foi avaliado enroscadas aos cantos dos estabele- r

cimentos, fazendo beattñcamente a

digestão,

No sul da America é aprovei

tada uma eSpecie de lagarto conhe-

ça dos insectos. .

São do tamanho das nossas la-

” gartichas.

Teem ventosas nos pés, de ma-

neira que podem facilmente' correr

sobre todas as superfícies, por mais

lisas que sejam, andam pelos vi-

dros, pelas paredes, pelos tectos,

l por toda a parte.

De dia conserva-seooculto atraz w

de um movel ou d'um quadro.

Mal a noite se approxima e se ac-

cendem as luzes, deixa o abrigo¡

vem passeiar com os seus gracio-

sos movimentos em torno da mesa

em que os donos estão comendo,

esperando alguma migalhita que

caia e fazendo-se lembrar por um

ligeiro silvo, á maneira dos cães la

centos, embora yphiliticas e

que os .seus salutares eñ'eitos _ _ _
'elpaes alqullarias do Portugal, for-

nearby-:om Wagonaposta em qualquer

estação do caminho de ferro, por pra-

ços sem competencia. '

Ha mais 2 tramways, que chegam

* a Aveiro as 9,49 da manhã, o

9,42 da tarde. i
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REBUÇADOS MARAVILHOSOS

ALLA do FILHA

Pomada anti-herpetica

 

Para comprovar a efIicacia ?

d'esta pomada, bastará dizer

que ha milhares de pessôas

que _a teem empregado em ima

pingens, herpes, escrophulas,

feridas tanto antigas como re-

imrnediatamente se teem feito_

sentir.

PIIARMACIA DE 1.a CLASSE

DE ALLA & FILHA

Cartaz do “GAMPEÃO,

  

Machina e Caldeira
_A força de 14 cavallos, com

pouco uso e em muito bom

estado, vende-se e trata-se

na Fabrica de ceramica

de Jeronymo Pereira Campos

_ & Filhos.--Aveiro.

Palin de trigo

 

DA BORBA.

JOAQUIM MENDES DE BRITO

GOLLsGÃ

Fornecedor do exercito eldas prín-

Vende tambem feno e camisas d'o.

l milho destina“, para 01101101' colchões
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governo, pela Inspector-'io

_ Geral do arte do Rio de

Í _________ _____ 'A Í . - ,_ » Janeiro, e approvado
, i' _ t“ pela Junta consultivo

" . o a' - i de saude publico

Facturas, circulares, w

enveloPpesmtJmeração

e crivação de livros e

talões, recibos, avisos, ~

mappas,livros, jornaes, *

cartões de visita desde
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E' o melhor tonico

nutritivo que se conhe-
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ce; émuito digestivo, - -
l w i o' " fortiñcante e reconsti- -
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;É 250a 1125500 rs.o cento.

E ,m ' m. t. _l És rapidamente o apetite, g MaChmaS e ”Pçs no' t,
" -* 9 “3M“ â :3 enriquece-se o sangue, - vos.Pessoal habllltadO

RUA DIREITA :AVEÍRO _ , fortalecem-se os mus! -
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i l M U N A O N A L

Com 80 °[o de oleo puro de fígado de

* bacalhau, glycerina, glycerophosphatos e

byphosphitos de calcio e de sadio.

Premiada com a medalha de ouro

na Exposição dos Açores, unica a'que

culos, e voltam as for- 3

ças. É
_

. i Emprega-se com o ,s
B1cycletas, motocycletas e automovels dos mais feliz exito. nos _

melhores fabricantes iuglczes e francezes. * ::Êãííüs ;3:10:08- . . . . , É r 7 7" _ -'í Blcycletas novas, garantidas, a prmcquar em 50$OOO é"? bater as digestões tar- *
reis'

i ã; diaselaboriosas,a dis-
i ' w _ _ ñ _ ; ~ pepsia cardialgia, gas-

Grande sortldo de accessorlos para blcycletas de todos tro-dynia, _gastralgía,
os auctores e para todos os preços. , i “9mm °“m“°çã° dos "s

r Ofñcina para concertos, garantindo-se a perfeição e so-

a. _

E
s
t
a
s

e
x
c
e
l
l
e
n
t
e
s
m
a
c
h
i
n
e
,

d
o
s
a
f
a
m
a
d
o
s
f
a
b
r
i
c
a
n
t
e
s

B
r
o
s
!

