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PUBLIOAÇÕBS::Correspondencias particulares,60 reis por linha. Annuncios, 30 reis por lia

nha singela. Repetições, 20 reis. Imposto do sello, 10 reis. Annuncios permanentes, contraçto

especial. Os srs. assignantes gosam o previlegio de abatimento nos annuncios e bem assim

nos impressos feitos na casa.-Accusa -se a recepção e \annunciam-se as publicações de que L

redacção seja enviado um exemplar.

ASSIGNATURAS-(Pagamento ¡destinem-_Com estampilbs: snno,35750reis.Sem estam-

pilha: 3,5250 reis. Numero do dia, 50 reis; atrasado, 60 reis. Africa e paises da União

Postal, mais a importancia da estampilba. A' cobrança feita pelo correio, accresce a im-

portancia com ella dispendida.A assignatura é sempre contada dos dias l ou 15 de cada mez.

Não se restituem os originaes.

PUBLICA-SE As QUARTAS-FEIBAS E SABBADOS ~

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

que não ñgurasse já na inau- r sição dos trabalhos deColum-

gui-ação do centro do Chiado. A bano Bordallo Pinheiro, que f

E se alguns nomes mais é incontestavelmeme o nosso

apparecem, serão de simples * primeiro pintor já consagra-4

@Chegou ante-hontem a esta cida-

de e está hOSpedada em casa de seu-

estremosissimo irmão e nosso presas

do amigo, sr. dr. Joao Feio Soares de

Azevedo, a sr'l D. Philomena Feio ds

Azevedo Almeida, uma das senhora-

mais conhecidas e estimadas da pri-

ço partido. O sr. Jayme Af- *

freixo foi forçado a regressar

wa Eixo em virtude das contu-

sões que recebeu.

 

    

do.

 

!MIRIM

Aguardavam todos com moti-

vada curiosidade esse famo-

so plano financeiro do gover-

no, que se annunciava como

engenhoso e salvador.

Elle ahi está, espaventoso

e farfalhudo, mas ôco e ridicu-

lo, como nenhum outro jamais

appareceu.

O sr. ministro da fazenda

quiz lavrar em Vida o seu epi-

taphio, e assim fez.

Nem uma só das suas pro-

postas é sequer viavel. A que

era destinada a produzir mais

efi'eito espectaculoso, a da com-

panhia das Lezírias, é simples- i

mente um emprestimo encapo-

tado de 8:000 contos sobre

 

Francisco Augusto da Fonseca Rogalla

São fundas e geraes as sym-

de e no districto, como são

valiosos os seus trabaldos so-

bre a ria, a sua dedicação co-

As estradas

ontinuamos pedindo provi-

* dencias. E' bradar no de-

serto, mas faça-se, ao menos

por descargo de consciencia.

; Ha quasi 15 dias que a. cama-

ra se dirigiu por telegramma

ao ministro. Pois ainda agora

que vão ser submettidos á

approvação superior os orça-

mentos, na importancia de reis

* 20:541ã000 reis, para as repa- ~

rações das estradas de Lava- *

riz a Aveiro e de Aveiro á Fi-

gueira-da-foz! Só esta absorve l

aquella quantia. E as restan-

tes, que tantas são ainda? Po-

sitivamente o governo andas

- caçoar comnosco.

 

  

pathias que conta na cida-

meira sociedade do Porto e Braga, pe

los elevado; dotes do seu coração e

lucidissimo espirito.

Ó DOENTES:

modos, o que nos é grato noticiar, o

digno conservador da comarca, nosso w

bom amigo, sr. dr. Antonio Carlos da

Silva' Mello Guimarães.

ÕTem guardado o leito por virtu-

de d'uma bronchite, de que felizmente

tem melhorado agora, o nosso presa- r

do amigo e college, sr. Silverio de Ma-

galhães.

Ô Está. completamente restabele-

cido, o que estimamos, o nosso velho

amigo e entendido homeupata, sr. Jo-

sé Eduardo de Castro.

@Não tem passado bem de saude,

a sr.“ D. Georgina Machado e Mello,

dedicada es osa do sr. dr. Antonio

Carlos da Si iva Mello Guimaraes.

Q ALEGRIAS NO. LAR:

Deu com felicidade á. luz uma

creança, a sr! D. Ismalia de Vilhena'

Couceiro, ceposa do illustrado juiz de r

direito em Cabeceira de Bastos, sr.

dr. Jorge Couceiro da Costa. Mãe e fi-

lha estão bem.

curiosos ou de passageiros. . .

Tudo se aproveita n'est-as oc-

casiões. E o mesmo se deu no

Porto, segundo as noticias re-

Tem melhorado dos seus incomñ *
cebidas.

Mas ahi, esperava-se ainda w

mais do que na realidade hou- 1

ve, tal era o réclamo feito á

inHuencia do sr. José Novaes.

D0 Porto, segue a peregri-

nação para 0 norte, descendo

depois a Aveiro e Coimbra e

voltando paiia Lisboa.

Emfim,treme o paiz de norte

a sul, sob tal pêso que quando

não venha angmentado de pre-

até a nossa alma de patriotasponderancia politica, deve vir

augmentado de tecido adiposo,

depois de tanto banquete e co-

meraina. Não ha. duvida que

pegou a moda da paparóca

As salas do «Diario de n0-

ticias», onde a exposição está

installada, estão assim trans-

formadas n'um templo d'arte,

que tem sido e (tonitinuara sen-

sendo visitado devotamente

pelos fieis.

Effecúvamente, tem all¡

accorrido 0 que Lisboa tem

de melhor, no mundo das let~

tras, artes e mundanismo.

E' d'um intenso prazer es-

piritual percorrer essas salas,

w cheias de quadros que nos com-

movem e nos assombram. E

se dilata ao vêr assim tão ele-

vado um artista portuguez.

A sua obra é já enorme,

destacando-se n'ella os retra-

~~ mo director da Caixa-econom1~

ca, o seu altruismo como fun-

dador do «Gremio-moderno»,

que tão honrada memoria dei-

xou, os seus serviços á armada

inscripções de assentamento.

Fingindo ser um acto de_

força, é simplesmente um ar-

ranjo com os accionistas da

companhia, que assim vão ter

Entretanto dá para a resi- a

dencia de Luso 2:0501000;pa-

ra a estrada de Anadia á distri-

ctal n.0 73, 4:355:000 reis, e

tos de Guerra Junqueiro, An-

thero de Quental, Eça de Quei-

roz, Raphael Bordallo e Lal-

lemant, e o celebre quadro de

Santo Antonio.

como symbolo de força politi-

ca. E não ha duvida tambem

de que a escolha não podia ser

a melhor. E tica mesmo a calhar

valorisadas as suas acções á como illustrado ofiicial d'ella,
auctorisa a direcção de obras

publicas a adquirir materiaes, _

para divisa, a velha mas ver-

dadeira phrase do sapateiro de 40- Em D. Maria foi hon-

wa sua integridade de caracter

como governador civil substi-

tuto e a competencia com que

desempenha o espinhoso cargo

de 'reitor do lyceu, sabendo

conciliar o respeito e o affecto

de todos com as obrigações

e deveres de professores e alu-

mnos.

custa do thesouro publico_

O proprio ministro o con-

fessa quando diz que nada ti-

ra á companhia, e esta nada

perde. Eifectivamente, até lu-

cra, porque demais a mais o

estado vai assim renunciar por

esta forma a grandes tractos

tem a estreia d'um novo dra-

maturgo: Henrique de Men-

donça, com a peça n'um acto

~ 0 sonho d'um Principe.

+0- Começou a tormenta

na camara dos deputados. Us

primeiros effeitos começaram

a fazer-se sentir hoje. Estavam

Braga:

ct Ou todos comem, ou ha de

haver moralidade» .

*Nas camaras, emquztn-

to se estudam as pl'UpOstz-ts de

fazenda, que teem levantado

unanimes ejustiñcados protes-

tos, teem-se discutido a psoro-

por ajuste particular, para a

reparação da estrada de liga-

ção de Mira. a Poyares, pelo

Valle-de-vallancho, em Luso'.

Vejam todos em que' con- w

ta somos tidos pela gente do

governo, e para onde vão os a

dinheiros com que pagamos o

de terreno, de quere compa-

nhia indevidamente se apossa-

ra, e sobre que tem havido

varios pleitos judiciaes. i

A discussão parlamentar,

se tal proposta chegar a ser

discutida, revellará todas es-

sas suas bellezas, que são edi-

ficantes.

Com taes precedentes não

é para estranhar que fosse re-

cebida com verdadeiro agrado

l; a noticia de que o illustre gu-

vernador civil, sr. dr.“Carlos

Braga, mandava celebrar na

segunda-feira, em acção de

graças pelo seu completo res-

* vexame dos impostos e outras

extorções.

Luso absorve quanto po»

de. O resto do districto, é o

que se *
Vê.

Suffragios

Os estudantes do nosso lyceu

vão mandar resar uma mis-

As Lezirias converter-se- * tabelecimento da grave doene sa por alma da mãe do sr.

hão assim em lamaçal, que ha ~ ça que ha pouco o acommette- conselheer Abel d'Andrade,

de_ sujar muita gente.

 

Miudezas

ubiu já a inspecção respectiva o

S processo do provimento defini-

tivo, devidamente organisado e in-

formado, do professor da escola da

freguezia de Canellas, concelho de

Estarreja, circulo escolar d'Aveiro,

sr. Reynaldo Vidal Oudinot.

§ Na India portugueza, e na

comarca de Goa, foi agora vendida

em hasta publica grande quantida-

de de joias de ouro, prata e pedras

preciosas, collecções de moedas,

etc., existentes na caixa dos depo-

sitos judiciaes, e valores declara-

dos vagos para o estado. A lista oc-

cupa quatro columnas compactas do

:Boletim otiicialn.

§ Pediu a sua aposentação o

cantoneiro da direcção de obras pn-

blicas d'este districto, sr. Domingos

Ferreira. , ,

'§ O* Diario faz hoje a 1.*1 pu-

blicação do annuncio da abertura

do concurso para o logar vago de

facultativo municipal d'esta cidade. ,

_ § A camara municipal d'llhavo *

secundou o pedido da de Aveiro

dirigindo-se por meio de represen-

tação ao ministro das obras publi-

cas para que providencie sobre o

mau estado das estradas. *

- E' remar contra a mare. O di- ;

nheiro é necessario ao governo pa- *

ra bodas e afilhados.

i Tumulto¡

 

ra e que chegou a pôr em so- director geral d”instrueção pu- o

bresalto os seus amigos e admi- , blica.

gação do contracto Williams, todos os ministros-presentes, a

 

Rolim Cesar de Sousa Monteiro

e o¡ um homem de bem e um feliz da sua vida, metteu o sr.

dos mais dedicados amigos j Hintze Ribeiro os pés pelas

do 1nolv1davel fundador d'este mãos, confessando ter o gover-

lação de Lisboa e a prohibição

dos comícios tendentes a pro-

tão Williams, que deu ao sr.

maioria occupando os seus lo-

gares, a minoria, *em grande

força, a postos, e as galerias

mais concorridas que habitual-

mente, avultando os interessa-

dos na questão da nova área.

fiscal de Lisboa. De interes-

sante, apenas se haviam troca-

do explicações entre o sr. mi-

nistro da. fazenda e 0 sr. An?

tonio Centeno, acerca da cota-

0 alargamento da circumval-

testar contra esta medids anti-

economica e vexatoria.

