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_Cem estampillia: anno,3¡7lidreis.8em estam-

“ sela. Africa epaisns da Uniao
M“GNATUBAHPagamente adeaetado)

pilha: 85250 reis. Numero do dia, !O reis; atrasado,

Portal, mais a importancia' da estampilba. A' cobrança leite pelo soneto, ancresce s im-

portancia com elle dispendidmA uúgsabira d sempre contada dos dias 1 ea 15 de cada mes.

Não se reslituem os original.

PUBLICA-SE ÁS QUARTAS-EEIBAS
E SABBADOS

w

[MPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE !MOR

mBOLÇõn=Corresponden
cias particulares,¡0 reis por linha. Annoncios, 3. rds per-l-

nha singela. Bepetiçõee, 20 reis. imposto do sello, 10 reis. Aununcios permanent“,eeatram

especial. Os srs. essignantes gosam o previlegio de abatimento nos annuncios e b- essi.

nos impressos leitos na casa.-Aocusa-se a recepção e sonuncinm-se as publicaçoes de qse¡

redacção seja enviado um exemplar.

    

  

  

  

  

   

 

  

   

  

  

   

    

   

   

  

  

 

    

   

  

  

   

   

   

  

 

murilo oi inn

oo VALLE oo voooi

ontinúa a ser illudida a espe-

' membdm'o' fimo-

so projecto d'este caminho de

ferro, que até agora tem servi-

do para armar á popularidade,

e de base á especulação finan-

oeira.

Quando ha 17 annos se fez

essa concessão, profetisámos

logo Que nunca chegaria por

esse meio a reslisar-se tão de-

sejado melhoramento. A dire--

ctriz marcada foi um erro ca-

pital, que nem mesmo o ramal

para Aveiro, enxertado de má

vontade por energicas instan-

cias de quem escreve estas li-

nhas, conseguiu emendar. Uma

apaixonada preferencia e as

imposições da. Companhia do

norte desviaram a linha do seu

natural precurso, e diñiculta-

ram por tal forma a construc-

ção, que ninguem a ella se

aventura. E á ultima hora sur-

giu ainda a exigencia facciosa

d'uin desvio no propio ramal,

que o torna dispendiosissimo e

inutil.

Aveiro e a sua opulenta ria

nada lucram com esse cami-

nho de ferro, se elle fôr por

onde o querem faser. E

Porisso todos os aVeíren-

ses se tem naturalmente desin-

teressado d'esse negocio, e nin-

guem já. n'elle tem fé.

E no entanto esta riquíssi-

ma região, banhada pelo Vou-

ga, era digna de melhor sorte,

e de que a serio cuidassem dos

seus legítimos interesses os po-

deres publicos._

A concessão, nos termos

em que foi feita, e com as escan-

dalosas prorogações que tem

obtido, só tem servido de es-

torvo.

Declaral-a caduca, e tomar

o governo a seu cargo a cons-

trucção como está fazendo em

relação a muitos outros cami-

nhos de ferro projectados, é ao

que devem aspirar os que sin-

ceramente desejam dotar o fer-

telissimo Valle do Vouga com

a viação accelerada a que por

todas ap considerações tem di-

reito.

Percam-se,pois,todas as il-

lusões, e convirjam para ahi

Os esforços de todos.

*-

Está produzindo ¡goi-a melhor, o mar, nas costas

do nosso lisoorai. Tem havido lances de boa sar-

au“, l ni como n'outras praias proximas.

Em os ultimos dias (com sido tambem

.humanas de sardinha.

No Fin-duro tambem nos primeiros dias d'esrn

“uma houve bastante pesca.

Onda se continue assim.

o A chalupa :Julia i3», que scjulgara perdi-

a., j¡ amu no nosso porto e acha-se ancorada no

caes do Rocio á descarga dc nhicharro, e mais 3 ca-

Nqngg ¡lvaios com e mesma pesca, ainda.

o Ve-m ja'. maior quantidade de sal novo nas

"na da nossa ria. Parece que o anne será fenil.

Notícias militar-ee

Esteve aqui, em serviço de ins-

pecção à secção d'esta cidade,

o sr. capitão Candido Augusto d'Al-

meida, commandente da companhia

da guarda bocal com sede na Fi-

gueira.

;e Teve passagem a infantaria,

24 o musico de 3.' classe de iu-

fsnterie n.“ 12, sr. Semião Cabral.

,0? Foi approvado pela junta de

saude do ultramar a lim de ir ser-

vir em Angola, o tenente de caval-

laria 7 sr. Adolpho lose Ferreira.

,it Foi promovido a 2.“ sargen-

to o t.” cabo de infanteria 24 sr.

João Ferreira.

;é Foi transferido para cavalla-

ria 7, o l.° sargento de cavallaria

a, sr. Manuel Martins.

l 9

a.”

l

\ l

"abri ' 'nas i

ll. Antonio José do Sousa Barroso

I

-1-~ ,ii «

que lhe ensina' o sagrado allecto da familia, o

amor de humanidade e o respeito duvido n esse

augusto symbolo da patria estremscida, a glo-

riosissima bandeira das quinas.

_ Freire Corte-Real

__-_-.------

Noticias religious¡

  

  

  

 

    

 

   

  

   

     

  

  

  

ste apostole do bem,que o Porto nobre e tra-

balhador venera e respeita e o pai: inteiro

conhece pela tema das suas virtudes, o aquells

obscuro mas glorioso missiooario que os Alrica

e na indie prestou os mais relevantes serviços

a causa do hein, da religiao e da patria.

0 seu passado o uni brasão de gloria re-

lulgentissinio, sureolado de bondade o amor.

A nobre aims d'esse ñlho illustre do povo, nas-

cido em berço humilde, reaplendece divina-

mente em todo o relusente brilho da sun

proeminentissime virtude. Conquistando almas

para Deus, não se descuidou tambem de colher

entre gentes simples as ndhesbes e allectos pe-

ra o imperio portuguer. Trabalhador intemera-

to, nunca vacilou ante as ciladas do sentiu

nem jamais treinou ante o perigo do clima afri-

cano. Nunca se poupou a iadigas nem e sacri-

ñcios visitando as esparsas e lsnginquas chris-

tadades, corrigindo abusos, ordenando e per-

suadindo com admirsveis exemplos ns beoeti-

cas doutrinas do christisuismo e sabendo com

rara diplomacia consolidar as regalias do nosso

vasto dominio ultramarino, principalmente no

Oriente, prestando alii tao relevantes bsoeticios

zque a corda e a patria agardmidas, entende-

rem recom r-lhe ttlo altos merecimentos

chamando-o ao solio da cathedrnl portuense.

A diamaotins elias d'esse humilde obreiro

do bem, grande e superior, que na obsqu

ridade dasua modeetia tdo prolioea e paci-

entemente trabalhou sem testemunhas, apenas

armado da sua cru¡ e do seu breviario na ma-

geslosissima obra da redempçlojtando sempre

a estrella 'divina da sua [é e illuminsdo pelo

clarão brilhantiseimo das suas virtudes, prati-

cou leitos d'uma heroicidade tão admiravel, tdo

enthusiastieamente palpitente d'amor petrio

como só almas grandes sabem laser. 0 soldado

egoerrido que pelo eslorço indomavel da sua es-

pada tem sabido ñrmsr por uma forms bri-

lhante os nossos direitos, impondo o respeito á

bandeira da sus nação e proclameodo ao mun-

do o heroismo dos seus prodigios e e bravura

ingenite dos da sua raça, e sustente com orgu-

lho a !ama iogente e assombrosn dos nossos

maiores, bem merece s suprema recompensa

da patria, gravando-lhe o nome nas suas pagi-

nas doiradas para que o brilho das me er-

traordinarias façanhas Inlgure intensamente

atraves dos tempos e diga depois u gerações

vindoer quão immenss [oi e lina ñdelguia da

sua elnu e prodígioso o esforço titsoico do seu

pulso. '

las tambem o soldado de cruz que na sus

nobre missao de pas divina e ahraeado n'esse¡

amor sacrosanto de humanidade presta altíssi-

mos serviçosdirme e inabalavel, ao sos¡ dotrosr

do cenhdo, do estupido de íosilaria, do unir

das espadas e dos est-lidos dos troncos das pd-

lhopas incendiadas pelos vencedores. não sem

tanto ou mais digno do reconhecimento do seu

pais, como nte' da humanidade inteira, aquelle

que tem ettingido line assess, a vsssalsgsm, o

respeito' pela bandeira e s oonmslo e o de

Christo. sem que os seus ouvidos tenham escu-

tado o echo triste e amargurado d'un¡ gemido»

desespero amargo d'ume violencia, ou que o

terror domino o erassalado ou o convertido,

mas entes eis vendo-se querido, respeitado e

abençoado pelo¡ proprios conquistador“?

E este prodígio verdadeiramente admira-

vel, realisa o só a palavra simples mas persua-

siva de incançavel trabalhador da causa justa

e santa, do obreiro da civilissçlo, do valoroso

soldado da legião dos bons, do disclpulo humil-

. de do Nazareno e do ministro da pura crença

Como já dissémos, n'este anno

o S. João do Rocio tem fes-

ta rija, pois além do program-

ma que éextenso e attrahonte,

ainda uma commissão das de-

votos mordomas promove uma

subscripção para n compra

d'uma formosa baqueta de Hô-

res para adorno do respectivo

altar.

O popular S. João vae rea-

dquirindo o seu antigo culto

de tão festivas e gloriosas tra-

dições, e por isso muito louva-

mos os _seus iniciadores,

4h Nas ruas Direitae Es.-

piríto-santo ha tambem festa a

S. João, com fogueiras, illu-

ininações, etc.

+0- Foi muito concorrida

e teve brilhante solemnidade

em Alquerubim a festa do Co-

ração de Jesus, no domingo

ultimo.