7
1
8
7
'
5

C
i
e

d
e

P
a
r
i
s
,

s
ã
o

h
o
j
e
r
e
p
u
t
a
d
a
s
s
n
p
e
n
o
r
e
s

a
q
u
a
e
s
q
u
e
r

a
s
,

e
m
a
i
s

v
a
n
t
a
j
o
s
a
s
e
m

p
r
e
ç
o
.

d
a

a
m
a
i
s

p
e
r
f
e

N
i
n
g
u
e
m

d
e
i
x
e
d
e
e
x
a
m
i
n
a
r

a
m
a
c
h
i
n
a
A
T
H
O
S
,

s
e
m
d
u
n
-

i
f
a
e
m
a
i
s

s
o
l
i
d
a
d
e

t
o
d
a
s
q
u
a
n
t
a
s

s
e
c
o
n
h
e
c
e
m
.

x
x
x
x
x
x
x
m
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2
o
u
t
r

_a orgãos,rachiticos,con- Grande SOl'Ltuu call accessorios, agulhas, etc., etc. Ofñcl d
,.arações, tanto de machines de costura como de bícycletes.
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lÂnharel formado pela Universidade de
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Benjamim de Souza Teixeira, ba- ã

X
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I ãumpção de carnes'aÍ- 0°imbra'medico da ASSiStemiaNacm' nico a ente em Portu al Antonio Joa uim Au usto San a
"lideZ. Esmaltagem e mcklagem. :eâfíesgfaclmggãiüg: nal aos tuberculosos, attesto.que te- IhOS_Enad¡a_g g ' q g 3 w

' ' v ~Grandes reducçôes nos preços â, Gonça we todas as doem.. &EfllãíngtããagãsfâãgggâaaÉÂLOLÍMPÊZL _ São nosísãs ?Ip-ôntes: Eíll AGUEDA, otsr. ?ente se _SãuzaACar-Alugam'se bic'cletas r ã? ÇES, aonde é priciso s “anal droleo de ñgado de bacalhau' &rã-122122481 A O o Sr' ntonlo Angus 0 unes 174m O *cce x:mhz: ~ 'Í levantar as forças' e preparada pelo pharmaceutico A. Car- i ' , ,

,A .h. .h velho da Fonseca da qual tenho tira' “XXXWXXXXX'XXXXXXXXXXXÓ
”I "l ~ HJ do magníficos resultados.

E, ._
E por ser verdade passo o presen-

    

     

  

_ _ __ “'iliãâããââ'EàJnnãêãaiiíã'a 1902.¡ JUIZO DE DIREITO MATERIA? nàlgpqsrnucçio

FUND'çAO ALLMNÇA DAS DEVEZAS :E (a) Benjamim ge Souza 176500657““- DA Rua Caes do Tolo, 3:5_nsnoa
'i 7 ' moldura. g, 5',. ñ í

*os vastos armazens e fabricasExecução perfeita. Modicidade de s' A Emulsão Nacional não se confun-

DE

Ba'.Os & PINHO, succesor

 

. a w i d'esta casa encontra o ;ro rie-
. a ~ i_ . _ w , P P“9905- Jemmlas Lebre, wa do Gmiâg :leenígmcgnâãgããã 6:0 Sgãããààmànâ_

tamo e constructor todos os mate-
, vito, Aveiro. bunal de Justiça.0 preço é quasi metade

“6.393 necessamos _áds ãuaã consuuc'
. , í

Ra ideze economia ~
çoes sem necessr a e »e recorrer

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

a mais nenhum fornecedor.

Madeiras em bruto,material ce-

ramico,telha marselheza,tejolos de

todas as qualidadestubos de grés

e de barro,azulejos e ladrilhos mo-

zaicos,cimento Portland garantido.

 

i'essa emulsão, que se diz extrangei- w w

:a quando é fabricada em Villa Nova A q ; *

ie Gaya-Porto.
o

Exigir a assignatura de:

5,33_ ANTONIO CARVALHO DA _FONSECA

. i Pharmaceutico de 1.'l classe

.i' li i -r'orneoedor da Real Casa Pia de Lisboa

A' venda. nas principaes Pharma-

 

N'csta fabrica construem-se todas as obras, tanto em ferro fundi- w
do, como em metal e bronze, assim como: machines de vapor, linhas
d'eixo, tambores para correias, bombas de pressão para agua, ditas
'systema gallo para trasfegar vinhos, prensas para expremer bagaços
d'uvas ou azeite; assim como todas as obras que pertençam a fundi-