Sobre a vergonhosa ques-

Teixeira de Souza o dia mais

radores do seu bello caracter,e *

w que o referido acto religioso

~ fosse concorridissimo. *

_W

o ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

A' missa, que foi resada

pelo revd. arcypestre prior da Feira,

_j , ° ' a. Amanhã, a sr.' D. Henriqueta do

vera cruz, 388.18?uam os 81.8' Carvalho Ponce de Lacerda, Mertola.

governador GIVIl, secretarlo Alem, as sr.“ D. Eulalia de Jesus

geral, as auctoridades judi_ dos Santos, D. Izabel Maria Lopes de

. , .a í . w Almeida; e os srs. Joaquim dos San-

claeso mllltares e 900133133' tos Monteiro, Sangalhos; José Ferrei-

ticas, empregados do governo

civil, os professores e alumnos i

dia õfez annos a sr.'l condessa do
do lyceu, a maioria dos em- , , ,

V ~ Ameal, uma das mais respeitavels da-

pregados das reatantes repar- mas da primeira sociedade portu-

. a - g_ ° , '_ gueza.
tições publicas da cidade, mm ÕHontem, O sr_ dr. Augusto de

Campos e Hylario Barbosa de Castro,

da Moraes, C. d'Anciães.

w tas senhoras e um sem nume- Castro, filho,

ro de pessôas de todas as clas- o Raonnssos:

ses, representantes da impren- 00m sua esposa regressou a Ama-

, , - - rante o sr. dr. Casimiro Barreto Fer-

sa e assocraçôes locaes, e aml- mz Sachetti_

gos pessoaes do sr Francisco í ~ÕRegressou da .liàspirãho o sr. dr.

Regalla, que foi efusivamente J°a° Angus” 9' “na Sampaio

w_ _ Maia, illustre medico municipal, com

fellcltado, recebendo tambem sua faàmilia. d P á

_- Ô egressou o orto sua casa

os cumpnmentos de t0d08_0 o de Taboeira, a sr.ll condessa do mes-

sr. dr. Carlos Braga, que qulz mo noção. d E

. . ç o egressou e starreja a sn'

dar 35mm _um pabllco_testemu' D. Margarida Salgueiro, que foi hos-

nho de amlsade e subido apre- pede da “familia do nosso presado

:
' . 1 I'

ço que lhe consagra. amigo, sr Bento José da bosta

Publicando mais uma vez

o seu retrato, prestamos-lhe

tambem a merecida homena-

gem da nossa consideração.

de Gouvêa,

tuense.

selheiro Bento de Moura.

. ESTADAS:

Vimos n'estes dias em Aveiro os

srs. Augusto Rocha, José Rodrigues

Pardinho, padre Joaquim Soares de

Cartões de visita

ra Corrêa de Sousa e Candido d'Almei- *

@Tambem no proximo passado

houve filhos, mas de que ape-

OEstá alli a sr.a D. Emilia Ayres w í

sympathica dama por- ê

oRegressou já. a Lisboa o er. con-

)ornal, o conselheiro Manuel no prorogado o caso por um

Firmino d'Almelda Mala,e seu anna, que com um anno e meio
e o Í

cooperador em multos dos me- que _já estava no contracto, faz

o » _ . r

Hoje, os srs. Aliredo Brandão de lhoramentos com que elle en 2 anna-9 e mew-

riqueceu esta cidade e con- O alargamento de Lisboa

celhO, BeerndO em blennlos não teve,nem póde ter justifica-

successlvos de meo-presidente ç ção possivel, sob nenhum pon-

da camara quando aquelle era to de vista; e quanto á prohi_

seu presidente. ção dos comícios, violação mae

Não nasceu em AVeÍrO, mas, nifesta e revoltante dos sagra-

Vindo Viver para 68113 cidade dos direitos de petição e reuv

muito novo ainda,para a com- nião, o sr. Hintze, depois de

panhia de seu tio 0 dr. Sousa muita phrase banal e de muito

Monteiro, antigo promotor do synonimo, acabou por dizer

bispado, de quem aqui ficou que tomava a responsabilidade

herdeiro, constltum familla,ca- precipua dos seus actos, , _

sando com uma bondosa se- A camara (1311-39 por ea-

nhora, filha dos srs. Viscondes tisfeita, o paíz tambem e nós

de Santo Antonio, de quem tambem. ..

' +0- Signiñcativa e de real

nas sobrevive _a sr.a D. Maria *

Clementina Monteiro Rebocho. A mlnorias progressistas em ca,-

sa do nobre chefe, sr. conse-

  

Mala do Sul tro, que a ella presidiu.

Alem da. congratulação pe-

 

las grandes melhoras do illus-

onnonuoa na cursar.

LISBOA, 12

ram concordes e unanimes em

se fazer nas camaras uma

franca e aberta opposição ao

boio da noite, para o norte,

em peregrinação politica, osr.

importancia foi a reunião das

lheiro José Luciano de Cas-w

tre estadista, todos os orado-

g res, com sua ex.? á frente, fo-

Partiu antes d'hontem,no com-

ção do fundo interno de 3 p.

c. na Bolsa de Pariz e votado

o parecer da resposta ao dis-

curso da corôa, depois do g0-

verno acceitar um, additamen-

to proposto pelo sr. conselhei-

ro Veiga Beirão, para se con-

signar um agradecimento aos

nossos compatriotas residentes

no Baazil pela oñ'erta da. ca-

nhoneira ccPatria», facto alta-

mente apreciavel e patriotico,

que não foi mencionado na fal-

la do throno.

Tambem havia sido vota-

do o parecer do sr. Oliveira

Mattos., que deseja referir-se á

questão do alargamento da

circumvallação de Lisboa e á

prohibição do cemicio; mas a

camara não reconheceu urgen-

cia no pedido, o que causou

irritação. D'ahi resultou a as-

semblêa tornar-se tumultuosa

_ e ser a sessão suspensa.

Foi a primeira trovoada

Percursora de maiores tormen-

~ tos.

O requerimento do sr. Oli-

veira Mattos, para haver vota-

ção nominal, foi approvado,

apesar da maioria votar con-Notícias de Miranda-do-corvo

dà° como amOtinados 03 P0'
João Franco, a quem os seus *tal o estado em que se en- governo, declarando-se estar

vos d'aquella região em virtu-

de da elevação a que se che-

gou no augmento das contri-

buições.

Peçam ao povo mais 20 °[0

para estradas e mais os addi-

cionaes de que resam as novas

propostas de fazenda, e verão

como o leão sacode a juba. . .

~ Desastre
, r

E contram as estradas por

ahi fóra, que ha dias partiu

em Esgueira, ao voltar da rua

Resende, Manuel Gonçalves Nunes,

padre Antonio dos

Santos Pato, dr. Florinda Nunes da

Daniel Sarrico,

Silva, dr. Frederico de Moraes Cor-'-

veira, Manuel Maria Amador, dr. Abel

Corrêa da Silva Portal, conservador
_ r 'a arro em ue

da' ed 1 O c › q i do registo predial em Albergaria-a-ve-

com outros individuos, vinha

o sr. Jayme Afi'reixo, capitão

do porto d'AveiroFicaram to-'

dos mais ou menos contundie

dos, tendo um d'elles um bra::

listo, escrivãomotario em Aguada; e

na Murtosa. -

Mario Belmonte Pessoa.

lha; Gualdino Manuel da Rocha Cal- Í sombrou ninguem) P813 quan'

Albino Rebello Oebollão, proprietario

@Esteve em Aveiro o nosso esti-

mavel amigo e' rico proprietario, sr. *

amigos politicos prepararam

aqui na «gare» uma manifes-

tação, que nãopodia ter maior

importancia, mas que não as-

o partido progressista promp-

to a acceitar o poder.

N'essa reunião mais uma

w vez se evidenciou a força do

É partido, a sua cohesão e disci-

plina e a sua inteira confor-

_ midade com o seu chefe.

40- No mundo da. arte,

temos que nos referir á expo-

tidade, dos manifestantes.

Lendo a lista dos nomes

publicada. pelo Jornal-da-noite,

não se nos depara ninguem

tra, porque a minoria represen-

tava mais de um terço do nu-

mero total dos votantes. Isto

deu origem ao sr. Oliveira Mat-

tos dizer: «este é o primeiro

cheque que leva o gover-

w 110.»

JUCA.
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i A PÔdai com_ a-unha,

' das ervilhas

Por meio d'esta operação, mui-

to praticada em Arg'entenil'

e no Loire e que consiste em

supprimir a parte terminal dos Y

caules, com o ñm de fazer sus-

pender o seu crescimento, e

de concentrar nos frnctos a

saliva elaborada pelas folhas e

pelos orgãos verdes, activa-se

a “maduração das ervilhas

uniformisa-sea ua colheita.

Vivaldo, commandante da 9.a bri-

gada, n'esse serviço.

ç Pela ultima ordem do exer-

'fcito foi promovido a capitão e col-

locedo em infantaria n.° 24, o te-

nente d'infanteria 15, sr. José Lu-

cio d'Oliveira Seixas.

.lá re ressou de Penamacor l
ç g Sombra, A. Rodrigues'

~ sello, N. N.0utro isca!,

a Aveiro o sr. dr. Jose Maria Bo-

drigues da Costa, capitão-medico

de infantaria 24. _ g

§ Regressou a Aveiro, vindo

de Lisboa, o major d'infanteria n.°

24, sr. Andrade.

§« Chegaram tambem os capi-

tães ,ultimamente collocados no

mesmo regimento, srs. Carvalho ~e

e Chagas Roquette.

' Ç Regressou do Porto a Aveiro

l Esta operação deve fazer- , o sr. Alberto Brandão Thetnudo, al-

sona epoca da floração, es-

pontando geralmente o caule

com a unha acima dos tres

andares das flores. E' claro

que esta regra não pode ser

absoluta, podendo fazer-se o

Córte mms l“"go se ass"” se;Eixo para o Porto, esteve no sab-

julgar necessario, mas nieste

caso as vagens tornam-se me-

nos bellas e a sua maduração

é mais retardada.

Esta operação convém es-

pecialmente para as varieda-

(lades vigorosas e Samir-tempo-

rãs, porque á anãs não pode

ser applicada.

Quando as ervilhas são

cultivadas em bom terreno, e

que se lhes. póde dar agua .em

quantidade sufiiciente, desen-

volvem-se novos rebentos, que

produzem flôres e uma nova'.

colheita de vagens.

As summidades dos cau-

les espontados são' muito ten-

ras, podendo;ser confeitados..

A cal e as arvores iructiieras

leres do 3.0 esquadrão de cavalla-

ria 7. ' ' -

Esteve ha dias n'esta cida-

de e já regressou a Lisboa o sr. J.

'Leopoldino Furtado, tenente-coro-

nel reformado, que serviu' em in-

fantaria 24 como major.

§ De passagem da sua casa de

bado n'esta cidade, o'nosso amigo,

sr.-David Ferreira da Bocha, capi-

tão d'infanteria 6.

oticias religious

No proximo sabbado tem lo-

~ gar em Travassô a comme-

moração dos Santos Martyres

de Marrocos, que ali se vene-

ram no seu rico altar, e cuja

original procissão de peniten-

cia atráe uma enorme con-

correncia de _fieis de toda a

parte, e tambem d'esta cidade

e da Gafanha.