4o Na Oliveirinha, Ange-

ja e Travassô teve Santo An-

tonio lusida festa. no mesmo

dia.

40- No proximo dia 19 tem

tambem o mesmo santo festa

grandiosa na sua egreja d'esta

cidade, com exposição do SS.

em todo o dia, 'missa solemne

de manhã, sermão ao Evange-

lho e de tarde.

4o Tambem no mesmo

dia tem festa, o mesmo santo,i

no Bomsuccesso, freguesia de

Arade.

Distinooão merecida

Foi-nos gratissimo saber

que, entre os brindes levanta-

dos no festivo banquete com-

memorativo do 25.° anniversa-

rio da formatura do curso-theo-

logico-iuridico de 1879, houve

mn do sr. dr, Fernandes_ Vaz,

 

 

'e - u . , .,-

lente decano da faculdade de

,durante a formatura obtivera.

e D. Joanna de Mello Pinto Basto

Lisboa.

Ó REGRESBOB¡

Com seu iilho mais velho chegou s

Aveiro a sn' D Hedviges de Ioraes e

Costa. digna directora do collegio de

«Nossa Senhora da Apresenteçlon, d'es-

ta cidade.

_ _kite ressou a sua casa de capital.“

A o nosso m amigo e -OMJNM'

Barbosa de Magalhaes.

O !STM

Vimos aqui n'estee dias os em

Joaçiliim Euzebio Pereira, capitão Jo-

sé arques, Anthero Duarte, Josó

Marques da Silva e Cesta, José do

Valle Guimarães, Manuel Ferreira Fe-

lix, padre Antonio Augusto d'Ollvelra

Santos.

2 Esteve aqui tambem o It'. dr.

José Maria de Goes Mendonça Repo-

so, antigo presidente da camara 'db

Montemór-o-velho, esclarecido clinico

e prcrñetario n'equelle concelho.

De visita estiveram em Aveiro

a sr: Adelina de Sousa,seu tilho e sua

irma, D. Laura Moraes.

â Vieram ii Oliveirlnha, regres-

sando no mesmo dia a Coimbra, ol

nossos amigos. srs. Diamantino Diniz

Ferreira e Joao Arrobas.

    

    

  

    

   

   

    

  

   

  

   

  

  

  

   

      

   

 

   

   

   

  

  

   

    

    

   

 

   

 

  

  

 

de baixa-mar exhala um cheiro pes-

tilento.

J Foi jááassignatura o alvará

approvando os estatutos da (Asso-

ciação de classe dos proprietarios

marnoteiros das marinhas de sal

de Aveiro»

FERÍIIDU' E VILHEI

essa hojeo 14.° anniversario

da morte d'este illustre pu-

blicista, nosso brilhante cama-

rada de muitos annos.

Suifragando a sua alma,

resaram-se hoje duas missas,

pelas 7 e 8 horas da manhã,

nas egrejas de Jesus e Miseri-

cordia.

VlübleildS
Os fiscaes do governo já não

exigem o pagamento das

multas aos operarios fabrican-

tes de fogo na cidade, mas não

os deixam trabalhar sem que

paguem a respectiva licença,

que é uma exorbitaucia de cen-

to e tantos mil reis.

Estão porisso de novo os

pobres impossibilitados de un-

gariar pelo trabalho honesto

os meios necessarios á subsis-

tencia, tendo, talvez, de'esten-

der a mão á. caridade para não

morru'em de fome. p

E' uma exigencia sem rio-

nome. Que os grandes fabri-

cantes de Lisboa e Porto pa-

guem em relação aos lucros

que aufetnm da .suaindustriag

comprehende-se. Que se obri-

guem, porém, os pequenos, os

miseraveis operarios do resto

do paiz a satisiaser tão pesado

encargo, elles que muita ven

não teem uma moeda de vin-

tem para comprar um pão, é

uma violencia que se não pra-

tica.

Se o governo do sr. Hintze

Ribeiro carece de ter cheias as

   

  

  

 

   

  

  

      

   

   

   

   

  
    

 

  

 

    

   

   

  

  

  

O DOENTES:

Continua doente, oomquanto com

alivios ao seu estado anterior, a sn'

D. Maria Maxima Machado, esposa

do nosso velho amigo, ei'. Manuel An-

thero Baptista Machado.

O THERMAS E PRAIAS:

Regressaram de Espinho ao For-

te, onde se encontram com seus so-

gros e paes, o sr. Uai-los de Figueire-

do e sua esposa.

t E' hoje que parte para as Cal-

das-da-rainua a sr.“ D. Paula de Mel-

lo Magalhaes com sua filha. a sr.l D.

Urisanta de Mello Magalhaes.

k Regressou do Gere¡ o ei'. João

Fortunato de Pinho, digno recebedor

do concelho d'Albergaria.

2 Partiu com sua familia para a

estauoia thermal de Curia, o sr. Ja,-

olutho Agapito Rebanho, adm de te-

zer uso d'aquellas excellent“ aguas.

O museu-want' ' "

direito, ao nosso presado dire-

ctor e distincto conter-reuso,

sr. dr. Barbosa de Magalhães.

como sendo, ainda hoje, sem

offensa para nenhum dos seus

condiscipulos, o mais distinoto

pelas suas extraordinarias fa-

culdades de trabalho, intelli-

gencia e illustração, jnstiñcan-

do assim a classificação que

E' aqui esperado por estes dies 0'

nosso estimavel amigo, ar. padre Josó -'

Gonçalves d'Oliveira, esclarecido on-

pelldo do hospital militar de Rune.

2 Seguiu para a somada, neo-

punhado de sua esposa, o sr. dr. An-

tonio Frederico de Moraes Cerveira.

antigo residente da camara munici-

pal ds have.

O ALEGRIÀS NO LAR:

Realisou-se terça-feira em Coim-

bra, na egreja monumental d. 86."-

lha, o ausplcloso enlace do sr.dr. Joao

arca¡ do estado para com o Augusto dos Santos. distinon advo-

gado na Loud., com a arm D. Maria

producto do_ suor do povo con- Emilia Cardoso de Magelhãse Mexia,

tinuar a serie de esbanjamen- BMW““ a"“ d° "' d“ Am““
. . de Ma alhaee Mexia d'

tos e desperdicios com que tem dor das comarca de'

tornado celebre o seu reinado padrinhos: da notre, seus extremosos

de quatro longos annos, não o

paes; e do noivo sua mas, a sr.l D.

u Anna da. Gosta Santos e seu irmão,

exliàa dos pobres, que não teem

m s que dar-lhe.

sr. Pompeu dos Santos.

nenÊsÊ'ÍESÍ'“i'i'éli° 31?' 333.533???

A'manhã virão elles esmo- m- °°““°“¡°¡'° “5“” F“"hi'nl °

lar de porta em porta. Se nem :4“ ÍÍÉLÊ'ÂSÉSÀ &1.311.132.302;

sequer os deixam trabalhar! hdmi““ mw““ manu“" '1°'

Con¡ que direito se lhes :ãfgàãfgãlâmfxaãfàgí

exigirá ainda, o pagamento da¡ ro Geraldes; Antonio_ Marinho da CI-

suas contribuições n'este anno? ?115,33%,2tf.“à?f:;;$;,:?;f°°

[imadgrande parte d'elle &seu; 02903; img:: “$183

vae eva a em sobresnltos e 1°." ° -un u". ~° M; '

:a siâspensão do trabalho.Mas 5235412::iügãñílãlfdigg*

à - ~_ 9 - o_ o ugustn e a uretra, onto do

2850l1;0 pdglrñiiiiiiasãntiacgúiiia 32333253.? M“'ud com. d'.

para pasar as _estroiniw de umha:: “assassinato
semelhante adoonistração. hotel «Avenida» a todos oe convida-

0 ar- governador emu dr- tri :nas: ::refazer
Carlos Braga,telegraphou hole Auguramos as maiores ?antunes e

ao presidente do conselho de ú

ministros inatendo por que se

deine trabalhar os desgraça-

dos. Já. anteriormente o ñaera

tambem o sr. Francisco Re-

;galla, governador substituto.

O governo, porém, ha de mau-

ter o que fez, e os pobres ope-

rarios hão de morrer de fome

ou satisfazer a exploração.

Este brinde, bem significa-

tivo pela auctoridade do cmi:

nente professor que o fee, foi

enthusíastica e adectuosamen-

te correspondido por todos os

convivas, porque em todos el-

les teve sempre aquelle illusn

tre aveirense as mais vivas

sympathias e cordeaes dedica-

ções. ,o

 

o proximo domingo deve reali-

sar-se no Jardim-publico um

bazar de prendas, promovido pela

sociedade local Recreio-artistico.

n'um elegante pavilhão, tocando de

tarde a excellente banda regimen-

tal do 24, e a noite a dos Bombei-

ras oolontarías, esperando-se gran-

de concorrencia a tão sympathico

festival. As entradas são gratuitas.

g' Ainda hoje somos obrigados,

pela aiiuencia de originaes, a_ reti-

rar parte dos escrimns que iios são

enviados, o_ folhetim, a carta da ca-

pital, etc'.

g' O sr. dr. Adriano Carlos

Vaz Pinto,juiz ern Paredes de Gon-

ra, [oi nomeado para servir em

comiuissão no logar de procurador

regio junto da relação do Porto. As

nossas [elicitapões

4a* As ruas Manuel Elimina.

Gravito e avenida bento de Moura

estão a pedir reparação urgente.

com Vista ao sr.. director das

obras publicas.

gt Na travessa da rua da Fa-

brica é tal a immundicie e o amon-

prosperidades a este enlace, porque' o

sr. dr. Santos éum cavalheiro tlo sym-

patliico como intelligente e noblliest-

mo, a a noiva é distinetamenba pren-

dada, formosissima e d'ume educação

aprimorada. Os nossos'añ'eotuosoe pa-

rahens.