1 .° ANNUNCIO

        

i O dia 6 de dezembro pro-
Um'co Approvado

ção, surra“,wme tomo mechanico, pprlões agradeamemos para jar_ pe.. ¡CADEMlAdpMEDICINAdaPARIS w i e drogarias, no Remo, Ilhas e Ximo, pelas 11 horas da material de ferro-Vigas e chapastllllS e sacadas, mexedores para balselros, torneiras e valvulas de me- ' CURA: Anemia, Ohlorose, Fra um “ca"
v d d¡ ou E“: T GFAL manhã, nos autos de in.. galvanizadas,pregaria d'arame-tu-tal wara toucis marcas ara marcar i as e barris a fo o e ditas a- 'bm-EW” 9'.“ e”“ E. .; ”Em“ ° 'R i . - ' . ° bos de ferro e chumbo banheir

ra tiiarcar t-aixias para eiiibarque, chaiiriiias e arados deg todos os siis- *Mírll'muaumn d”"hnmu RUA DE 5'" MABTHA N'o 15%3 vemdnoorphaDOIngO pm Obi" esmaltadas fogões e estiufas a::
temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para uvas com * i* * a - E à E , *i ' t0 de Anto !110 Nunes da Mala, salas reneth do mais à erfe¡ gado
cyhndros de madalra, engenhos decopos para tirar agua, ditos fundl-

Viuvo de Maria Dias Pereira _ 7 ,ñ _ à P k 9 ídos dc todos os systemas, estancarlos. Tambem fabricam louça de fer- * *
l SyStemaa OI'TmOESmOdOmSa etc: em»

ro para cosmha em preto c estanhada de todos os tamanhos, ferros w o
O

W o i¡ c '-
c

_ ,
Approvada pela Junta Consultivo. de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalh morador que fm em 03-013, em etc- Ja LmO @uma 3 tOdOS "S 011911-

de hm“" 3 Val-1013 (mos (1,3743: Copiadores de cartas em' de prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido.
. a ( ue é inventariante Domin ,os w tes que lhe re "iSÍtem não Só 03

""'” Analyse chimica pelo ea.“lo sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de l. , d, g catalogos preçoqs correátes e dese.* chimíca._Esta agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desinfectante. Slmões d Azevedo, , a ls vae nhos mais tambem uaes “er esw E' empregada com segura vantagr m na diabetes, dispepszas, catarr/tos á praça, no Tnbunal Judlcml, clare'címentos “e “12 59.8%) edi
gastricos putrtdos ou parasitarios; nas preversões dzgeatwasderivadas das . ° l. . M t ° ' 1 * q , J ... P

,
. SltO n0 «Ugo ameipa em dos sobre as suas construcçoes de

riormcas m ecczosaS' na convalescenca das febres grave...? nas atomas _ * ¡ _ _ñ a.., _ ,1 a . . i . . Aveiro, afim de ser arrematado forma a lllllcldal-OS do que devem
gastrzcas dos dzabetrcos, taberoalosos, brtg/ztzoos, etc.; no gastrzczsmo dos
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ewgottados pelos @acessos ou prroaoões, etc., etc. 'mr quem mais @Herecer 90h“ fazer? Para ° que “Puma Secção
i Não tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho o preço da sua avaliação, o see ::tegfgstrucçao' hab'htada e com?a Preço, incluindo a garrafa (8 dec.) 160 reis.

° . _, ° . a ___ñ____f í g íApreciações dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO _LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo gulnte_ pl ea“) _ pel Éencente ao o**.*“*u»*.só; D. ANTONIO DE LENCASTBE professor e medico da Casa Real; e professor VIRGILIO casal inventarlado. ~ pNEUNA-;ncos numnopi MACHADO.
_

A 'M000 REISAnalyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES t LA PIERRE, professor de bactereo N O 2 O Legítimos egarantidos. Pneu-cia da Universidade de Coimbra. Remette-se folheto, gratis, a quem o requtsnar ao -

 

maticos Omníum, Cyclone e Na-

tional, añançados a 5:500.

Grande sortido em accesso-

rios para bicycletes a preços

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto

Sangalhos-Anadia.

VENDE-83:_em Ilhavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

DEP OSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84,. 1.°-LISBOA

 

::Uma terra lavradia sita no

w Campo das Mós, limite de Ca-

_ w cia, avaliada em 65934000 reis.