40-* O S. Gonçalo teve,

_como dissêmos, magnifica fes-

ta na sua capellinha do bairro

piscatorio. Tocaram 2 musi-

cas, a Aveirense e a d'Ilhavo,

que agradaram. Teve larga

. ç concorrencia de romeiros.

jA necessidade da cal para 4-0- Na historica egreja

as principaes especies de fru- do convento de Jesus. realisa-

ctos não é a me ;ma para todas, se no proximo domingo a fes-

diz .o «Jornal Agricolam ' tividade do SenhorJesus,cons-

Assim, una. macieira de 25 tando de missa pela manhã a

centimetros de grossura exige orgão, cantando as senhoras

109 grammas de cal por anne; alli recolhidas, exposição do

nurapereira das mesmasdimen- SS. todo o dia, e sermão de

.Saes, 69 grammas; uma cere- manhãe de tarde. São_ orado-

geira,209 grammas; uma amei- res os rev.os padres Antonio

¡oeira, 75 grammas.

Nas terras pobres em calca-

reo encontram- se pereiras mui- ~

to velhas e _ muito vigorosas,

ao passo que em terrenos d'op-

tra natureza as macleiras nao

porsperam e arruinam-se muito

cedo por doenças cancerosas de

toda acasta. As pereiras enxer- - Em“ ACADÊMICA.__AC,¡vam_Se

tadas em 'marmeleiro exigem w R os preparativos para a recita

egualmente muita calecrescem que a academia tenciona effectuar

mal nos 5610,, desprovidos de agora no theatro «Aveirense».

alcarceo l .là D'Um d'estes dias ao Porto es-

colher to guarda-roupa o sr. Anto-

. . .rt nio Augusto Duarte Silva, entendi-

"ohc'as m' ' are. do ensaiador, estando a terminar

ctirou no domingo para Lisboa, ,a musica para o canto e bailados 'o

d'oude depois segue para Se- habil contra-mestre da banda de

tuh'al, o capitão de infantaria 11, *infantaria “24,, sr. João Rodrigues

sr. Jose Francisco da Graça, que da Conceição.

por algum tempo serviu no 24, - Peça, o aproposito em verso

onde desempenhou com muita dis- _expressamente escripto para os

tincçãu o seu logar, merecendo por alumnos do lyceu, pelo nosSo colle-

.isso dos seus superiores e camara- ga F. de Vilhena,- parodla ã «Som-

das os mais' justos elogios. O sr. bra-do-sineiro», sob o titulo'de «Pe-

José Simões Maio.

4'¡- Na vespora e no mes-

mo dia tem logar a festa .a

w Santo Amaro no visinho logar

de Villar.

.Ion-nal da tel-ra

 

_Fernandes Duarte e Silva e

Foi

capitão Craça, que deixa saudades

em Aveiro, foi acompanhado de sua

familia para acapital. w _

_ Q Terminou a inspecção ao

D. R. e ll. n.° 24. Por esse motivo

regressa a Lisboa o major d'infan-

teria sr. Jose Maria da Costa, que

modo-de-sombras». A recita tem lo-

_gar n”um dos ultimosdias do ,mez

corrente, tomando parte n'ella,p0r

obz'equio aos rapazes, o apreciavel

amador, sr. Abel Costa. O producto

'é destinado a construcção -do «N0-

vo-hospital», ideia generosa e sym-

distribuíção dos

feita: " .

Ret', Abel Costa; rainha, A. Pinto;

Princesa, E. Severo d'Oliveira; Prince-

Pe gemaiwi, Santos Sarmento; Princi-

pe gentes, .A. de. ' Sá; D. Portuguez, A.

Fonseca; D. Circumferencia, S. de A1-

buqucrque; dr. &teorias-noturnas, A. Mi-

randa Leal; Astrologo, A. da Rocha; '

Um fecal do*

. N.; Um da côr-

te, J. Saramago; Outro da côrte, J.

S. Corpo de baile:--1.' bailarina, A,

Ruella; 2.', L. Augusto; 3.', A. PuGri

jó;'4.-', S. Sobrinho; 1.0- bailarina, M

Lebre; 2.0, M. A. Pinto; 3.", A. Severo;

e 4.°, A. Leal.

A assignatura está jà aberta-_na

«Veneziano-central» .

§ nsrnanas.-Pedem-nos os

povos de Cacia, Sarrazolla e loga-

res pertencentes áquella populosa

freguezia, impetremos da camara

municipal providencias para o mau

estado em que se encontram as,

ruas diquelles lugares e princip,al-

mente a de Vilarinho, onde se não

passa a pé enxuto, e onde ha mui-

to se não fazem concertos. A estra- L . .

dao o maior contingente.da municipal, a partir d'alli e até

aos Cinco-caminhos', onde entroncaw

na estrada real n.° 41, .eStá verda-

deiramente -intransitaveL De toda

a justiça é, por tanto, se attenda a

petição disquelles povos, e ' quere-

mos crer que assim succederà. In-

formam-nos de que na sessão mu-

cinipal que amanhã deveter logar,

apparecerà reclamação n'este seu-

tido. ›

§ Com respeito às districtaes,

salvo o disposto na famosa medi-

da de fazenda, que nos exige 20

°[, de addicional para manutenção

da comlmissão local que ha de ter'

a seu 'cargo a sua conservação,

não vimos ainda que o governo ou

o sr. ministro das'. obras publicas t0-

masse a menor providencia,

§TUFÃo.--Com uma enorme

batega d'agua, desenvolveu-se no

domingo 4 aqui, pelas ll horas da

manhã, um tufão violento, que des-

amarrou alguns barcos junto aow _ J_ _ _

Simoes Coelho e OctaVIO Ferreira do Campeão. Opreço dos ge-

da neros agora é, pela medida de

caes, partiu arvores e lançou por

terra beiraes' e muros. No Rociofoi

necessario a algumas mulheres car-

regadas pousarem o que transpor-

tavam e santarem-se no chão. De-

pois d'isso amainou.

«o MONTE-PIO AVEIaENsn.-Esta

convocada para o dia 24 do corren-

te uma reunião da assemblêa geral

d'esta associação de beneücencia.

E' a 1."”1 da gerencia actual, e tem

por lim a discussão e julgamento

de contas da anterior. '

§ RECENSEAMENTO ELEITORAL.

-Começaram já, na secretaria da

camara municipal, as operações do

recenseamento.eleitoral d'este anno.

§ EM TORNO no DISTRICTot-r-

Para evitar-se a deslocação da arãia

nas proximidades da linha ferrea

em Espinho, visto que o mar pro-

segue nas suas incursões alli,

a companhia-real mandou deitar

ela margem da linha a pequena l o , _ _

distancia da ponte do, rio Largo, deu Para Aveiro 20013000 reis n'u- lltros, 500 reis; o centeio 600.

*ma -cautella de 120 que havia

» adquirido o sr. .João Simões d'Al-

alguns vagons de pedra com troncos

de pinheiro.

§ Já d'alli seguiu para Malho-

sinhos a leva de pescadores que

n'esta_ epoca costuma ir para 'a

pesca dasardinha.

Ç A Mealhada, quejá tem uma

rasoavel praça de- touros, pensa na

construcção d'um theatro, consti-

tuindo-se para isso uma sociedade

por meio de acções.

Q Foi determinado que a direc- . .

Santo Amaro, em Estarreja, muitoção de obras publicas do districto

faça proceder à Construcção da ser.

ventia da estrada_ _districtal n.° 40,

de Aguincheiro'à' Feira.

§ ML 'QUADRA'r-Não 'tem cor-

rido bem a quadra para os creado-

res degado nos nossos sitios.a0

invernohumido e frio que tem feito,

tem-lhe dado grande baixa, causan-

do aos d'onos enormes prejuizos.

ç TAXAS romana-Durante a

corrente semana vigoram estas ta-

esteve em Aveiro auxiliando o sr. pathica a que todos se associam. A' xas para a emissão e conversão de

     

;O seu coração ,pulsou mais

precipitadamente,e não despre-

gava os olhos d”ellas.

Ficaram durante um m0-

mento em frenteda pedra, col-

locada áporta do sepulchro,

(104) LEWI WALLACE

_ W-

CHRÃSTU.

rmnçao m; e a o

0 sol devia illuminar oin- depois lentamente e com ar

terior durante as horas mais_timido, puzeram-se a caminho e

quentes do dia e ~ parecia que 'para chegar ao poço. Quando

nenhum ser vivo habitava ahi. estavam a pequena distancia,

Todavia, com grande' _ pasmo elevaram-se algumas vozes pa-

seu, a paciencia_ egypcia ~viu _ra as amaldiçoar. O homem

por fim. sahir de lá duas mu- que tirava agua apanhou um

lberes que se_ amparavam e se I punhado de ,pedras para lhes

ambasos cabellos 'brancos e ,enfermos agrupados mais á

pareciam egualmente velhas., retaguarda, no flanco da col- r

mas as suas vestes não esta- lina, bradavam: leprosas! le-

vam rasgadase olhavam em presas!

rui-or de si como se case sitio_ «Com certeza,

 

ra que determinava a sua ap-

proximação, com certeza são

estrangeiras que não conhe-

cem os usos com que os le-

prosos teem de se conformar». creança a quem enxugara as

Levantou-se para ir ao seu * lagrimas e com quem brinca-

encontro, levando comsigo ara, essa Tirzah, sorridente e

graciosa, de voz tão meiga, 'a

-- Que louca, . exclamou alegria da casa! O coração da

uma das mulheres que estava egypcia partia-se ao lembrar-

ao pé do poço, ir levar pão se de tal.

assim aos mortos! E pensar

que vein aqui esperal-as em duas velhas que_ eu nunca vi,

vezmde as mandar comparecer vou-me embora. Ia para vol-

* tar para traz, quando uma das

Amrah inquietava-se pouco * leprosas a chamou pelo seu

bilha e o cesto. '

ao pé da porta da cidade!

guiavam mutuamente; Tinham atirar, ao passo que todos os

a ditos.

Side“le, José da Fonseca Prat;

OretarÍO, José Lopes do C. Moreira;

papeis foi assim valles do correio internacionaes: do chefe, o conselheiro Manuel Fir-

franco,222 reis; marco, 274 reis; v mino, fundador do aCampeão das

dollar, R$250 reis; sterlino, 43 reis. províncias».

Ç caça-_O mar tem arrojado

á 'praia'grande quantidade de caça, já mais material para a cobertura r

§ MERCADO no Faixa-Chegou

foi diminutissima. A aguar-

dente de bagaço tem-se ven-

dido, e ha bastante procura, a.

5ã50O e ããSOO reis cada 25

que vem ao mercado por baixo metalica da Praça-do-peíxe. Algum litros.

preço. vem defeituoso, sendo necessario

Ç EXPORTAçÃo.-No mez de voltar à oíiicina constructora.

dezembrohndo, foram * oXportados 0 TIRO AOS penses-_Na real

pela praça de Lisboa 450 cestos e tapada d'Ajuda, em Lisboa, houve

1:480 caixas

Para Londres foram 538 caixas e

450 cestos com 192:600 ovos, pa-

ra Southernpton 532 caixas com

106:-'109 ditos; para Capetowu 380

ditas com 76:000 ditos, e para Lou-

renço Marques 30 ditas com_ '8:900

Durante todo o anno foram

exportadas pela referida praça

w1861769 duzias de OVOS, no valorw

de 22:4926230 reis. _

Uma grande parte, senão a

maior, foi dos nossos sitios, e são

wos concelhos de Aveiro, Estarreja,

Azemeis, Ovar, Feira, etc., os que

§ 'fem continuado d'aqui em

grande escala aexportação de ga-

do bovino para Lisboa.