2 Tambem na Murtosa se .na.

atuou ha dias o casamento do er. Ma-

nuel Maria Loureiro e Silva. 'banquin-

to commerciante no Pari, .ou um¡

gentil filha do sr. José Hmh' da Fou-

seca, honrado proprietario da fabrica

de moagem a vaporlio Monte. Os nos-

sos votos elas essas felicidades.

â Res 'soar-ee o oonsoroio da sr.-

D. Maria do Gai-mo Amador, filha do

ar. gatos?? ALêEuÊodAmador, com o

as. one een rigniea a¡ 02m

proprietario, d'Eirol.

Cartões do visite

O ANNIVERSARIOS

toainento de entulhos, que se não _ F““ N“: á Foi-sin pedidas em me.

passa. Estamos positivamente em HG°J°' 5 mn““ (Midi. A11¡ er- para os srs. Mimas¡ Rieolsnsom. s..

paiz conQuistado, onde cada Quit q“” mn““- °°m ° Apm““ E““ Inhotim“-
Aruanba. a sr.- D. Franoellna Duar-

te de Pinho; e o sr. Leopoldo da 00s-

ta Sousa Pinto Basto, distinct» om-

cial de cavallaria.

D- Julia MimDepois as sr.“

“Cumib-WPMMN Gisa-I

mais, as org“n Maria da Conceição

Ferreira, às Aaevedo e D. Beatriz Fer-

rm às Asovedo, genbllislimas tlth

;do ar. Manuel Ferreira do Azevedo!,

imune ooneelhe, e Dal¡th do sir.

eonselheiro ?mà Silva.

faz o que quer com proping da

saude publica,

.a A doce do Gojo esta recla-

mando nova limpeza. Em occasiões



   

  

  

  

    

   

  

   

  

  

   

   

  

. AVEIRO phão de pac e de mae, mas 21,132::fifdgügçtàfgñ 0590". '1“' raes, apreciando o alto m'erito Mandem-Teve ante-homem Francisco Corrêa de Lemos, juizes

= . pro“,de por um tio, o bucha_ e vindo do Entmàcamento, che_ de MarqueS Abre“, askocíou_ logar, com larga concorrencia de do direito em Ovar e Azemeis, pal'

¡nerrsdores, o mercado dos 13, na

Ermida; e hoje o dos 15 em Santo

\mai-o, Estarreja. « p

A'manhã e além eli'ectusm-se

postos á, altura do primeiro os dos 16' em Espinho e 17 em

Arade, chamado do Outeirinbo.

Exercicio.-A prestante com-

terem ido a Estarreja assistir COllIu

vogaes a um julgamento por ¡nos-

da falsa.

g* Foi nomeado facultativo mn-

nlclpal de Espinho o sr. dr. José

Correa Marques Junior, medico pe-

la escola do Porto.

,relJoãoMartins Manso, :pôde

ter os indispensnveis meios,pa-

ra seguir os estudos com toda

o regularidade. E muito novo

começou a ,frequentsl-os etan-

to que. em 28 de outubro de

1770,'- tomou na Universidade,

o grão de doutor na faculda-

de de Canones.

Em 4 de janeiro de 1780

foi nomeado lente substituto da

mesma faculdade e, em 30 de

'gnu ha dias seus caso de San-ozono _ " - -
to' @normigo'sr' Jo“ Nunes Elba_ se lhe, e entao se montmunr

.ro, -' 4 . , os «Ateliers MarquesAbreu &

. 1° E'Ms-Pr°x!m°§ “bb-i“ 9 3°' Of», mais tarde ampliados e

mingo que, como a dissemos, se rea-

lissm em Vlllsrin o grandes festejos

ao Santo Antonio. E' es orado grande estabelecimento na execução

Apontamentos hisloricos

0 arcyprestado e a diocese

VII

'O primeiro bispo de Avei-

ro nson das seguintes armas:

Um escudo ordinaria, par-

tido em pala. A parte esquer-

da é esquartelada,tendo,n'uma

quartclla e" em 'campo bran-

co, um leão rompente e na ou-

 

 

numcro de forasteiros as freguesias ,

cuotznmígpg. d estEes tplocfesjlos. M pannia dos bombeiros 'voluntarlos t _ . . . .

Parece que vao recomeçar as n “O o' qm ”qq“ :festa cidade tem exercicio geral 0 'Campeaon hmrano &scmnhñcn

02:53 ao sofá do s.“gorào_ o "no Abreu alcançou o que deseja- nn prthlmO dia 24 do co ente, no

6 i cio tem uartos de ormír, 9!- va e logo se começou a des- largo do Rocio, fazendo-s' acompa-
› i " '

”9mm“ °°m 4? 5 't _5'60 2mm“ g“" t _j ' b 'n , . nhar da sua sxcellente bands. Pre-

16m¡ de cura, 2casaf; de janta? etc. “car Pe 03 mais n N D e“ _Mem os seus dignos 1 o e 2 o com

estabelecimento o erece 5 re eições . ~ , r - - _ °

por dia, a. 1,35009 1.5800. conforme os trabalhos' A., Illushaçao .m0 mandamos, srs. Manuel Moreira e "o Prasopio

quartos, sendo a mesa a mesma. derna! P“dmo de Elm“” João Machado. n

tra as quinas de Portugal. E

animes contrai-ias.

São estas as armas dos

Sonsas,,que descendem de Mar-

tim Affonso Chichorro e, por-

tanto, de D. Affonso III, que

teve um filho bastardo, cha~

modo Affonso Diniz, tronco

das familias d'squelle appel-

lido.

A outra metade do escudo

tem.,. em Ídidgonal e em campo

verde, uma banda vermelha,

acoticada de ouro, limitada

por duas bocas de serpes, de

cabeças _ douradas.

Tem em volta: AVE MA-

RIA, entre duas estrellas. São

estas as armas, de que usam

os Freires, os ,Andrade e os

Freires de Andrade, mas só

os ' que descendem de Nuno

Freire de Andrade, mestre da

ordem de Christo.

A legenda que tem em

volta, indica descendencia de

uns ñdalgois, que usavam d'es-

ses appellid'os e que n'um com-

bate hnviam tomado aos mou-

ros um estandarte, que tinha

a mesma legenda, que pelos

mouros havia sido tomado aos

templarios.

E por isso nem todos os

Andrade tem essas letras nos

seus brasões.

. A corôa de conde e as in'-

signias episcopses terminavam

esse brazão, que quasi sempre

era ornado de folhagem, ao

arbítrio do desenhador.

'k

No governo d'este' bispo

foi escrivão da camara eccle-

siastica o padre Franciltco Jo-

sé da Costa Borges. que falle-

ceu em 16 de povembro de

1799 e foi enterrado na egre-

ja de Nossa Senhora da Apre-

sentação. Morava na rua Di-

reita.
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Por lapso e em logar com-

petente deixei passar uma ine-

xactidão:
j

Por procuração do primei-

ro bispo, datada de 1 de mar-

ço de 1775, tomou pessoal-

mente posse d'esta diocese o

dr. Gabriel da Costa Neves,

em 24 dos ditos mes e anno

e não em 24 de abril, como

por engano se disse.

No tim d'esse acto, que se

se'fez com a maxima solemni-

dade, toi cantado Te-Dewm e

houve um sermão, recitado por

Bernardo Xavier de Maga-

lhães, pregador régio e religio-

so do convento de S. Domin-

gos d'esta cidade, onde tinha

parentes proximos, dos quaes

ainda hoje existem descenden-

tes.

*

Creio, que desde a morte

do primeiro bispotde Aveiro

até que o segundo tomou pos-

se, ñcou a dirigir os destinos

d'esta diocese o bacharel Ri-

cardo José Fernandes Tho-

maz,quc governando então co-

mo vigariopro capitulare.

' VIII

Segundo bispo.-O segun-

do bispo da diocese \aveirense

foi D. Antonio José Cordeiro.

Nasceu em Coimbra efoi

baptisado na hoje extincta

fregnezia dos. Pedro, da mes-

mapidade, em 14 de maio de

1750.

Era ñlho do bacharel Ma-

mulCordeiro e de. D. Maria

Thereza de Souza'. .

Aos estejamos or¡

junho do dito anno,foi nomea-

do. professor do collegio de S.

Paulo.

foi nomeado lente proprietario

da segunda cadeira da sua fa-

culdade e em 26 de maio foi

nomeado conego doutoral da

Sé de Lamego.

nomeado terceiro. lente da sua

faculdade, mas ficou a reger

a primeira cadeira até que,

por despacho de 25 de dovem-

bro de 1800, foi nomeado bis-

ram-se aqui grandes festejos.

em demonstração de regosijo

por tal nomeação, havendo en-

tão luminarias e fogos d'arti-

.iicio.

'0 tempo e a -

toe e os campos apresentam a lu-

xuriante vegetação que nem sem-

pre teem. Se assim continua, tere-

mos um snno farto de pão e de

vinho.

toda a sua. benetica acção. Mas

nem porisso o preço dos generos

baixou ainda, Eis a

dito durazio, 740; milho da terra,

520; favs '520; cevada, 400; tre-

moço, 400; chicharc, 480; aveia,

360; grão'de bico, 600; feijão bran-

co, 560; dito encarnado, 660; ba-

tatas, (por 15 k.) 320; farinha ne

milho (por. 1 k.) 60; carne de vac-

oa, 240; toucinho, 320 a 340; lom-

bo, 360; carne magra, 320; ovos,

(por duzia) 140; azeite, (por litro)

200; vinho, 80 a 100.

litros) 36400 a 35600; vinho 16300

a 15500.

nota dos preços dos nossos generos:

500 e DIO; dito amsrello, 480; tri-

go, 800; feijão branco miudo, 480

e 500; dito

melho, 700; dito frade, 480 e 500,

dito

480; favs, 480 e 500; cevada 360;

tremoço. ('20 l.) 560; batata de co-

mer, (15 k.) 360 e 400; dita de

semear, 600.