?Slilllil'lli..MW
matante toda a contribuição

 

PAQUETES oceanos A :SAHIR DE LISBOA
' DA/N(31315; DE 5946 TONELADAS.Em 23 de Novembro 9

 

Paraa Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,

Montevideo e Buenos-Ayres.   

 

0
m

0
4
4
-
0
*
0
-
“

_
. g

J - , Augusto Nunes Visinho.
014113153, DE TONELADAS. Em 7 de Dezembro.

de .ngIStO e as despezas da E em Aguada, no estabeleci-Para Tenerife, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,
Praça' mento do sr' Ben“) (1° 3°““Montevideu e Buenos-Ayres. -

A BGRDO HA CREADOS ?URUGUEZES

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

colher OS Imliches á vista da planta dos paquetes, mas para

isso recornrnendalnos Inuita antecedencia.

PREVENÇÃO AUS PASSAGEIROS

Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam I_ _,, p
as suas passagens como para embarcar nos paquetes d esta Compa- f. M

. ' r › _ 1 __ 1_
“v“ +~.-' ?fp- 'ml/mr'nhia, sendo ClBPOIS enganados e levados para outras companhias, re- _ *

commenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar sem- A malS afam
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Pelo presente são citados w Camel”-

quaesquer credores incertos

Aveiro, 13 de novembro

de 1903._

VERIFIQUEI-r-O Juiz de Direito

t F. A. Pinto

O escrivãodo 4.o oiiicio,

Leandro Augusto Pinto do

Souto.
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    a a de todas quantas se conhecem. Ultima
pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi~ novidade em solidez e elegancia, Sendo garantido O seu born
lhete onde se lala impresso 0 n°350 nome TAIT, RUMSEY & funCCionamento. Omaterial do seu fabricoéde primeira qua-SYMINGTON, e _tambem o nome da Companhia MALA REAL
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lidade, eaffiançado pelos fabricantes DELACHANAL & C.° Macacos
A. g

q de Paúl-_Pre o com o travão $000 reis wgpmgugugttttpgptppgnpptinpmuumum¡uuuumn...
Unicoe Agentes no Norte de Portugal ""' . Ç . 'r . _° ~ _.________* ~ . ñ - * w . g í Grande sortlmento de accessortos e officma de reparaçoes tanto de Mgp¡ca_c¡RUBC_-¡COTall', Rumsey da Symlngton bicycletes como de mamas de amam representante em 0,. IM “e a", meladaA o + ' Portugal, Antonio' Joaquim Augusto-SANGALHOS-ANADIA. ' ll " Facultad“ municipal-

. -19 Rua do Infante D. Henrzque-Torto *.u.. e , . wsua d›Armche¡¡a__.Ave.m_ ,
- 7

Sao nossos agentes"_Em Águeda! O sr' Bento d3 souza Carnelro Consultas da 1 hora ás 3 da tarde
ou aos _seus corre§p0ndentes toa-as as Ilhavo'. o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho.-Acceitam- i 'oldades e Vlllas de Portugal se mais,
  

   

Jeronymo ereira Campos 'cia Filhos

 

    

  
   

     

  

 

Cimpnto Portland, marca Martel-

lo, de superior qualidade, preferi-

do nas obras do porto e Camara

Municipal de Lisboa, porto de* Lei-

xões e Camara Municipal do Porto.

    

  

Ladrilho mosaico da ai'unnlu.i_ A
_ casa de Lis boa, Goarmon «lb U '.

AGRAS AVE I RO
São os mais resistentes, mais ¡oli-

_
._ í w

dos e vivos na côr._ r ñ ~ t
o Precos os da tabella.

k . _
(Junto á, llnha do caminho de ferro)

a .. 'ELHA systems. marselhez, tejolos de todas as qualidades, olaria e mais artefactos proprios para ornamentação de telhados.Pede-se a todos os comprador -s que se não deixem illudir com pomposos e falsos reclamos,
telha é malor que outra qualquer, (garantunol-o), mais perfeita e sobretudo mais resistente,

Chamamos a attenção para os preços porque d'hoje em deante vendemos tijolos. -
' ' TeJolo vaeado de 22 N11 N11 que se vendia a IGâOOO reis o milheiro, passa a vender-se ailOâOOOl reis.

» » n 22 N11 ?4055 » » t' J) a 8%000 I'BÍS J? ?i D a 5%000 reis.
» burro » 22 N11 NOO,6 » n a ?$000 reis

'
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e façam uma visita. a esta fabrica para se convencerem de que a none

 

  