Ç assocraçõss LOCAES.-A no-

va direcção, eleita agora para a ge-

rencia do «Club Mario Duarte» [icon

que tomaram parte

el-rel e outros aprumados atirado-

res, entre eIIes os nossos amigos,

srs. Mario Duarte e Antonio Maria

de Sousa, ganhando a l.a e 2.a

«poulen, Mario Duarte; a 3.“, Anto-w

nio M; de Sousa; a 4.a 6.a e 8.“, o

sr. Brandão de Mello; a 5.“, el-I'ei; l

e a-7.°, foi dividida .entre Mario

Duarte e Antonio de Sousa, a quem

endereçamos as nossas enthusiasti-

cas felicitações.

 

.josé @and @GIÕOSC de @geladas

e

:josé @and @Ilheus @croata de (Magalhães

Advogados

Mudaram o seu escriptorio para a

Rua de 8. Nicolau, IO2, 2.0-LISBOA

 

0 tempo e a

agricultura

continua o .Inverno. As terras

não podem com o enor-

assim composta: direcção: pre- me peso d'aguas que sobre el..

thesoureiro, Joaquim F. Felix, vn-

, gaes, José Pereira de Carvalho Bran-

58' las tem cahido, e as baixas

estão em muitos pontos sub-

mersas. Aos campos marginaes

co, Luiz Antonio da Fonseca e Sil- do Vouga SÓ de barco se con-

va e João Augusto de Mendonça segue ir; A

Barreto. Assembléa geral: presi-

dente, Joaquim Ferreira Res; secre-

tarios, Abel Augusto d'Oliveira e

Costa e Francisco Ferreira daEn-

carnação.

cheia attinge gran-

des proporções, e se assim vae

por alguns dias mais, têl-a-

hemos tambem dentro da ci-

dade. Seguem as noticias de

§ A «Associação dos Batelei- j outros pontos:

ros» elegeu tambem n'um d'estes

dias: direcção: presidente,Joaqnim

* Ventura; secretario. Joaquim Vicen-

te Ferreira; thesoureiro, Manuel de

De Montemór-o-er/zo:--Mau

tempo e muito frio. E' o que

por cá. vae e o que posso re-
. l . . V. _' m - 1

Pinho Vinagre; vogaes, Benjamim ferir para a «secçao agricola»

Patacão. Supplemes: Antonio

frade, 460; dito

do na Fontmha e o terceiro na

; correncia.

Costa, Luiz da Costa, Manuel R. da 14 63_ milho branco 420_ di.

Paula Graça, Joaquim Soares e Ma- * i ' i r

nuel da Nata. Conselho ñscal: pre~ to amareuoa 400; trigo tremez

sidente, .lose Dias Limas; secretario, 700; dim branco, idem; dito

Manuelde PlIlhO V. Florim; relator. moura, idem; feijão branco

Firmlino Diasd Paschgal. As'bçlemhlârr graúdo, 500, dito miúdo, 460;

irrestzsírtad:ta são a dito Vermelha 600; dia; frase,
mento; 2.0, Luiz da Maia Romão. 500i (1m) Patetai 360; dlto mm'

QTemlogaramanhãa ?Freunião i tura, Idem; dito pardo grosso,

do «Recrei-aortistrco» para eleição w 460; dito rajado, 400; grão de

dos corpos que hão de geril-o n'este

anno. lucta entreos dons partidos * ta de comer, 15 k. 340_

que a disputam, novos e antgos,vae

accesa. A todos recommendamos a ~ DÊVZZla°P0uca de Agua““-

prudencía que é necessario ter n'es- ~ Os vmhos conservam elevado

tes casos. preço e sem tendencia para

O AUDIENCIAS GERAES.-N'es-baixar, por que houve pou-
te trimestre não ha causas a julgar co_ 0,, cereaes, esses comi_

n'esta comarca em audiencia *ge-

ral. Um bom symptoms.

ÇLorsnIA.-A ultima loteria

bico, 400; cevada, 480; bata-

ços antigos. O milho, cada 15

De Castello branca-Este

_ anno, os hespanhoes, que de
merda, empregado_ da casa com-

- ~- ordinari ã s ' '
merCIal do nosso amigo, sr. Carlos do 8 O] O Prmmpaes

da Silva Mello Guimarães. compra @rest “0133111111 00m 8 »

çMERCADOS._Effectuaratn-sedifHGUÍdade do cambio, que

wos mercados dos dias 8, 10 e 13, lhes está desfavoravel. D'isso- . . . . .
r Villa, a tradrcclonal das figacezras, que

wtem logar no dia 20, em louvor do

o primeiro em Salgueiro, o segun-

4 Vis

ta-alegre. Todos tiveram farta con-

se resentem os mercados,cujos

preços da carne regulam por

SãOOO a 3ã2OO reis cada 15

Ç Amanhã deve fazer-se o de kilos-

40- Está finda a colheita

do azeite, que foi em pequena

quantidade, mas de boa qua-

lidade. O vinho de pasto, tem

importante por ser considerado_ de

anno. r

i ó_'ANN'IVEnssnloss-Passon em

ll _o 15.0 do insulto britaníco sob

nuam vendendo-se pelos pre-

a -designação de «ultimatum».

O Em 18 'passa o 19.° da en-

creado por decreto de 31 de outu-

bro de 84 e organisado em Ven-

das-novas.

§ 'Fazia n'esse dia annos o be-

nemerito aveirense e nosso chora-

trada decavallaria 10 em AVeiro, *

grande procura a 2%800 e

?$000 reis os* 25 litros.

De Villa flôr:--Appareceu

algum azeite novo, que obte-

ve o preço de 4ã500, e o ve-

lho de 4%750 a õãOOO reis. A

apanha da azeitona, este anno,

m

BlBLlOTHEctIDO “CAllPEÃOlDAS PRUVINCÍÀSn_ vam á Vista da hediondo 'BO~- prehender o motivo dacensu-

' + * + :sciedade de que faziam. parte. L

cara gravada na. sua memoria.

 

tanto gostava de beijar as ,que acabava de fallar e gri-

mãos n'um impulso de reco-tou-lhe:

nheCimento e suja belleza ñ- -Quem sois?

l -Somos aquellas a quem *

E a outra seria Tirzah, a procuras.

Amrah cahiu de joelhos á

beira do caminho.

-Ohl minha senhora! Que

o' teu Deus, que é hoje o meu,

seja louvado por me mandar

ao teu encontro!

E a pobre creatura conti-

-Não pode ser, dizia, são nuava a caminhar arrastan-

do-se sobre os joelhos.

mPára, Amrah! Não te

approximes, somos leprosas!

agua?

ordenou-lhe,

.alem lapidar-te-hia e recusa-,

ria dar-nos de beber. Deixa o -

A estas palavras, Amrah cesto ahi e vae encher a bi-

De Estarrejaz--O preço e

dos generos, pela medida de

20 litros: trigo, lãIOO; milho

contendo 383z900ha dias uma sessão de tiro aos amam““ 560; dito branco;

oVos, no valor de 3:8396000 reis. pombos, em 580; feijão branco, 700; dito

preto, 700;

dito amarello, 640; dito ver-

melho, 650; larangeiro, 900;

batata, 360; ovos, (cento)

193620.

4'¡- Continua'o frio, a nc-

ve e a chuva.

 

ala da Provincia

Dos nossos correspondentes:
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Águeda, 11.

Faz um frio de arrepelar. Quente,

bem quente, ha dias no Hospital.0 ca-

lor das luzes, o aroma das flores, a.

harmonia das musicas, o enthusiasmo

r dos brindes, o brilho dos christaes, o

cheiro dos foguetes, os vinhos espu-

mosos, tudo nos fez andar n'urn cor-

ropio, quentinhos como lume, quasi

em brasa, a mim e a todos os meus

camaradas commensaes d'aquelle dia;

O que nos arrefeceu um pouco foi a.

bolsa. Ficou o cotão como resto de

maior quantia, e não sei como o não

levaram tambem no engulho. Não o

pediam; o que se exigia era a massa,

w com que se compram os melões e se

pagam as festas, as noticias dos jor-

naes de grande informação, as gravu-

ras, a prosa que as acompanha, tudo

o estardalhaço theatral que se fez em

torno d'isto. Viram de certo isso: um*

brinco. . . sem calemburg.

Radiante, o nosso trastilho. Mais

papista do que' o papa, o pobresinho

iadesde as mãos aos pés do dono:

lambia tudo, antes, durante o mesmo

após a. fatia dojantar. Comeu-lhe bem,

j e bebeu melhor. Veio como um toma-

) te

luz é que o prejudicou um pouco ao -

para a rua: cheio, vermelho... A

entrar em casa, depois de ter afeito os

olhos ao escuro da calçada. Fra ili-

dades humanas. Quem as não tem' . . .

Anadia, 12.

Foram reconduzidos nos cargos

de presidente e vice-presidente da' ca-

mara municipal d'este concelho os srs.

barão do Cruzeiro e Anthero Duarte.

0 As juntas fiscal das matrizes' e"

dos repartidores d'aqui ñcou compos-

ta n'este anno dos srs. presidente,

da 1.', dr. conservador; vogaes effeóti- '

vos, dr. Joaquim Lino Ferreira, Julio

Cesar Ferreira Duarte e José Maria.

Marques. Vogaes supplentes, dr. João

Ferreira Vidal, . Leonel Ferreira.

Portellae Antonio Ferreira Esteves.

Presidente da 2.', dr. José de Sam-

paio, vice-presidente, padre Antonio

Mariz; vogaes effectivos Francisco

Dias Lebre e Agostinho Fernandes

Ventosa; vogaes supplentes, José da

Costa Simões e Filippe Martins La-

res. Vogal nato o dr. delegado do pro'-

curador regio; secretario das duas

juntas o escrivão de fazenda.

0 Assaltaram n'uma d'estas noi-

tes o quintal da sn' D. Maria Luiza.

Salgado, d'esta villa, quintal que fica

jcnto a'. fonte Regal, e roubaram d'alli, i

approximadamente, 600 enxertos de

videira, no valor de 80 a 40ã000 reis.

Ainda não foi possivel descobrir o

auctor ou auctores do roubo.

0 Parece que o sr. dr. João Ely-

a sio Ferreira Sucena,d'Avellãs-do-cami--

nho, que se acha na Suissa, está. qua-

si completamente restabelecido, o que

estimamos.

Feira, 11.

Está proxima a maior festa d'esta

martyr S. Sebastião, advogado da pes-

te, em cumprimento d'utn antigo voto

do povo da terra de Santa. Maria., e

por isso é a camara. que faz a respec-

tiva festividade, cuja distribuição da

fogaça é caracteristica, e chama aqui

sempre uma. concorrencia enorme.