'Em 29 de janeiro de 1790

Em 4 de abril de 1795 foi

o de Aveiro.

Em 12 de dezembro fize-

(Continua.)

RANGEL DE QUADROS.

 

agricultura

Continua o bom tempo; porisso

os milhos medram a olhos vis-

¡ Informações de fora:

De Alcobaça-Bom tempo em

prova:

Trigo mistura, (por 14 l.) '700;

Para revender: azeite, (por 20

De Mmtemór-o-velho.-Envio a

Milho branco, por os 141,63,

graudo, 540; dito ver-

pateta, 540 e 560; mistura,

De Valong0.-O tempo conti-

nua favorecendo a agricultura, e

muito pricipalmente a vinioulturs.'

Temos um anno cheio. O preço

dos nossos gsnroe pelo iantigo al-

qusre: '

Milho branco, 600; dito amarel-

lo, 680; trigo, 15000; centeio, 800;

feijão branco, 16200; dito rajada,

16080; batatas, 560; ovos, (duzia)

120; gallinhas, load¡ uma) 550;

frangos, (o par) 200.

m

Mala da Provmcla

Dos nossos correspondentes:

 

and.. I..

Na prochial sgrejs as“. fregue-

zia, reslisou-se bontom o ooñsprcio

do sr. Manuel Francisco Teixeira, de

Cacio, com a sr# D. Amelia Nunes da

Silva, da. Parracha, irmã dos srs. Ma-

nue'l Pedro Nunes da. Silva e Ventura

Nunes do Silva. Lo noto assistiram

38 pessoas, lembrando-nos ter visto,

alem da. familia dos noivos, os srs

Manuel Rodri as Brizids, João Bi-

mõos Nunes, osé Maris Rodrigues

Brizida. Manuel Matheus Ventura, Ma-

nuel Domingues Nina Junior, Alipio

Dias da Cunha, etc., etc.

O noivo, é um dos rapazes mais

serio¡ do logar, tendo pelo seu ñno

tracto grangeado a estima de todas as

pessoas d'aqui A noiva pertence a

uma das _familias mais respeitsvsis

do Cacio, pois é prima do illustre ñlho

d'ests terra, sr. dr, Manuel Nunes da

Silva, digno juiz do direito em Gsm¡

nha, s a quem esta freguesia. deve mui-

to. Damos aos noivos os parabens ao

mesmo tempo qu. lhes desejamos lon-

go e vsntnross existencia.

Õ No comboio correio da passada

6.'. feira, retirou para Ouba, :cem a-

nhado de esposa e ñlhos,o sr. dr. a.

nuelMat-q os da Costa, sendo 0.00111¡

punhado a é Coimbra, por seu sobri-

nho, ,ends Antonio Mari¡ do Cunha

  

   

    

  

                  

    

  

   

   

     

   

  

          

   

corre de teiçào.

cisco da Assumpção Borges, que ul-

timamente paroehiou, como oncom»

mandado, a freguezia de Travanca,

d'este concelho. Paz á sua aim.

presado collega do «Campeão-

das-provincias» o artigo que

publicamos hoje com o titulo

da' nossa epigraphe e que tra-

duz clequentemente a serieda-

de, a independencia e crend-

dão do jornal que, sem:que-'-

'bra dos seus principios politi-

cos nem menos cabo da 'disci-

plina partidaria,,não ,hesita _em

fazer justiça a quem d'ella se

torna crédor.;

cias» é sem'duvida ojornal

mais antigo e mais considera-

do no districto de Aveiro, e a

sua conducta impõe-se como

um exemplo a seguir.

 

.Está aqui muita gente, s otempo

Feira' 13.

Falleueu aqui o rev. José Fran-

______+_-

Pela imprensa

A Opinião, uma das mais

 

consideradas e bem redigidas

folhas do districto de Aveiro,

distingue-nos com as amsveis

palavras que damos em segui-

da e que para aqui transpor-

tamos do seu n.0 de domingo

ultimo com verdadeiro reco-

nhecimento:

u Restituição.-E' do nosso

O «Campeão-das-provin-

Militando desde 'a sua ori-

gem no partido progressista

com uma lealdade e um fervor

nunca desmentidos, tem abi-

do manter-se d”entro d'uma es-

phera elevada e digna de ap-

plauso--não regateando lou-

voures a quem os merece, nen¡

deixando, do reconhecer mere-

cimentos em quem realmente!

os possue.

'ls' nobre, é levantada, che-

ga mesmo a ser sublime, nos

tempos de feroz egoísmo que

vamos atravesando, a condu- V

cta d'aquelle nosso illustradis-

simo college, porque, não dei-

xando de fazer justiça aos ad-

versarios, em coisa alguma af

fecta os interesses do partido

em que milita-pois sabido é

que em todos os campos politi-

cos ha homens de incontestavel

valor e de probidade indiscuti-

vel.

Honra lhe seja, pois.»

"Gravura dnmwa nas illustraçoes..

POR

.l. n. llllllllJllES ABREU '

I I

Melhor será, pois, em face de

esta prova, assignalar em

breves palavras o arrojo' do

artista Marque Abreu, eleva-

do no primeiro logar na res-

pectiva arte, do que accumu-

lar palavras inuteis.

Marques Abreu conseguiu,

eng/verdade, a troco de perse-

verantes esforçon e estudo qua-

si sobrehumanos, subir muito

em pouco tempo.

Ainda ha. apenas quatro ou

cinco annos que o artista, já

trabalhando por conta propria,

se encontrava n'uma simples

posição de principiante como

industrial de tão fina arte. Era

diñicil então o meio e a ocea-

siâo: declaração e existencia

da peste bubonica.

N'esta occasião se come-

çou a revelar o nome de Mar-

ques Abreu', A maior dificul-

drde. porem, existia para elle:

a falta de capital para o des-

envolvimento de. industria.

Felizmente para 'o pro

gresso da gravura chimica, o

distinoto photopho Cunha Mo-

 

  

                

  
   

           

  

    

   

   

 

  

          

   

    

  

  

destaqne para o seu director

a. tornou a revista de mais arte

no Porto. Ahi consumiu Mur-

ques Abreu parte das suas ho-

ras de trabalho, completando

verdadeiros primores em gra-

vura e cuidando da impressão

como seu optimo pae. Este

saudoso _quinzenaria tomou um

tal vigor de arte, que fatal-

mente deveria vir a ser o pri-

meiro entre os periodicosuirtis-

ticos. Foi, todavia,tal a afluen-

cia de trabalhos ao atelier, que

a Illustração morreu, 'porque

lhe faltou o alimento u vital, a

cooperação do gravador.

Marques Abreu, no emtan-

to, elaborou agora o seu Gra-

vura. chimica 'nas illustrrções,

precioso guia pura os cultores

da arte e para os impressores.

E comprehende-se: foi a evi-

dente necessidade de aconse-

lhar, que o obrigou a escrever

o seu livro.Meticuloso no exer-

cicio do eu mister, nervoso e

incomniodado, até, quando -vê

um trabalho mal acabado, não

lhe soli'ria o animo vêr a pou-

ca consciencia e quasi nenhu-

ma arte com que aqui se pro

cedia, em regra, aos respecti-

vos trabalhos, em especial á

impressão.

Produziu, portanto, o fa-

moso livro de que vimos fal-

lando. n

E eis o artista primario.

hoje chefe d'uma casa onde

trabalha um numeroso grupo

de individuos, com a educação

artistico adquirida debaixo da

sua direcção.

Agradecemos a oli'erta do

livro, que lemos com especial

attenção.

Jos-nal da tem-a

deüuuivamenle interrompido 0 tran-

sito pela ponte das Portas-d'agua.,

na barra, e assim impossibilitados

multas familias de se aproveitarem

dos banhos nas praias do Pharol e

Costa-nova, com passagem forçada

por alli.

A série de transtornos que o

mal produz não inlluiu no animo

d'aquellcs a unem cabe instruir e

reclamar providencias das instan-

cias superiores. E' grave a respon-

sabilidade que por tal facto assu-

mem, mas nem porisso vemos que

se incomlnodem. E, todavia, lal es-

tado nào pede prolongar-se. Urge

remedíal-o.

Por maior que seja o desinte-

resse do governo pelas coisas pu-

blicas, principalmente no que nos

du. respeito, não devemos deixal-o

descural-as por completo. Andamos

aqui na largos annos demonstran-

do a necessidade de fazer prolon-

gar o paredão alé ao ponto onde a

ponte começa, substituindo-a assim

e impedindo, ao menos, a couti-

nusção da invasão de areias pela

nossa ria. Não entrou ainda no ani-

mo dos sablos a convicção de que

o grande mal de que soil're o por-

to de Aveiro é a permaueucia da

ponte das :Portas-d'agua». Quando

se tiver tolhide por completo a na-

vegeção na ria e vedado a entrada

aos pequenos barcos costeiras que

ahi veem ainda, então se nos dará

razão. Será tarde.

Até lá. porém, é necessario que

a passagem se restabelece. Venham

de onde vierem e custom o que

custar, são precisas providencias.

[la muilo que o lncansavel che-

le de conserv'ação de obras publi-

cas, sr. Manuel Maria Amador, de

monstrou perante a_ direcção de

obras publicas a necessidade d'nma

reparação na_ ponte. As suas Ins-

taucias leem sido, entretanto, feita.-

sem resultado; os seus olllcios ll-

cam sem resposta. Balllados esfor-

ços. Serão os nossos coroados do

mc.hor exito? Duvidamos. .

Entretanto não largaremós mão

do assumplo. . ¡_

   

  

   

   

   

   

  

  

   

  

         

   

  

  

   

  

 

o" “Portas-d'agua,..-
Está.

Illumínação. -- Allendendo a

artistico, tomou então um im- «mutação que lhe dirigimos, o sr.

pulso de desenvolvimento, que l
presidente da camera ordenou a il-

lumição do Passeio-publico em to-

das ns noites que all¡ toque a bau-

da regimental de infantaria 24.

Vaccínaçõee.-O sr. sub-dele-

gado de saude tem procedido a

vacclnações, no gabinete do' editlcio

dos Paços do concelho destinado a

esse serviço. A coucorrencts tem

sido bastante. A vsccina é minis-

trada em todas as segundas-feiras,

pelas tl horas da manhã.

~ 'Caras PÔBÍÃCSo-AS taxas que

vigoram na corrente semana para

emissão de vales internacionaes:

franco. 222; marco, 277; dollar,

16250; coroa, 256, slerliuo, 43.

Inocrípçõeo.-Começou hoje

na Agencia do banco de Portugal

xl'esta cidade e nas recebedornas

dos concelhos d'este districto,o pa-

gamcnlo dos juros do l.° semes-

tre d'este anno das inscripções de

3 0/0_

Hasociações tocarem-Segun-

do nostconsta, o Club dos gollítos

lenciona interno llhole um velo-

dromo para'corridas velocípedicas.

Será esta a primeira obra leila n'a-

~quelle local, que-"está em condições

vantajosas, pois tem uma largura

regular e um grande comprimento.

Só assim se conseguirá reter-lhe uma

carreta, pois que, apesar da veda-

ção _feita ha tempos,a garotada con-

tlnua a' depositar entulho na parte

aterrads, tendo por sllilsllo varias

diabruras mais. Porque o club dos

¡Gallitos» consiga realisar o seu

projecto, são os nossos votos.

Inotrucção.-Flzerain exame

de tech'nologia industrial geral, no

Instituto portuense, alcançando ple-

na approvação, o sr. Luiz Louren-

ço Cstharino. cabo de infantaria n.o

24; e de Geographic e historia eco-

nomica, ecommerciat de Portugal os

srs. Feliciano José Soares eAutonio

de Bastos Pereira.

"Na Universidade restambem

acto do 4.° anuo de direilo, licen-

do approvado, o sr. Alfredo Ferrei-

ra Cortez; e do 2.0 auno de medici-

na alcançando dlstincção a sr.| D.

de direito o sr. padre Antonio Fer-

nandes Duarte e Silva com egual

classillcação.

A todos, os nossos parabens.

g' Foram passadas portarias

para admissão aos exames de liabl-

lilaçâo para o magisterio primario

na escola d'esta cidade, a D. Au-

rora Ferreira Duarte e José Gau-

dido d'Oliveira.

Espectaculos-&iz- se que che-

ga àmauhã aqui a companhia do

lhealro Guina!, em que l'uuccionam

marionetas, que se apresentam ao

publico no barracão do Rocio.

_ g' Tambem se lalla na vinda

d'uma troupe de artistas do theaer

«0. Amelia», de Lisboa, que anda

em tournáe pelo districto.

em torno do districto.-

E'-nos pedida a publicação da se-

guinte carta n'esta secção:

A noticia publicada n'um dos ulti-

mos n.“ do -Correio d'Abergsria- com

aepygraphe «A illuluinação em An e'a»

fez nascer no espirito de todos os dl los

d'cssa boa termo maior contentamento.

Anjeja carece de tudo e muito mais ca-

receria se não tivesse lido or seu lado

o voto do_ desditosp .lose unes ds Pl-

nhc, a cup¡ memoria nos prende ainda

hoje a mais Viva saudade. '

E'_digna de louvor a lembrança e

o sollcuo correpomlrnte do «Correio de

Albergaria» pela fôrma como defende

os interesses da terra que o viu nascer.

_ O_ pouco que tem deve-o Adje-

jaa Bl propria. E não é pura assim di.

~ zcr uma terra. que se (leite ao abandono,

a nossa. Precisa de quem olhe pelo seu

desouiolvlmcnto como olharam bene-

merltos lilhos d'ella,laes como Jssé Nu-

nes de Pinho, Antonio Nunes Ferreira,

Domingos Nunes Ferreira, Antonio Pi-

rcs d'Almrida. Manuel Maria Ferreira

Souto, Manuel Pereira da Silva. José Pe-

reiro da Slthl, Francisco da Silva Reis.

etc. Tudo, pois. que concorra para o seu

desenvolvimento e bem vindo. -

Felicitando-me pela lembrança dos

meus pan-icms, laço votos porque levem

u cabo a cruzada que se impozeram com

um brio bem proprio do seu patriotis-

m0- Lleoa¡ H'Q- a.“

Alcoandre da Silva Mais.

gs Queixam-sc os murloeuses

Ile que a estrada que liga a na

com o mar, na Torreíra, está em

grande parte soterrads, e pedem

providencias, que realmente se lor-

nam necessarias, á camara de Es-

larreja.

g' Foi auctorisado o pagamen-

lo da gratillcação devida aos srs. e

dit. 'Francuçq “Stalin ñrauco e dowkspua Itabira, lüúMâL' il,

  

    

 

   

  

  

   

  

Marla da GIOria de Paiva; e do l-.° -

N'aqnelles dias, então,

_por decreto imperial-

sahiu um censo geral

a toda a Tribu ou Nação.'

Cesar Augusto ers o genio

deRoma-de Scythis á Illyrs -

Era então tambem Cyrenio

o presidente ds Syria.

Longas estradas de alem,

José, mais a noiVu amada,

caminhavam de jornada

para as terras de Bethlem.

José, o noivo real,

tivera seu berço nlli.

-Era o seu paiz natal!

_Eram campos de David!

De regis sscendencis nobre,

José. apesar de herdeiro.

era um simples carpinteiro,

sereno, trauquillo e pobre.

Sabia vestir os nus,

soccorrer a Fome crua,

e aos olhos (ln noiva, á. lua.

mandar suplioss de luz.

Sabia ao seu bem amado

mandar seus sis_ seus martyrios,

na hora em que do azul sagrado

parece que caem lyrics!

Ora, eum vindos os dias,

Segundo os signos dos oéos,

e as lettras das Prophecias.

-que nascia um filho de Deus.

Mas este filho real

não foi nos céos embalado,

não teve ouro, nem brocado,

nem teve régio enxoval!

As nuvens não enfaixaram

nos seus montes de setiml

Nem estrellas lhe cantaram,

junto ao berço de martiml

Não lhe mandou Deus enfeite

em uma salva dourada.

_Teve as perolas do leite,

-e o orvalho do madrugada!

Não lhe cantaram osntigns

os soes, para o adormecer.

-Teve o ouro das espigas,

-s os rubins do amanhecer!

Não se ergueu do seu assento

Deus a beijei-o na fnoel

_Teve a luz do sol que nasce,

-o as ladainhas no vento!

Não lhe ooseram neblnas

os seus nevados lençoes!

Nem bordaram roupas final,

com nurses firmas, os soesl

Não lhe oii'ertaram toalhas

prinoezs, ou rainha loura!

-Por enx0val-teve as pslhss.

_Por berço-umamangedoura.

Só de manhã, o saudar-am

as andeiinhas do ninhol_

Só as Violetas o olharam,

mais a Bor do rosmaninbol

Não lhe fez festas o Eterno,

ao collo d'ums Rainha.“

_Só teve o bafo materno

da vacon, s da jumentinhsi

E o Rei da Morte e da Dôr,

sem ter srcheiros roses,

só leu oortejos de amor

_nos olhos dos animsesl

Gone Liui..

sum_-

Archivo do “Oampeào,,

 

A Caça.--No numero que sonhamos do usb'

bar, 10 do nuno V, presto esta interesan-

le rsmts homenagem no dudilono cat-lleer

Fernlndo d'Oliveirs, publicando não .o o¡ olh-

mon retratos do !sllecidol como as gravura do

todos os csvallos que ultimamente possui¡ o o

do celebre Bijou i

_ Alem do um Artigo sobn Fernando ¡s-

cnpto pelo dr. Anschorels, insere Recording?”

do Abras s Lim, Portugal letreiro, !com e

caçadores, pelo dr. ?|qu Cancelld, Feridas pru-

duzidas por animou peçoahenloc, por Gamito

0 coa de mostra, perdigueíro italiano s ullnnãs|

por dr. Anachorau. Pln'lnlelia, de 0. Bltb'odu'

TWO aos pombos, Canil, Carteira do ¡pq-Man'

Concursos, Held-Mk, Ecrhoe, L, 3. c_ p_ Li
um numero varindlssimo e repleto de oscollen-

tes e curiosos gravuras. O sono V da Cam

esta como os anteriores .isolado, devendo ins

pessoas quequelram “situar o novo nnno, que

comaçasm Julho, inscrever-se desde jà.

@Recebemos o u.“ t8 do Program ta-

thohcu, rovlsls de religiao e scienua, quo se

publica do l'orto o que insere um¡ bells pho-

Iognvurs da Virgem do Sameiro o outra d¡

!Immaculsds Conceicão.

0 [lo Mundo clegaote, termos¡ publicacao



MODAS E CONFECÇÕES «mxmmmms

LEMOS (ge CLA L-“i
lista casa tem sempre as ultimas novidades para as duas estações do anno. o'tlltidas pessoalmente our l'ariz. Lyão. Londres' o Berlim. por um dos socios

*WC*

õ .

Cortes para. vestidos

grande novidade em lã e lã e seda.

Alta fantazia em Tecido¡ de seda para

vestidos e hluzas.

Tecidos ele l¡ completamente novos para

vestidos de praia e campos.