0 Foi muito bem acceite n'esta.

comarca a nomeação do nosso sym-

p'athico e illustre' amigo, o sr.

dr. D. Fernando de Tavares e Tavora,

parao logar de conservador priva-

tivo do registo predial aqui, logar

dignamente exercido ha muito por

seu pao, o sr. dr. Bernardo José

Pinto Ferrão, que deixa muitas sym-

pathias. O sr. D. Fernando é um ex-

cellente cavalheiro, intellente, e posto

que novo,já. zelosissimo no cumpri-

mento dos seus deveres oñiciosos. As

nossas jubilOsas felicitações. '

queres dar uma pouca de

Amrah afastou os cabel-

los que lhe tinham'cahido. pal-7'_

ra a cara e correu ao cesto~

que descobriu. Despertavam

n'ella todos os instinctos da

serva. V i A

' -Eis aqui pão e carne,

Ia para entender uma toa-

lha no solo quando a ama a

reteve. *

_Não faças_ isso, Amrah,

aquella gente

l 9

eom todos estes commentarios, nome. Deixou cahir a bilha e inclinou a cabeça para o chão “1a, nós levaremos tudo para

mas apesar de só estar a al- virou-se muito trémula.

guns passos das leproeas, es-

tacou perguntando a si mes- guntou.

reflectiurno se qualquer (liessas mu-

ita-;se novo para ellas. Amrah Amrah, vendo que continua- lheres podia ser a. sua ama a

julgou até divisar que recua- vam o seu caminho, semcomm quem tanto amora, de quem mente abertos fitou a pessoa

l a chorar tão alto que a. ouvi- o tnmulo. Por hoje prestaste-

_Quemme chama? per- ram até nos poços. De golpe nos serviços que a lei permit-

l levantou-se.

-Amrahl repetiu a voz. -O' minha. senhora, onde

Com os olhos desmedida- está Tirzah?

_Eis-me, Amrah, não me

te. Apressa-te, Amrah!

( Continua)



as suas jovialidadeg, as' suas ¡ parte da estatua. Procurar-se-ha de

,aims e os seus odios, assusta wpcis o livrar as partes interiores

o poeta, que refugia na plací_ , Onde aqareia_ se accumulou. E a-Es-

_ __ , ,__ , . pliinge reluzua de novo em toda a

, dez do sua Visao interior. Se.
, , . sua antiga belleza.

«Raiz», o admiravel volu- algumavez desce asuachime- 4¡- O «Diario de_ Pekim», o

ll "Cainpeão'n litttrario &scientilico

Antonio Corrêa d'Oliveira

meLde lyricas agora publicado , ra á contemplação das areias.. jornal mais antigo» do mundo, inse-

re um annuncio tratando do recru-
pelo grande poeta, que em ver» vas e angustiadas vias-sacras _ .

' tamento de mulheres¡ feias. E' Ol'l-
sos 'tãocommovidos e inten-do mundo, dilue em côres sua- . _. . w

soa,dtranslucidos como um vos, em brumas tennes,. em giiiiliwmo O m-OUVO'- Nas ceremo-_ _ _ mas do Celeste-Imperio ha o coslu

crystal, sabe cantar a portu- diaphanos nevo'eiros,em nuan- me de I'Udear a ,mma a de um eo,...

gueza e a elegiaca melancho- ces de tintas vaporosas tudo tejo de mulheres horrendamente

lia que desabrocha, como uma em que os seus olhos poisam

flôr pallida sobre uma sepul- mais demoradamente, adoçan-

tura, no coração de nossa ra- do angulos e asperezas, com

ça,'_-não_é já uma revelação das um pavôr mysterioso da_ Ver-

suas faculdades estheticas e dade. Mas os poetas .são as-

do consentimento creador, da sim. Vivem no_ futuro, pela

sua fecunda originalidade e da sua intuição prophetica que os

sua viva inspiração. Quando arrasta ..para lá dos limites

appareceu com o seu primeiro postos ás audacias da razão,

livro, «Auto do fim do dia», o , n'uma ancia sempre crescente

seu talento, então em plena de darem a exagése do inex-

ñorescencia, surprehendeu a plicavel, ou no passado, pela

critica, pela visão penetrantepotencia da sua imaginação,

que desdobrava alto explen- 1 que abrange civilisações ex-

dor d'imagens coloridas e por tinctas, fulgores mortos de

uma acuidade que tocava, por triumphos, religiões,costumes,

vezes, a essencia das coisas. historia, emtim, o que atravez

Alem d'issr, nas suas pri- das edades define a complica-

meiras composições, largas_ te- da psychologia do homem.

las azula das d'uma subtil agua- Caminua_

da de sensibilidade, em que JOÃO GRAVE

casada, por discutivel que seja,

não tenha que sofirer na compara»

ção. Acontece geralmente que, pe-

rante a natural e geral resistencia

e difiicilimo o recrutamento de feal-

dades. Porisso é mais facil, por

~ muneração, encontrar mulheres que,

reunam os requisitos necessarios e

r a coragem de os tornar

4-0- Os missionarios budhistas,

vindos do Japão para a California,

e que querem estabelecer-se em

S. Francisco para d'ahi irradiar a

sua prOpaganda religiõsa wpor toda

a America, dizem ter alcançado as

provas do parentesco alavico entre

os orientaes e americanos, recolhi

das no decorrer das suas eXplora-

ções pelo Mexico e nas visitas que

fizeram aos templos e muzeus d'es-

te paiz. Esses budhistas revindicam

para os seus antepassados a gloria

feias para que a belleza da recem'-

puhhcos.

res, os srs conselheiros José Luciano e

Manuel Firmino. Cumprimentamos o col

lega v

DO Ovarense:

«Campeão das prouíncias-:O nos-

so presado collega de Aveiro Campeão

dat "províncias publicou no; seu numero

wde domingo passado ;os "retratos dos

seus fundadores, 'sr-s.: conselheiro. Jose

Luciano de Castro e Manuel Firmino de w

T Almeida Maia. e dos actuaes redactores,

Silverio Magalhaes, Jose Vilhena Maga'

lhães, dr. Anel da Silva e Bento José da

Costa. Insere tambem duas soberbas

gravuras, representando a casa e olhei-

nas do Campeão...

_ow
w

Convento' de. .locusw

A Foi submettida »a despacho do

ministro das obras publicas

a portaria arbitrando nova

das mulheres em confessar-se feias,
verba para as obras de repa-

r ração do edificio do magestoso

'
.

ç ' , ,
' , 71-.P

[[1810 do annunçlo merecendo m-, convento de Jesus desta ci

dade. w

M

Archivodo “Uampeapl,

 

 

Revista tata-rnacionaL-Està jáá ven_-..

da, em ~- todas as livrarias, o pi'imeiro'

numero d'esta bella rarista, puramente

litteraria e artistico, que conta com col-

laboraçaoi* absolutamente incdita, de

Fialho d'Almeida, Abel Botelho, Gomes ,

Leal, Fernandes Costa, Julio Dantas, Ria i

w beiro de Carvalho, dr. Magalhães Lima,

general Constantino de Brito, João Gou-

? veia, José Gonna, Jorge Santos e de to-

dos os mais notaveis escriptores da no-

va e da velha geração.

Largamente illustrado e de um as-

pecto superiormente artistico, este pri-

meiro numero forma um elegante volu-

me. de32pag¡nas,inserindorbons retratos.

22 _Christiano .de Souza

23-José Antonio do 'Valle

24-Luiz' Pinto' '

25--Escudo de S_._Luiz Bra- v

, g

26 _Francisco Costa

- 26=Angela Pinto

27=Ignacio

28=Qneiroa

29:?\delaide Coutinho

30=Carlos Santos

31==Carmen Cardozo

 

T Recebe-se um

nas officinas type-

graphicas do Cam.-

*peão das provin-

32,='1'mm de. Escola .Poly (12618. r,

teçhníca

33:-'1"A§_nt011i0 Cardoso › e
, e_ @commoooouuooou

34:::Alfredo Santos ninosononimunmninninitittinunnnnnlunioniuninnnnnnniinntua...

35:-:Joaquim d'A'lmeida. ; e _ '

Consultzo i'íO

36'='Tumvdv college M¡- n, Luiz !aqui

   

MEQICO-CIBURGIW' -*

medico da Real-canina, ~,

  

litar I facultativo municipal-à' Ã

i . . . . 'Rua' d"Àfi'0'é'[icllii'-A veiro.
1

_ 'nclpe LUIZ E 1' Consultas da 1' hora as 311a tarde. "

l¡ B pe_ ' _ o -wuu¡nuiiiiiiniinmuuImironianutrition¡ininiiummuiunmimm

38=Tuna do lyceu de Lis~ "a

boa ' * * --- v
- _

39=Georginia Pinto_

ALÔ-:Fernando d'Oliveira

 

41:Francisco Roque ,,qu A

CÂMARA- M-UNIGIPAL_ i
à nnnnlnrnotitan ;m

bE *3 ,
E

i Prívücgindo auctorisado pelo t '

 

se fixam aspectos idylicos da a ñ

vida rustica, paysagens res- chegou nova remessa de fininis-

. i Simas mangas de soda para. o bico

plandecentes e dmradas ador- amamaet.. FABRICA. DO GAZ.

mecendo sob ceus transparen- * * ' * * ' o *

tis e candidos, notava-se uma

  

Jornaldefóra

simplicidade euma ingenuida- A «Liga-naval», que tem aqui,

' ' ~ , ' como noutras lOVO" ões ma-

de nativa, que sao os dons di- , _a w l r aÇ

rilnnas, uma delegaçao tambem,

“nim de “idos ?S Poeias' An' destinada por certo a produzir al-

tomo Correa d Ohvelra Pro“ guma coisa de util, acaba de obter

curáva 08 83118 themaã 6010- do governo auctorisação para fun-

cionaes entre os dramas e as Liar uma cairia de pensões para ma-

alegrias da gente ,humilde e ritimos invalidos, creaçao de todo

w o - o ponto louvavel e d'nm lim alta-

cantava-lhe as, lagrimas e os
_ . , _ g .¡ mente humanitario.

11503 numa hnguagem B9brlai 4-0- Dois alumnos do «Gymna-

sem exuberanmas d'exotlsmos sic» de Odessa, de distinctas fami-

nern_ abundancias de roupa- lias, desafiaram-se. A arma combi-

gens que perturbassem O re_ w nada, o revvolver. O encontro veri-

a. . - - , (icon-se n'um terreno roximo avia

flexo irradiante das ideias. A p

de serem os verdadeiros descobri-A redacção eua rua Augusta, 275,.

dores do Novo-mundo.

+0- Segundo o meteorologista

hespa'nhol Sola, passou ja o mini-

mo da actividade_ do astro central,

minimo que se deu ein março de

1901, e achamo-nos actualmente

em pleno periodo de crescimento

das manifestações dynamicas

sol, como são as manchas faculas

e portuberanicas. Por este motivow

sera altamente interessante a ohser»

em 1904,vação do astro central

tanto pelo menos como emo foi

1903, a lim de estudar o desenvol ,

vimento da referida actividade eo;

phenomeuos eSpeciaes que acom:

panham a formação das manchas,

que serão seguramente abundantes

e algumas d'ellas de dimensões

comparaveis ás que appareceram

em outubro e novembao _de 1903,

l

›

do *

l um brilhantissimo n.°, como os anterioe

tri-_Lisboa Cada numero custa apenas

60 reis.

00 Recreio enviou-nos mais os fas_ ~

ciculos n.°' 46 a 50 do magnifico (llCClOr'

nario Portugal, que, e .p'rofusamente il-w

lustrado, e como nenhum outro comple-

to e indispensavcl. .

Pedidos a empreza do Recreio, rua

D. Pedro V, 88, Lisboa;

00 Portugal-müüar dá-nos d'esta vez

res bem illuslradc, com capas, e

16 paginas de bem redigido texto. As

gravuras, entre as quacs avultam moti-

vos allnsivos a visita de All'onSo XIII a

Portugal, muito distinctas e interessan-

tes.
l

@Abelhas e colmeias é O titulo d'um fo-

lheto que acabamos de receber, e »que

constitua um perfeito guia pratico para

o tratamento e producção da espeme,

_ Etuma publicação de utilidade in-

~ contestavel, devida apena e aos conhe-

cimentos provados do sr..Jose Florencio

* Castel-branco, coin gravuras que nos

l dão perfeita ideia do que se descreve.