Lindissima collecção de coa-tes para blu-

za em gaze e seda bordados, o que ha de mais alta

novidade.

Tecidos d'algodão

completo sortudo para vestidos e bluzas em crepon,

etamine. zephir. pique, tostão, cambraia, baptiste,

plumelis, etc., etc.

Completo sortido em alpaoas para vestidos e

vos.

preto.

fatos de creança.

espartilhos, laços

braia e renda, rn

Confecções, modelos completamente no-

COIins ¡nglo eo, desenhos novos para

Deques, cintos, luvas, comisolas, cache-corsets,

, lichus, veus, lenços de linho,cam-

eis d'algndão tio d'Evcossia e seda,

bordadas e meias a jour, plugas, etc., etc.

Preços de réclame

Glacés em todos as cores a 950 reis o metro.

Seda pougee ° 0,"'60 de largura em todas

as cores, a 500 reis o metro.

Enviam-e amostras para a província, trancas de porte

correspondente a 5 de junho. insere gravuras curioso o modo como ae faz a

de actriz Palmyrn Bastos (na capa); condessa

da Villa-real e de Mello; maqueaa de Unhlo;

D. Luiza Caria (Almedina) no baita de têtes

realiaado am casa de sua inte a an' cnddesaa

d'Almediaa; D. Ruiz-bispo de Olinda (Pernam-

buco), dr. Pinheiro Lima; Luiz G. Azevedo,

dr. i'edro Arhues da Silva, dr. Franco da lin-

cha; visconde de Sapucahy; mudemoiaolle Ila-

ria Magdalena li. da Fonseca; costume de le¡-

teira; mademotaelle Petereatrello da Vasconcel-

los, costume da Phedma; meademoisella Yvon-

ne da Carvalho a Odette de Carvalho, costume

Empire; mademolaelle Blanche de lente. actriz

daloa de modas oomprehendendc; toilettea de

passeio, de viaitas, de casino, da therma, da

campo. Iailleur, etc., para senhoras e creanças.

ln¡ica:--Alt'ue, valsa para piano, por

Strauss. Folha mpplemeutur colorida: duas

elegante¡ toilette¡ de palacio, casino a regatas.

O Mundo elegante, auigua-ae em todas aa

livrarias de Portugal e Brazil ou pedindo a aa-

aignatura directamente para Paris. dirigindo-se

a A. da Souza, 30 bia, rue Bergere. Preço por

anno ou 2¡ n °' 6.000 raia, moeda portuguesa.

M

U "Campeão" nos campos

l nl

Os preços são muito va-

 

creação artiñcisl de tão inte-

ressantes batrachios,

que a industria tanto os utili-

;ea para a alimentação ou di-

tremos melhor, para o luxo o

,fausto das mezas dos grandes

'millionarios dos Estados-Uni-

, dos.

I

do theatro da Opera de Paris; dezenove mo- ;

agora

No subsequente artigo, pois,

dedicaremos algumas conside-

rações a este assumpto e ve

remos o que é e o que repre-

senta esta creação.

Como é sabido, oe batra-

chios são os intermediarios en-

tre os peixes e os reptis, espe-

cialisando-se sobretudo pela

metaruorphoses porque pas-

sam, antes de tomarem a for-

ma e a maneira de viver dos

adultos. Na primeira edade são

riaveie,segundoaa regiões.Em apenas aquaticos e respiram

S. Francisco da California os por meio de guelras, que ab-

preços do mercado variam en- sorvem o oxygenio da agua;

tre 3 ou 4 dollars a duzia depois desapparecem as goel-

(23700 e 3%600). ras que são substituídas por

Está. hoje perfeitamente ea- pulmões, podendo o animal

tabelecido 0 valor alimentício viver fóra da agua.

da rã. dizendo-ae que a carne

 

Durante o inverno, as rãa

todo o valor, imaginando-o ferido

de paralysia e de incapacidade. lle-

lo menos isso e um julgamento

apressado, devendo esperar-se pa-

ra se vêr a maneira como elle se

utitisa dos recursos militares de

que dispõe».

Divertida-Um medico rn-'so

I Perfumarias

lGrande sortido de sombrinhas em cor e a de liouhigant, Luhim, Repor &GnllotPnauiL Leeranrl,
l

= Rocca, Delettrez, Piver, Gclté Frcres, Crown, e Wolll.

i EXCLUSIVO

 

Sabonete Lavanda, a

92, RUA DOS CLERIGOS, 96=chlcpbor2eami-rouca

fabrico tio Ex.“

ildr, Vizeu.

 

lDO reis.

Sabonete Japonez a 240 reis.

Poudre dentifrico, caixa 200 reis.

Rhum & Guinquine, frasco 300 reis.

Pondl'e de Riz, Special,

Panda-e de Biz, Violettc

mica branca por uma companhia de'

electricidade que até hoje era

obrigada a mandar vir da India us-

seus aprovisionameutos de mica.

;th a revista que tal resultado é

:inquestiouaveimente importante pa-

ira o futuro da radiographia, pois

até esta data só se conltecm o

Agua dentifrica, frasco Boot-eis. Í

Ay mou¡

caixa 400 reis. por

,caixa 500 reis.

de desiquilihrio mental mais

rnencs pronunciado.
--_-_'_.____

COBRANÇA

t Vamos proceder á cobran-

ca de assignaturas pelo tern-

po decorrido para alguns dos

Depositaríos da manteiga

nacional extra fina

Pão de Glutem

Unicu para dinheiro-os.

Chá especial, verde o preto.

Champagne, tie Joseph l'Prrior

Bouzy supérieur, pai-.ara 96200

Bouzy cabines, sumir.. ;';Sfiliti

(JU,

ã
X
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SI'. João Diogo Crahral, Povo-

Chúlons _./Inarne

Preços

seux, gat'ral'a láliüli
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,r Declaraçào

Os abaixo amiguados declaram

que, cursando uma sua till a, de nome

l Francisca Paes, n Em ola-districtal

Wd'AWiru no aiino lentivu (lt' 1801 ia

, 1902. soil'reu da parte do sr. director

,da mesma escola. o sr. padre Marques

nossos presados subscripto-,de Castilho (Jmét, uma imrseguicào

propõe um meio curioso de ¡later-ppchblende da Bohemia, d'onde se

minar a nocividade das din-rsss i tirava o radio, umtivu porque este

origu-ns de luz sobre o orgão Visual corpo era diilicil de, se. arranjar,

humano. Parto da ilyl)tiiilt'~'¡' de custando talnln-m um preço exor-

que essa uocividade esta l'ln rorrc- bitanlissimo.

lação corn o n.” de pisCadI-llas dos 'k Aliirma Partiu' do .throw.

Olhos. Eliectivameote notou c doutor ajudante comissionado (it' tir-ylão na

moscovitaque quanto mais os olhos exposição universal de S. lnuz, que

estão fatigados, mais arigmvnta o o patz sinigalez ctrvrars uma das

u.” das piscadellus. E, eritrvgaudo- plantas mais extranhas e curiosas

se a observações. cstmlos u parl- das que se conhecem. li' uma es-

quizas a respeito dn sua propria pecie de tuiipa qui- ati-asus até uma

pessoa, certillcou-sc de que ne seus altura de _50 a IOO pés na região

olhos efl'ectuavam sete piso-adultas montanhosa de Crylão. A planta,

por minuto á luz de uma vcla; 3 à em si, é muito bella, mas o vel-a

luz do gaz; um pouco mais de 2

luz do sol; e um pouco menos à uma sensação oxtraordiuaria einol

luz electrica. Se a hypolhese se vidavel. A estranha planta dura

vem a continuar por meio de. ex- cem annos, mas, durante um tão

periencias feitasem condições scicn- longo periodo, só uma unica vez

tiiicas mais precisas e lerrniuautes, iloresce, produzindo u'essa occasião

chegar-se-ltia a concluir que a luz um ruido que pode ser ouvido a

electrica'é menos fatiganle para alalgumas milhas de distancia. Ao

vista que a propria luz do dia. iestalar das grandes folhas que ador-

*k A larangeira, formosa arvo- nam o arbusto, surge, como porl

re que tão saborosos fructos pro-,encantou uma formosissima flór, cu-

duz, foi trazida da india ou da (Ihi- ia vida é bastante curta.

ua para a Europa no principio do* A exposição de S. Luiz é na

a e «ouvil-a» crescer produz cm nósw

res. A todos rogamos uma

vez mais e com o previo

agradecimento pela acquies-

cencia ao nosso empenho, a

, graça de satisfazerem o reci-

;bo na ocoasiáo do aviso do

› correio. O contrario,que algu-

;mas vezes se tem dado por

motivos que sabemos res-

peitar, occasiona-nos trans-

tornos na escripturaçào, e

duplica-nos a despeza com

inova applicaeào de sellos,

despeza que cada um pode

,evitar-nos satisfazendo de

prompto. «

m

llesponsabilidade alheia
M

,iPllllTlllililOS lllSlORllllS ÁCERUA

Dl ESCOLA DlSTliltlll. Dil dlilRO

lnterrompemos por dois nume-

ros successivos a publicação dos

nossos artigos, porque alguem nos

tinha dito que os director e secre-

 

é branca, delicada, muito sã. e permanecem inertes no fundo

agradavel ao paladar. No ou-

tono e no inverno é que as rãs

são melhores, não se utilisando

senão se coxas. Localidades

ha, porém, em que se utiliea o

corpo inteiro, depois de tira-

das as viscoras, frigindo-se

com ovos e pão ralado. Quan-

to ás coxas, são assadas na

grelha, fritas ou guisadas.

Os zoologos admittem 250

especies de ras, divididas pela

Europa, Africa e America.

especie mais vulgar e dissemi-

nada é a rã commum ou da,

primavera (Rana virescens). A

ri, porém, que mais consumo

tem nos Estados-Unidos, é a

rã-boi (Rana catesbz'ana). E'

a maior de todis a. rãa da

Amenica. do Norte.

Os mercados americanos,

comtudo, não vendem só rãs

agarradas nos charcos natu-

raes apparecendo alii muitas

que são creadas artiiicialmen-'

te. E' uma industria que os

habitantes dos Estados-Uni-

doa tratam de desenvolver, or-

ganisando parques eapecieea,

sem de modo algum prejudi-

car a agricultura e hygiene

ciaveis e uteis animaes.

Como não se ignora. a rã

é insecticivors, consumindo

numerosos insectos que pullu-

tam nas aguas estagusdas e

que d'eate modo ficam dizíma-

dos. Ora para. a agricultura,

um dos seus peore inimigos

é o iusecto; e para a hygiene,

basta lembrar o mosquito, con-

siderado hoje como o inocul-

tor de tantas febrea que acom-

mettem o homem.

Com a creação de parques

eapeciws, o numero das râa

augmenta, B como estas, só no

tim de quatro annos é que po-

dem ser entregues ao Consumo,

à¡ guerra ao insecto não deixa

de fazer-se, continuando inm-

terruptaiuente, porque as ge-

rações vão-se succedendo e

tomando cada vez maior incre-

mento.

dos charcos e voltam á. vida

com os primeiros calores da

primavera, ouvindo-se o seu

coaxar etridente¡ desde iius

de fevereiro ou principios de

março, conforme a precocida-

de da estação primaveril.

Quando chega a epoca de

reproducção,'encontram-se nos

charcos os ovos das rãs agglu-

tinados por uma materia gelati-

nosa. Em menos de duas ou

tres semanas, conforme a tem-

peratura, apparece o embryâo,

ao qual emwmuitos sitios se dá

o nome de colher. Começa por

devorar o involucro gelatinoao

dos ovos e em seguida, ao fim

de alguns dias, quando o tubo

digestivo se alongou, come

materias vegetaea ou animsee.

Nos charada ou nos tanques

antigos vêem-se pullular as

colheres, fazendo rapidaa evo-

luções .

(Continua).

_W.

.lol-nal de féI-a

!e Russia e ?nim-Uma re-

vista militar estrangeira aliirmando

ue Porto-Arthur póde ser tomado

viva força desde que os japone-

. . , ,zes se não importem fazer correr

com o mortictnro de tão apra-5 o sangue em torrentes, escreve:

a'l'oduia, a operação pode ser ín-

terrompida por qualquer diversão

do general Kuropatkine, avançando

sobre e rectaguarda das tropas si-

tiantes. Para coujurar essa eventua-

lidade, os japoneses vão renunciar

a impellir mais em irente, por em-

quuuto, a sua marcha sobre Liso-

yang e empregar os corpos de

exercito de Feng-hoang-cheng, de

Take-chan e de Haicheng em co-

secolo VI. lia meio seculo a laran-
l . 'ri tinham edilo s dtc n i s
America, como sabem. .. td o p l y" a c “o

;desimnnstn e humilhante para ella a

ppara nós. Pratnnriitt «site homem, um

ppadre, um director d'uma sacola. de pro-

fessóros, onde sold-utudo deve prever-

_tecer a moralidade e o respeito, para

t mais tarde transmittir essas qualidv

' des aos seus ulumnos, repito, preten-

dia seduzir a nossa litha chamando-a

repetidas vezes ao seu gabinete a p's-

texto d'assumpto d'uulus no fim das

mesmas, dizendo-lhe, após um phra-

seado muito siiihiguo, «que lhe fizesse

a vontade, que nao perderia nada. com

isso-o.

Cansado de repetir setas palavras

e conscio de que ella não tinha com-

prehendido, pela sua ambl cidade,

o verdadeiro sentido que elle hes da-

va., resolveu-ee a ser um pouco mais

claro, propondo-lhe aa epprovação nos

exames se ella. accedease soa seus

rogos».

Devo dizer ou, a declarante abai-

xo assignadn, (porque ineu marido aa-

tava ausente a esse tempo na. Africa)

que algumas vezes a minha ñlha ma

fez queixa de que o ar. director a cha-

mava ao gabinete e lhe dizia coisas

que ella. nao comprehendia, ao que eu

não liguei importancia por calcular

que aqulllo a que ella alludiu fossem tal-

vez ruprehensõee por algumas licções

que o ndo satlsiizessem; e rnesmo tam-

, bem porque não podia. caber no meu

espirito e bon. fé que um homem n'a-

quella situaçao, e ainda mais sendo

  

seus actos, e nós não queriamos, um pudre,tivesse aiinpudicicta de ten-geira mais antiga conhecida na1 *k Segundo uma prophecia de

Europa, era a que estava em Ver-IM. Hoe, constructor americano de

sailles, e dominavam-n'a o Grandelmachiuas de impressão, não está

condestavel. Fôra setneuda em Pam-,longe o dia em que lia-de desap-

ploua em 1421 e trazida para Çhan- , parecer a imprensa mechanica. Se-

tilly. Tomada na occasião dr sin'em

sequestrados os bens (io (touch-sta-

vel de Bourbon. em |523. fui mu-

dada para Foutaineblrau e d'ali pa-

ra Versailles em 1864.

*k 0 duque Luiz-Filippw Ilober-i

to de Orleans, pretendente. ao thro-

no de França, foi Contribuidn como

proprietario do castello de Eu, pe-

lo que requereu ao Conselho-d'es-

tado a dispensa da contribuição mo-

biliaria, porque este imposto é pa-

go pessoaltnente'por cada ¡habi-

taute› trance¡ e estrangeiro, mas

não .podia ser pago: por elle, visto

ter sitio banido do paiz." Por outro

lado, para ser enutrdnnd.. c pr. ci-

so ter uma habitação de que se

disponha à vontade, o que não é

evidentemente o seu caso, pois foi

attingido pela incapacidade. legal de

residir em territorio irancez. Em

resumo, o duque sustentava que a

sua qualidade de exilado o asseme-

lhava a um indigente. O Conselho-

d'estado não admittiu, porem, essa

these. Baseando-se em que o du~

que conserva, apesar do seu exrlio,

o rmmovel à sua dispoaição. cujo

mohiiiario the pertence, podendo o

editicio ser habitado pela familia

do duque, o conselho regeitou o

recurso.

*k Comquanto falte ainda mais

de um anno, os astronomos da Eu-

ropa e da America começaram já

a tem os seus estradas e repara-

' tivos para se transportar i, iiespa-

nha, aum de presencearemo eclipse

total do sol, que terá logar no dia

31 de agosto de 1905. Este acon-

tecimento olferece a nuestros her-

maños um grande interesse, por

ser o ultimo eclipse total visivel

durante o longo espaço de dois se-

rá substituída pela photograpia, cu-

jas reducções serão mais rapidas e

economicas. Tudo consistirá em for-

mar uma prova negativa do perro-

dico e reproduzil-a por meio de

luz electrica no papel que se des-

enrolarà, com uma velocidade ta-

manha que se poderão tirar dois

,exemplares por segundo ou 30:000

por hora, quantidade que chegaria

;para attender às maiores exigen-

:cias. Será preciso, antes de tudo.

Iencontrar um papel muito sensível

á luz e muito barato, mais isto não

é uma diillculdade insuperavel. A

predição do constructor americano

é mais séria do que parece a pri-

meira vista. Ha 10 annos ninguem

acreditava que tosse possivel re-

produzir uma prova photographica

em tnencs de um segundo. Em

lôGO e ainda ha 50 annos, o im-

pressor que predissesse a seus

companheiros que algum dia se ha-

veriade conseguir imprimir dez

mil exemplares por hora, por meio

de machina rotativa, seria conside-

rado louco, e, sem embargo, este

numero nada tem actualmente de

.pap-gerado.

Um certo numero de expe-

 

eatão sob a iuilencia de uma loto-

 

praticamente tqca

minarern. o dr. Hachot Souplet é

de Opinião que a intensidade de

impressões soilridas por quero cór-

ra em velocidades extremas se

subjuga a um ponto tal que a com-

batividade, a violencia, o excesso,

todos os males ou vícios de sua

natureza apparecem lustinctivamen

rienciss medicas demonstram que VÊ”“ a 9“”le fazer uma 300033-

oa couductores de automoveis que 93° Brawl““ d'lramando POI' 805w

abusam da velocidade excessiva e““ °“ “Quelle-

xicação da velocidade, que os tornal ,

Pages qe se do.¡seguida, apresentar o seu protestol

culos. Burgos, pequena povoação* te. O dr. Beriliou acha uma grande

brir de longa os caminhos pelosida nação visinha, será um dos lo-

quaes um exercito de soccerro po- gares mais favoraveis para se pre-

deria vir em auxilio de Porto-Ar- sencear, pelo que devera ser ahi o

tuur. Mas ao generalissimo Kuro-

patkiue resta mais de um recurso

:derivativos: amateur a sua inva-

são da Cores pelo iodo nordeste,

tomando a oitensiva contra os cor-t

pos de exercito que cobrem Porto-

que a esquadra d'este porto emes

mo a de Vladivostock o ajudem por

meio de algumas emprezas anda-

m¡ e inesperadas. Lã porque o ge-

ueral Kumpatkiue está actualmen-

te por baixo, n'uma guerra muito

mal principiada por outros _e n'um

grande estado de inferioridade_,não

ponto _de reunião preferido pelos

astronomos de todo o mundo. Bur-

go vae tornar-se celebre nos au-

uaes da astronomia,

@a informa _a :Revista do com-'

analogia entre a euphoria (sensação

agradavel da velocidade) e o pra-

zer que dá a morpbiua. A inconsc-

quencia que se apodera do merphi-

uomano actua usualmente qq anto-

mohilista lançado a toda a veloci-

!perder todo o irnperiu sobre a sua

dade Sobre um caminho e tal-o

,imercio e da ¡nariulta marcante»,

'Arthur ao longe, sendo de esperar¡ de Halifax, que se descobriram em

iQuebec certos minerios que con-

vontado. O dr, Magniu compara o

 