_ ferrea, e as condições acceitas de

3113 forma explendlda de Ola' uma e outra parte, eram: duello de

ridade e de fluidez, espelhan- morte, sem testemunhas, devendo

do lucidamente a emoção, co- o vencedor conduzir o cadaver do

m0 naum lago draguas para_ venCido para a linha ferrea,_ collo-

w d * í_ cando-o sobre os rails para serdcs-

ditam eÊpelha o luar as ,amo pedaçado pelo primeiro trem. Esta

1'09“ 1101.1393- A3 almas 18710' ultima condição não poude ser cum- “l” SDI'

rantes haviam d”entendel-o e prida, porque aos primeiros tiros Maladialôm_mar *

de_ ¡1),editaL'io-7 mesmo nos seugcahiram os dois contendorespum * * .

momentos alcyonicos de SO_ morto e o outro gravemente ferido. ram, janeiro de 904_

, - a 41- Affirma um jornal Inglez

nhoi'quanqo a' sua &Spliayao que 0S sablos BBCQUGFBÍ, ml'- ema- R a festa de Nossa Senhora da

“e 31mm» n um alto VÔO llrlcoa dante Gurie e O'professor Ramsay, Boa-viagem, na sua ermida d'esta

para/os intermundios do ideal não passam de verdadeiros plagia- cidade,

eda'belleza eterna. Era um r¡03› POÍS ha ¡Mil-0 tempo là que

artista espontanco e vibrante,

e que, como énotorio, perturbaram

profundamente o magnetismo ter-

restre. Em 1905 a actividade solar

alcançará o seu maximo periodo.

ctuar-se excellentes observações

  

 

neza.

Com pequenos oculos podem clie-

ealisou-se com grande brilho

, § E' aqui esperado brevemente

, um navio da marinha de guerra chi-

'E' editor da obra o sr. F. Pastor,

rua Aurea, M3, Lisboa, a quem devem

ser feitos _quaesquer pedidos.

° O 'Supplemeato do .seculo,

brilhantissimo.

continua

 

Notas d”algibeira a

HORÁRIO DOS COMBOYOS

 

SABIDAS PARA 0 ?OITO SAHIDAS, PARA LISBOA 7

Man. #a

Tramways.. 3,55 f
    
      

    

       

  

   

Man

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

É Mixto. .u. 9,0

* _ Tramways.10,1b Tai-d.

l l Tard. Mixto. . . . . 1,41

Tramvvays.. 4,52_ n .. . . .

w Mixto... ... 8,32 Expresso..

Expresso.. 9,40 Correio....

  

10,57

 

5,37 à. E

5,10

”i“ governo, pela I'llSpBClurlia '

Geral ola arte do Rio do *-

Janeiro, e approvado “à

pela Junta consultivo

* de saude publim

AVEIRO

Feira. de NIarço

'r'

' 'a

l
i
a

ii
i
~

il
l

l'l
á

É_

Firmino de Vil/cena d'Almeida ñ,

Maia, secretario da Camara

munim'pat do cancel/to d'A- _ r,

veíro:

  

a
l l
'
,

E' o melhor tonico

::1' nutritivo que se conheo

ce; é muito digestivo,

fortiñcante e reconsti-

tuinte. Sob a sua in-

«- Buencia desenvolve-se a *i

i rapidamente o apetite, q

enriquece-se o sangue, Li '

. fortalecem-se os iiius-

prculos, e voltam as for-

É? ças'

~ Einprega-se com o

mais feliz exito, nos

a cstomagos .ainda os

mais debeis, para com-e

bater as digestões tar- .

. dias e laboriosas.a dis- __

_Em pepsia cardialgia, gas' r

in tro-dynia, .gastralgia,

:71 anemia ou iiiacçào dos

.. orgãos, rachiticos,con-

suinpção de carnes,at-

AÇO saber, em cumprimen-

to .das disposiçõs legaés,

, a todos os negociantes que

quizerem concorrerá «Feira de

março» que n'esta cidade se '

realisa, que devem fazer"

até ao dia 15 de fevereiro pro--

wximo, ou directamente ao ar;

rematante do abarracaniento,

ou aesta secretaria', a requisi-

ção das barracas qu 3 desejarem 'i ç facções escropholosas,

para o mercado,designando os ã: :633a

lanços que devem teg. Não .0 ças, a. onde, é priciso a

fazendo até áQUelle dia, não 1°“”th as forças' s

tem o arrematante obrigação
' l" ai; *I *

de construil-as pelo preço da l

arrelllat
üÇã-O. AH taxas São asW

r

_como a forma do pagamento.

Aveiro e secretaria miini,

'ENDE-SE uma grandçç,,

secretária e difi'erenitela,

 

    
 

  pipelth '12*«Iejmwr'0 de 190-4'

_O Secretario da. camara-

se conhecia o radio, antes das suas

corporisando em strophes de
§ Com suafamilia sahíu no

  "Í'É~Fi7'mi?t0 de Vil/teria d'Alm'Bidq 7

 

Ha mais 2 tramways, que chegam _ 7

a Aveiro as 9,49 da manhã., eÍ

9,42 da tarde. l

  

     

  

pretenso-descobertas; ha 4:000 an-

, nos antes de Ghristo os eo'ypcios

oiro todas as modalidades da “ i ' b

añ'ectividade lusitana, que vi-

nada ignoravam sobre as maravi-

lhosas propriedades do famoso_ ele- tonio Feliciano de Medeiros, ultima-

nha fallar aos simples n'uma

palavra eloquente e propheti- 3

menlo- mente nomeado thesoureiro da al- , ,

+0- N'uma escavação feita ago- fandega do Funchal.

1. d a to emos ra em Faro, encontrou-se,a profun-i Ç A familia Dabney enviou, por

ca, expwan O O rm * , didade de 3 metros, e em terreno intermedia do sr. barão de Alagoa

dos que eoffrem B 08 eXtaSIS cheio de cascas de ostra e maris- e da casa Silveira Eduardo, um cou-

sagrados dos que amam. cos, um elegante jarro de _linissimo to de reis para a construcção do

Depois, no «Allivio de trial. barro. Está _perfeitameànte conserva- Novo-hosmtal: ~

tes»,_a maneira de sentir do - (1.07 e é'dwnhdo em * “amem Ver' Ó Pela dlrecçao da ?lfavçleea

w b“, _ i d .s ticaes, todos elles com figuras ale- da Horta foram mandados inutilisar, :

Poeta_su “sou'se a n ama¡ í* goricas e ornamentações em alto: pelo fogo, alguns artigos de prove-~

¡Ilumina-ndo cada uma flag relevo »de delicado eprimoroso va- niencia estrangeira,abandonados aos.:

suas composições tão perfeitas. lor. Na base do centro ha um es- w direitos.

d'uma purissima luz de ternu» 1 Gildo 95m as darmlas SermaUÍCÊS 8 é §Nadproxima viagemldo «A905»

'j ' ~ e - em ,ca a um os ateraes um-w ra- espera o com sua ami ia viu o

- de. aixao ue ex rimia ... k ~ -. _ . _ . i _

“lã p t, q e P ' t' 3:30 de casa PamCUIaf-a sendo todos de Lisboa, o sr.w Ramos Coelho, di-

PO “039mm e Os 8 us "E” 1' de relevo tão mimoso como o dos gno engenheiro-director d'obras pu-

mos e singulares estados d al-

ma. A-'evorlução litteraria do

moço artista é uma linha as-

cendente_ que, partindo_ d'um

punto obscuro, attinge os des-

«Funchal» para a Madeira o sr. An_

a».

   

  

PAULO EMlLIO GUEDES

 

uma de pri-

_ metro leite. N'esta redacção.,

se diz.

 

MATERlAES ur carsmucciv.;

Todos os prOprietarios e todOs os'

constructores,por mais modes-

tas que sejam as suas construcçõü, .t

teem necessidade de recorrer a um

deposito onde possam comprar os

paineis. Este precioso objecto are blicas.

cheologico é attribuido ao segundo 6 Fechou a exposição Japone-

quartel do seculo XVI. ' za, tendo feito grande numero de

4+ Uma canadiense, Il'liSll'BSS transacções.

Warreiner, que costuma passar o Ó No dia 27a sr.“D. MariaChris-“

inverno em New-York, organisou tina d'Arriaga offereceu um jantar

' Maia. .
- i

castanho, podendo estas ser 'fa-“"

_. OS termos do dispos- mercearia.

BILHETES POSTlES ILLUSTRÁUÚS , . .
_ DE commercial,rse faz publico que w ç ú

1-'T0rre dos Clerigos corn vinho, com as mar*

3--Praça de D. Pedro IV 505_ _que se' julgam com direito

5-Ponte D. Maria Pia _ esta Casa tiscal._no praso de

estantes de nogueira' é',

ç _~ Ollmente.a¡'›l'nveiMulas para are .

~ ,W H w ~ mação de lUJtts de. modas ou,

Cartaz do CAMPEÃO,
' ¡ : to no nf' 3 do,§ uni. N'esta redacção se diz quem

c“o do artigo' 679.O do Codigo está encarregado da venda.

__ tendo ,q mar arrojado á praia,

naarea dos postos. fiscaes. _ do

í , Furadouro e Paramos, no . dia, w *

Porto _5 do correntewét cascos de ma- FFERECE-SE

2-Entrada da ponte-› DL 035:_ e W & A G I L B EY

Luiz I ' :Luli . são convidados todos_

4-'Vi8ta tirada. de Objectos' a fazerem

nova-de-Gaya as suas reclamações perante

Praia da Nazareth d 't dia, ünd _ ,

luChegada de cyrios E 'e O] O "i o O quia'l se '

lumbrameDtOB dos Planos 813- outro dia um «jantar amarello», a 25 creanças pobres, que foi ser- Queluz proce-dierá nos termos' da" lei' @Memes em .boas condições 115.0:

varios, «Raiz» corresponde despresaudo _a moda dasnamerica- vido_ pelas duas irmãs de caridade 1_Sa'la do throuo .Posto dedespacho .de .13 só de preço mas tambem de gugu-;

a phase VictorlOSa, em j mas? que dao jantares COI' (le I'O- que se &Cham de passagem na HOI'-
classe em Avelro,11 dade. Não pOIlcaS Vezes O prOPsleà

' * ' ' ' tario das provmcms se vê em di'fo
ta, pela sua D. M. Christina e sua de 1904,

irmã. Bem hajam.

Q As sociedades «Amor da pa-

tria» e o«Ci'emiolitterario artistico

faialensenoffereceram reuniões dan-

1--D. Carlos

2--D. Amelia

3-Virginia da Silva

4-Luc¡lia Simões

5=Antonio Pinheiro

tri-Eduardo Brazão

7 _Francisco de Salles_ w

8--Grupo de actrizes e

actores

9-Josepha d'Oliveira

10 _Lucinda Simões

11--J0ã0 Rosa

12--Rosa Damasceno

13-Ferreira da Silva

14». --F. Taborda

15-Augusto Rosa

1-6 _Maria Falcão

17-João Gil

que Antonio Corrêa d›0hvei__sa. Esse jantar foi em honra de

,., _ _ w b 1 ct, d duas amigas, que acabavam de re-

ra tom? posse a 8° u à Os gressar de uma viagem à China. A

processos e das realisações 811' côr amarella do jantar, adivinha-se

pêriores', é d'u'ma rara grande- logo, 'foi escolhida para_ fazer re- . _

Zamora] pelo que d'humano e cordar o Imperio-do-meio. Houve çantcs aos somos nas nortes de 1.e

de Sincer'o ha na sua arte sôpa de feijão amarello, molhos 2 de janeiro corrente-F.

, _ ,_ ç d, t . amarellos, saladas coberta de gem- P l _g

Oiauçtm'. es as; Pagmas mas de ovos cosidos, e o preprio í_ _ e *a 'mp'rensa

eXplendentcs de candura, que gólo era; amareuo. seminal-n.3,, à Vitalzdade escreveu acerca do

evocamñorões d'oiro abertos mesa 12 damas; vestiam toilettes nosso n.° de 2 decorrente:

.sem- aca rigidez dos mar- de Os ,assassinato sairam
ev ~ _ ' 7 u '

1 1' t . w , ' i V _

moresrbrunidos, pelo seu rele- adm'umos eram ”Os cream” d? ?flar vzactastque vae no'seu 51:0 anno de pu.

1 f d que as Serlami 05 quaes veblllam blicaçao e e um »dos mais antigos or-

vo e pe a 8113 0111103111“ *011 u' gàos da imprensa do paiz. *

lentes, ryithmica, é_ um repre-

para a occasião jaquetas amarellas, ,

sem 'suspeitarem que essa côr é O numero em que o nosso collega

_ d local celebra 0 anniversario dos seus

contanto-directo o seu povo,

como o” fora-in Crisfal, Camões

culdadessem ter onde os comprar,

we sem quasi mesmo Saber o,

Manuel Pedro Nunes da. Silva. que" empregar' que lhe seja maia-u

0 Chefe

  

k __ proveitoso e economico. Tudo isso'

V l N HO se .remedeia promptamente com um

a i 'simples bilhete postal dirigido a J.. ,

g ' [1_H0.,,LISBOA, pedindopreços, '

OÃO D'OLIVEIRAt VI- &talogos ou informações Ido que.-

NAGREIRQ7 participa ,w sie .deseja e i'm-mediatamente reco-

publico em geral ;queãabríu Beiêlcftuma resposta_ clara, que . os, _

l a' sua taberna na Forca anti- 3"¡ l a "a iconmmi 81148111313“”
_ ç _ - a_ goes com segurança, economia e

ga casa da sr.“ D. Maria do melhoramentos modernos, i i

Carmo Resende, onde expõe os l A 0883. de J- LINQ? Prodn':

verdadeiros vinhos da Bairra- “Em“ de_ sraade Pal'te i (193 mate?

uma @Êtmcçao “990W“ Sómeme. melhoramentos mais modernos, apre- da, aguardente, geropiga, Vi- maes'e amdumpnrtadmãda “do“

Permlmda “a China 305 homens de senta os retratos dos fundadores do Cam- , bos 'ñ t " i " da muros! e Por esse monvoi Pade

,._i w n “98a e c'i e que no seu fornecer todosibs-'v'vnatariaes de cons- ..

e Jogo de“,DeUSr 08 59113 P03' 4,_ Um Symlicalm onde se en_ Castro e Manuel Firmino, e os d'alguns @StabelecnnentO se fornecem tl'ucção em_ condicções excepcio-r

Wignão lêlllü força' isuprema contra mr. Ch. Boyle, conhecido ar- reducmres acmaes' sem” um de“es O Palmos Para 0 alcance de t0' @warencuregando'se de 911319991' *i

senta_ a vista da casa e oíiicinas onde se das as 1301835, amançando ¡temessa sem.“..mis incommOdo Pa" i

Ban ,Hammejantes fPeChaS de RUSH, _completa limpeza da ES- imprime 0..Í01'Iial.» 18_'Pelmo Larcher que todo O freguez que visite quemi _

ph'l'gei Junto da grande pyram'de bem 19--Grupo Bartet o seu estabelecimento não virá mmfãiífxgàãã :Lçilabetlcf dos"

te,_¡cintillação dos _raios do das de [erra cobrem completamen_ . _ . 20-- S. Luiz Braga. descontente com elle. Os pre- 'Í Rua Caes di; T0: 3;”

sol. Airealidade com todas as ,e a cabeça do monumento, ora tra_ ?llããfígãgodãggggãagãgl0:31:31 í 21-Real academia de ama-~ ços são excessivamente bara- * ; _Lt

dores de muswa tos. ' mia¡ '

alta cathegoria. Ípeâo, srs. conselheiros Jose Luciano de

-, - . › l d, , __ _ , sr.Bento Jose da Costa. Tambem apre-

0 a rutilaiicia fl] gurante 68-, cheologo7 propoe proceder, a sua

Alíqurque-Buggerem a ardem_ . . Gazeta dEspm/io, diz tam-

* de Gizeh. Como e sabido, as caina- , - _

«No dia 2 completou_um anno que

sua! miñeriaii 3991193 alegrias, tal-se de as tirar e de lavar essa reproduz os retratos dos seus fundado-
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O MEDICO

A. Mendes Correia
mudou o seu consultorio para a

B Formosa, 386

t PORTO 3
t COusultas das 9 e meia ás II da manhã

       

  

  

. AGRADECINIENTO xoxoxoxoxexoxoxoxoxow

FUNDÍÇÂU MLMNÇÀ DAS DEVEZAS

;DE

Bar.08 & PINHO, succesor

Rua Moreira'da Cruz,Devezas--V. Nova de Gaya
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Em extremo penhorado para

W com os meus amigos, que

nanoite de 3 do corrente fo¡-

wram a minha casa cumprimen-

tar~me, por motivo de ter re-

cebido o ramo e segundo os

. usos tradicionaes da terra, aqui

, w venho consiguar devidamente w

um' :a i o meu profundo reconhecimen-

 S a- to, especialmente áquelles a

DIAGDAI.JE°NA, DE 5362 TONELADAS. Em 18 de quem por outro meio não pu-

Janeiro. de ainda testemunhal-o.

Para' aMadeira, S. Vicente,Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Aveiro, 9 de janeiro de

Montevideo e Buenos-Ayres. 1003_ *

DANI-TEE, DE 5946 TONELADAS. Em 1 de Fevereiro. w

::ParaT' ”Hide, Pernambuco, 1dahía, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideo e Buenos-Ayres. -

I 39800 HA'CREADOS FORUGUEZES

..Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.a claSse es-¡

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

isso recommendamos muita antecede-ncia.

PRE-Vianna nos PASSAGEIROS _

Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam

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

nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re-

 

CÍJNIOA GENITO -URINABIA

W Tratamento das doenças d'urelhra,

g prostata, bexiga e rins; das doenças do:

t senhoras e das doenças venereas

Pelo medico

t Eduardo d'OliIeira 1

t

i

 

   

  

     
N'esta fabrica construcm-se todas as obras, tanto em ferro lundi'

do, como cm metal e bronze, assim como: machiuas de vapor, linhas

d'eixo, tambores para coro-.i. s, bombas de pressão para agua, ditas .

svstema gallo para trast'egar vinhos, pronsas para exprcmer bagaços

diuvas ou azeite; assim como todas as obras que pertençam a fundr-

ção, serralheria e torno Incc muico, portões e gradeamentos para Jai-

dius e sacadas, Inexedores para halseiros, torneiras e valvulasOde mc- w

tal para toneis, marcas para marcar pipas e barris a fogo e ditas pt.-

ra marcar caixas para embarque, charruas e arados de todos os sys-

temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para_ uvas com

cylindros de madeira, engenhos de copos para tirar agua, dItos fundi-

dos de todos os systemas, estancarios. Tambem fabricam louça de fer-

ro para cosinha em preto e estanhada de todos os tamanhos, ferros

de brunir a vapor, ditos d'aza, contadores de cartas etc.

Palha de trigo

” em fardos
DA BORDA D'AGUA

- ' " "- JMJ ”FGTS”:W _272:
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Guyon, Legueu e Gaucher e do dr.

à Doléris, e tax-assistente na

clinica especial das vias urinarias

do hospital Necker

QConsultas da l í

à ás 5 h. da tarde:

\040.“4-0-44-.420-0

om y sem'

litil'tlthS il Cl'ilYilll. moldura.

Execução perfeita. Modicidado do

v migas' Jtrtmlas litill'c. rua do Gra-

,. Vito, Aveiro. i

Rapidez e economia

Paulo Moreira.

*
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OPPIOINA DE TANOAFIA

VALENTIM MARQUES DA SILVA

* Successor de João Pedro Soares *

ANTIGA TANOARIA no 00.10 * ' ,

AVENIDA BENTO nr moura w “0*”*040-*0

AVEIRO runuwancos nunnor $

N'esta antiga e accreditada ofñci- A 73000 REIS

na,fabricam-se todos os utensílios per- . L?g¡t¡m°3 ?garantidos- Pneu“

matIcos Ommum, Cvclone e Na- ,5,

de seda e chaminés em cristal e mi-

Mangas ca=FABRlCA no GAZ.
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se¡

JOAQUIM MENDES DE sarro . ~

ASA de tamanho regu-

lar, com quintaliude-

pendente na parte sul

da cidade, compra-se. N'esta

redacção se diz quem,

Tambem se compra o ter-

reno para uma casa.

commenda-se em es ecial ue tenham o maior cuidado em tratar sem- twcenteñ á arte. 0011061?“ tOÕaa qua* . e ~~ "

' re só com essôas IOde r0(l)idade e credito exi indo sem re um bi~ *lidade d” “Zilhas' Vende madeira' ar' uma!” añançado-s a 5:500' GOLLEGA

p p p ' 'A 1 * g ' p cos de ferro ao feixe e ao arcos' . I brande Stormth em 9,006330- (J

Fornecedor do exercito e das prin-

sipaes alquilarias de Portugal, for-

o ; nece-a, em Wagons,posta em qualquer

estação do caminho de ferro, por pre-

ços sem competencia.

, Vende tambem feno e camisas de

3 milho desfiado!, para encher colchões

lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY &

SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL

INGLEZA.

Unicoe Agentes no Norte de Portugal

Tait, Rumsey di: Symington

19, Rua do Infante D. Henrzque-Torto

Ou aos seus correspondentes em todas as

cidades e villas de Portugal

de pau, rolhas de pau o de cortiça, me.

cha e tudo o que diz respeito ao oiii-r

010.

Pede ao publico, aos seus ami os

e treguezes que visitem o seu esta e-

lecimento, que é o primeiro n'esta ci-

dade. A i

Tambem tem deposito de papel, de ~

embrulhos para mercearias.

TUDO POR PREÇOS

SEM COMPETENGIA

rios para bicycletes a preços â

› sem competencia.

*O Antonio Joaquim Augusto, ü

Sangalhos-Anadia. í .

U

 

VENDE-SB:-em Ilhavo, no

U estabelecimento do sr. Antonio

Augusto Nunes Visinho.

E em Aguada, no estabelecia

mento do sr. Bento »de Sousa, z

_d

 

Carneiro.
l LUZ MAIS BRILHANTE ll ECONOMIC

Bico aveirense=FABRICA DO GAZ.
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- Cimento Portland, marca Martel-
_ g

lo, de superior qualidade, (preteri- ----- casa de LIS boa, Goarmon à U '.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ERONYMO PEREI” i * POS a FILHOS °°°°°°°°°°°°°°°§°°°°°°°°°°°°°°ta
i J * .' Í i v - r l Ladrilho mosaico da afamada ã

do nas obras do porto e amara 7 i _ ~ * x w São osmais resistentes,mais solt-

AGRAS-AVEIRO e 2
xões eCamara Municipal do Porto. e *

Preços os da tabella. a

 

”
2
3
%

.
c
o
c
o

e
s
t
a
o

mwommemo (Junto á linha do caminho de ferro) .

melhor telha marselheza, tejolos de todas as qualidades, olaria e mais artefactos prOprios para amamentação de telhados. Pede-se a todos os compradores que se nào deixem illudir com pomposos e falsos recla a

Amos, e façam uma visita a esta FABRICA para se convencerem_ de que a nossa telha é maior que outra qualquer, (garantimol-o), mais perfeita e sobretudo mais reSIstente. r t.

Lj 'à Chamamos a attenção para os preços porque d'hOJe em deante vendemos tejolos. 7
'à

é¡ Tejolo vasado de 22 P4 11 txt ll que se vendia a 16$C00 reis o milheiro, passa a vender-se a 1013000 reis _ H .à

;r || - ,, .. » 22 p4 11 pa 055 » » t a. sacoo » n - ;o n a. 5,5000 » -

Q i n burro »i 22 se 11 N (3,6 n I) )› n i0 » n _ n :o a. 5,5000 » - -

i 'à não-se amostras e tabellas de preço a quem as pedir.--Vendem-se e collocam-se pára-ramo e campamhas electricas.

›
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x gerações, tanto de machines de costura como de bicycletes.

Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sanga-

lhos-Anadia.

São nossos agntes: EM AGUE,DA, o sr. iBento de Souza Cars

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

am-se mais».

tencentes ao seu negocio po»

  

ANADIA-MOGOFORESr dendo dirigir-se á mesma ca-

unica agua sulphatada calcica sa, no Sol-posto, no dia 17 de

-analysada no paiz, semelhante

:41; ›- - x. ...IJ V V \#* ' l

Ç

......o l I 2,3% Unico Approvado l

'orarrpocmpmms »"______“ ”- , 1 pela “MDF-W“.6.",.E°'°'"^d°'^“'3 i i l2 annos são pas-

d l Bicycletes motocycletes e
g, 3 ...L 2' ¡ _ Cum: Anemia,chlorosa,l~'n um andas de ois "e

~ w '. automoveis ados melhores Ía- E ã., Ê É* ' "üãgfifúgãfã'mãmwuã'ws i A8 constipoldões bgnchites

Campeag das Provmmas bricantesinglezes efrancezes.
Q 3 "U q, * * mu uidõ em ' w ›

Accessories de todas as mar-
,a E _ã x

q, estas ma, 503333' co-

;tiver-Ma ;miminho-Aveiro cas. Officina para concertos.
É, ã_ g 8x ---- qua/“Che, mnuenza e outros

_=_ Esmaltagem e Pickelagem_ ã ,g m. w x mcomodos dos orgãos q~eSpi

Facturas Clrculares Aluga““ bmw““ ,2 g o w * > WA ratnros
a F' 9 ñ s ç '- 3 m â x § , t “< › Se attenuam sem re *

envelopeesmumçraçao GLlDll'l'lllt|___É__=llP 'ams w¡ :ê E e *a x . | c0LLEc|o "v a, mas .as Soa ,3,133312

e crlvaçao de IIVFOS e ' x g g- 4 ã _eu MONDEGT, «Saccharolides d'alcatrão, com-

talões, recibos, avisos, * "g w ã :X @Cimbm i i» t§°Sb°siêi§fuwdm“irem-cá) 0111-

. .
rn F' :c ' ' e OS e e¡ OS maravi OSOS 0 a -

mappas,11vros, jornaes, , w É ..É "É "g x "annual“ I ”me“, = z $ patrão, genuinamente medicina,

cartões de VlSlta desde i
N ..É a :3 x z _Diamanh'aa _Diniz ferreira Junto a outras substancias apro-

g g w ~ o.. x , A -.. __ . O prIadas, se eVIdencetaIn em toda
o :2. q, se "O ç - secçao SEXO MASCULINO ,

250 a [(35500 l'S.O CCHÍO, . .-5 E ,_. g_ N Em. ae Nonrjmyo Q ~ a sua salutar efhcacla.

etc_,etc_ l a _ _ , ç ma a, a' ã x Curso .commercial, conversacao Ô lEãantobaÊ-:Slmy que 05 bons 1'6-

- , * , , , t -H o, ranceza, mg eza e a em , con a I- ,~

Machines e lyPOS 110- Franmsc.0 Pedro, não_ I E ea) E w ; lidade camlgraphiau esãipmàgão z :u::dirá-glidlgsoãiaclzãrãolhiomliloosí

' W ç ' ...
' a r I _ . r

v-05_Pegsoa] habilitado, rador e propnetano no O g ,â É, ã E commercial, instrucçao primaria e Q to“ (nebuçados MIIES'O'M) São

e ~ r gar do Sol-posto, declara ~ E ea â m a secundaria, magisterio primario. Q ãOnñrmagosa não Só por milhares

, 1 , _A , p r p . q, Jahu Musica, esgn'ma egymnastíca W e P933 as: (1110 OS têm usado

' 'GRANDEISULLthOLITTERARID que resOIVBu fechar .O seu ea- 'É 'E o 0 z rnornuoau II'IRANGIIIIOI 0 mas tambem por abalisados fa:

tabGIBCÍmentO, nO dla do W
É as: .E .ê ramo nuno o¡ unem¡ O t, cult ativos. . à, .

i R AIZ mez findo, como fechou e não
m o m 'É "Ê x 2-^ secção-SEXO FEMININO * P,10777103010 Oriental

_ ~ ' * . . ' g 3, 'o 'a E â_ _ ;Praça 8_de Maio, ro' 4* S. Lazaro-_PORTO

Um formosissimoecompacto volume de versos quer male contlnuar com ne-, CD E q) * x Linguas, musica, lavores, dese- 'O W Caixa avulso n P t 200

de mais de ooo paginas, formato grande, edição de' . , 7 . m «3°. ;3 .g nha Natura ¡nslruccào primaria e l O ,I 9 or 0a rs.

luxo, 800 rois.==.A' venda em todas as livrarias. gOCIO n eSte concelho, por 1880 . as Q) m à!) ê x magisterio pirimario ° 7 z *25510 0.011.610 ou fóra do Portot

t , e V V a "uq ' “ i i

i SB I'BSOIVG a vender a quem pre-
é) &5; â z x p ' ___ .4*

, r s_ e 66 _ Professora; diplomados M _ , ,

o , tenda comprar vasllhas, pesos _ v à:: *ã Fã x w ñ o í Blco aveirense_ _Na

e medidas e outros artigos, per- a( Grande sortIdo em accessorios, agulhas, etc., etc. Ofñcina de re-x Ç Q Fabrica do Gaz,

x
x
x

à Jornada agua de Oontrexeville, lanelro, em que aquelles Obje-

 

no¡ Vouga: (França.) ctos, nO melhor USO, serão ven-

É

INDICAÇÕES BABA Uso INTERNO: i didos em leilão, das 10 horas

ç

4

 

A mais alameda de todas

quantas se conhecem. Ultima

nov1dade em solidez e ele-
Uso EXTERNO:

, V _ 'h

-
' x

ass»- __ _ a. › lj ' --*› ' .

em diferentes especies de derma- 24. Se alguem pretender a dl- ARBURETO de calcio dãebgoâíícg: gancla, sendo garanudo o seu

r e w .- e A V O

arthritismo, gotta, lithias e urica- i_ a

lithias biliar, ¡engorgitamentos ás 3 da' tal dfi- O que se nao,

hepaticos, catarrhos vesicaes, ca- vender no dla menclonado, fi-,

cará para o domingo seguinte,

EDUARDO A. F. osomo

RUA MENDES LEITE, 13 A as

 

  
  

  

  

  
  

  

   

tenho uterino.

ACYTILENE
.4 l .w

à .a

“riu“: ' x

. .5. ' L

vim'* .I H

bobos.

- A' venda em garrafas de litro

e caixas de 40 garrafas. '

Preço de cada garrafa 200 reis.

Em caixa completa. ha um des-

conto de 20 '1. -

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

bom funccionamento. 0 mate-

rial do seu fabrico é de primei-

ra qualidade, e affiançado pe-

los fabricantes DELACHA-

NAL & 0.'a de Pariz==PreÇ0

com o travão, õõ$000

IBIS.

,A primeira qualidade, agra- q

_tj dave¡ de tonsar. que não exige

rogimen especial algum nom

_;_¡,,:* modificação alguma nos ha bitoa

o occupações. fazem uso da¡

AFAMADAs à.;

PILULÂS PURGATIVAS

ta casa, tambem a arrenda. . francez, (yum rendimen¡

'" atingiu'os MARAVILHOSOS “l to garantido de 300 *Ii-y
. DE * tros 15.0. 08 k.0s franco

ALLA & FILHA Lisboa 10%000.

Pharmacia Ribeiro Aveiro APPaPe'hOSs candiei'

. Rua Direita ' ros, Iustres , bacias,

'WM'ÓW" w Pomada anti-herpeiica bicos e mais access“"

Acaba de receber as mais altas

novidades da estação: llIldlSSlá

Inos cortes de vestido; sortido chic

de capas, casacos, pelerines, boas

e 'outros artigos de agasalho. Gran-

  

 

    

1 do Doutor     

 

_ __ e _ Nos_ 1' de variedade de tlanellas, Ineltons, w .

ç CARTÕES FOSTAES w , Para comprovar a efñcaCIa Nova “laminação a gazoli- g W *moscons, e casnnlras proprias para rioscírzãíâns:rãlmemo de.ac°ess°'

- desta pomada, bastará dizer d -ll - _ t 100 1 capas e casacos. Chapeus para wse- d b. l e reparaçoe? “um

. ILLUSTRADOS que ha milhares de Pessôas na! po 81:' “mma” e _ Ve ' nhora, ultimos modelos. Guarda- e !eye etes como. de maChmas de

p 7 5 por COStura, etc.=UnlCO l'epl'esentan*

chuvas, cobertores, malhas, sapa-

w tos de agasalho, meias de lã, es-

partilhos, velludos, pelluches, se-

tins e muitos outros artigos de 00n-

facção.

 

te em Portugal, Antonio Joa-

quim Augusto-SANGALHOS
.iCilLLE-IÇÃO DO “CAMPEÃO DAS PROVINCIAS,, . ql” “Bem empregado em im' hora.

t
ANADIA.

_m_ ln ens her es escro h l s k . .

à a a L p g ' p ' p ua ' PedIr catalogos gratis aos

I. ,2. ,3.36:49' series com vistas paysagens feridas tanto anti '(18 COIDO re- ° t

õ emonunientos d'Aireiro g pTBÇOB correntes a A. REVIBPE.

_ * centes, embora syphiliticas, e _Rua de S Paulo n o 9 1 o

B Avveoda na quneziana-ctqntral», aos que OB seus salutares effeitos' LISBOA 9 - 7

(“cmi ° “a “WWW” ° *5 a*um da” immediatamente se teem feito i i

São nossos agentes --- Em
_ ' -_ Águeda, 0 sr. Bento da Souza

Caunsana e gravataria - S.tl)U- Carneiro--em Ilhavo. 0 sr. An-

nete arte nova (Exclusivo da casa) tonio Augusto Nunes Vizirim. _- e

,-Freço, 100 reis. Acceitam-ee mais.

M

_
_-

acau telar-se com

todo culdnd o.
   

 

províncias». _ _ Desconto ' aos

Gusta, 120 l'els ~ Bentlr- revendedores

 