_ alcoolico ou á do iumista invetera-

*tem o radio. Esses mmeraes, que do. Acontece que as pessoas dadas

encerram tambem 0 oxydo de ura- a esses exercicios não deixam da

embriaguez dc automobilista a de'

 

nio, teriarncsido extraliidos de uma abusar d'elles; e porissc lia neces-

miua deniica branca situada a 18 sidade de prohibir o uso de auto-

miltias de Murray-bay, no condado moveis não semente aquetles que

de Charlerorx. Em alguns lugares teem vista defeituoso, que são dai.

i visinhos, a oriente do Outaris, vão tonicos por exemplo, mas tambem

Não deixa,pos°tant0,do.aer e motivo para que se lhe pegue ser'eipiorpdos pages depositos de aquelies que apresentam signaes

de forma alguma, embaraçar o tra-

balho de tão Complicado exame,

que, a dar-se, devia deixar bem

apurada. a responsabilidade

tde cada um. '

Como, porem, tal noticia foi

mais uma triste evasiva d'aquelles

dois homens, que para all¡ estão

continuando na pratica de actos

bem pouco edillcantes, vamos hoje

começar com a otierta dos docu-

mentos qne ternos em nosso poder,

que são, juntos, oprotesto collecti-

vo contra 'as iumroralidadcs que se

tem praticado n'aquella casa de

educação! . . .

Alguns d'ellss são esmagado-

res. E muitos nos têem chegado às

mãos sem mesmo os pedirmos.

E para que ninguem ficasse

sem concorrer directa ou indirecta-

mente com o seu importante auxi-

lio para esta crusada civilisadora,

até a classe sacerdotal, que ainda

lcouta, felizmente, bastantes ¡nem-

bros que a veneram e iii-mam com

2 segurança, até essa, repelimos, tem

vindo desafogadamente em auxrlio

d'esta causa com bem poderosos ele-

mentos. I

Principiaremos por aquelle que

se relereá_ materia que deu cri-t

gem ao nosso protesto e que jus-1

tilica bem a nossa situação.

Não somos um embusteiro que

 

Vimos em nome dos paes de

uma ex-alumna infamsmente per-

em publico, já que não foram at-t

teudidos nas queixas particulares

que, na occasiâo do delicto, tizeram

chegar às mãos d'aquelles que ti-

nham auctoridade bastante para

castigar esse padre, transferindo-o,

ao rochas, para uma escola de ra-

pazes, onde podesse causar menos

prejuizo. . .

Não se fez assim; e elle, por

vaidade e despreso a esta terra,

tem dito e continua dizendo

prefere ser director da Escola-nor-

mal de Aveiro, a chantre da Sé de

Braga, logar que, segundo re dlz

que aiilrma, já the/"dra offerecido!...

E a corroborar esta atlirmativa ahi

estão osobrinbo do sr. arcebispo,eos

seus condiscipulos mais intimos,qne

declaram ter ido para as provas

escriptas do seu exame convenien-

temente preparados com a materia

prima, que lhes havia de *servir

para o bom resultado d'elle. Tudo

virá a seu tempo.

Segue a declaração dos paes

da alumna perseguida; e no mesmo

genero, e u'oqtros, virão mais;

que

p creveu para o declai-anta,entào ausen-

tar desviar as suas alumnae do cami-

nho do dever.

, Couvicto ainda de que ella não ti-

i nha attingido c alcance das suas me-

lliüuas palavras, e julgando-a menos

digna, uma das veses, a ultima, depois

da porta. do gabinete previamente por

elle fechada, desmascarOu-ee, pedindo-

lhe abertamente um beijo, o que ella
terminantemente lhe recusou, amea-

çando-o de que, ss lhe nao abrisse im-

rnediataments a porta, gritaria por soc-

corro.

Vendo-se entao seriamente com-

promettidc pela attitude d'ella, procu-

rou dar outra orientação da suas pa-

lavras, para desthaer a má. impressao

produzida pelo seu procedimento, ao

que ella, cada ver. :nais nervosa e in~

iguaria, lho retorquiu que lhe abrisse

a porta, de contrario gritaria por soc-

corro. Abriu-e entao, e a nossa 81hs

veio, ou para. inelhur ihzar, fugiu para

sua casa, onde chegou chorando e di-

zendo que nao »nais voltaria a escóia
emquanto lá. estima-as o sr. director,

contando então o que atraz declaremos.

Vendo elle, o que era d'esperar,
que ella deixou do l:- ás aulauejulgsu-
do-se por conseguinte ilsstioberto, es-

te na Atrtca. uniu carta em que trata

de desviar de ei na culpas, accumu-

lendo-as todas sobre ella, forjando pa-
ra isso um acerbo de caiumutas que o

caracterisem, arranjaudo mesmo, com

lettra disfarçada, uris bilhetes, digo,

uns papeluohos de numero como seu-
do d'alumnos da lunwluk arde, sem as-

signntura ou inicial alguma.

E é este homem qua,depois de ten-
tar para com nossa iith uma lntiunia
tanto maior quanto maioria responsa-
bilidade do seu cargo, vem ainda com

uma hypocrlsia inaunita, conspurcan-
do nos seus labios a palavra bairro, a

invocando-a para rneltior illudir, lana
çar o veneno na alma. d'um pae que
estava ausente!

E' este homem, um director d'ums

escdla de moralidade, um padre, que

sd como tal deveria., mais que nina
uam. conhecer o seu dever, que está
frente d'um estabelecimento d'asta

natureza!

Finalmente, o facto da nossa. filha
não ter o curso que lhe destinavamos,
a elle o devemos.

'A carta e papeluohos a que aqui
se allude Scam appensos a esta decla-
ração, para mais a' valeria-r.

Esta declaração é-noa pedida. e-

lo Sr. Antonio Augusto Pinto, para ilha
a que nós o auctorieamos, e é tambem

lascrl ta por elle a nosso pedido e por

nós ictada e assignada, depois de a

termos lido.

Aveiro, 24 de maio da 1904.

 

José Paes, Maria Thereza Casa-

o'es de Paes,

I

Reconheço de verdadeiras as duas ::signatu-
na supra, cup¡ veracidade stream por acmcihm-
ça. Aveiro, mto do junho de mil novecentos a qua-
tro. Sobre 3 :ellos de a 5 e 30 :els: !ba

h Pinheiro e Silva. | f no DW”.
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Objectos de ouro e prata para todos os gostos e em todos os valores. Ao publico em

Lnngines, Omega e de differentes marcas. Preços modicos.

   

  

PAQUETES RREIOS A'. SAHIR

CLYDE, Em 20 de JUNHO

Para Teneriü'e, Pernambuco, 1iahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideu e Buenos-Ayres.

NILE. Em 4 de JULHO

Para sMadeira, S. Vicente,Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,

Montevideu e Buenos-Ayres.
___.__--

i-'-

l BORDO I'll GREADOS PORTUGUEZES

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

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

isso recomme
ndamo muita antecedencua.

PBEVENÇID MIS PlSSAGElROS

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-

commenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar sem-

pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi-

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

SYMINGTON, e tambem to nome da Companhia MALA REAL

INGLEZA.

Unicos Agentes no Norte de Portugal

DE LISBOA

  

Tait, Rumsey da Symington

19, Rua do Infante D. Henrique-“Porto

Ou aos seus correspondentes
em todas as

cidades e villas de Portugal

  

  
   

NOVIDADES PARA VERÃO

Eduardo Augusto Ferreira Osorio

RUAS MENDES LEITE E MERCADORES

AVEIRO

O mais completo sortido de novidades
para ho-

mens, senhora e creanças. acaba de chegar a esse estabe-

lecimento. São as mais bellas phantasias da epocha, vindas

directamente da Allemanha e França para os

mateus de Lisboa, onde foi feita a escolha.

Convida porisso o seu proprietario os que queiram com-

prar bem, a visitdi' o seu estabelecimento, onde, entre ou-

tros mil artigos de utilidade, se encontram a preços sem

competencia:

Assetinados brancos; Phantasias; Granadines; Cassas;

Pliantasias de linho bordado; Setins damassés; Moirés de

algodão, novidade; Voili_nes, Phantasias d'algodão chinesas;

Zetires em relevo; Panamás para camisas; Alpacas de co-

res e Surahs de phantasia.

Golias e gravatas de renda. Blouses de seda (reclame),

4 metros, por 15500!! Chapeus para senhora e creança,

ultimos modelos; Sombrinhas de seda e algodão, alta n0-

vidade; Sedas, gases, guarnições plissés e muitos outros

artigos de novidade.

Sabonete «Irenen, exclusivo d'esta casa. Preço 100 _rs.

Camisaria e gravataria mais completo sortido.

CAMBISTA TESTA
MW

Cambíos, Fundos publicos, Papeis de credito,

Loterias

    

anne

Extracção a 8 de Junho

PRElllll min Billlüzllllll!

I2.000$OOO

meios, 1525000; quartos, 76500;

1.' loteria extraordinar
ia d'eete

PREÇOS-Bilh
etes. 305000 reis;_ '-

quintos, 6,5000; decimos, 35000; vigesSImos 10000, cautellasde 16100,

550, 330, 220, 110 e 60 reis.-Dezenas:
10 numeros seguidos, 600

reis. Descontos para revender.--Todos
os pedidos são satisfeitos na

volta do correio, não só para esta lotetria, como para todas as outras

ordinarias que se realisam no decorrer do anno. Esta casa, compra_ e

vende aos melhores preços do mercado e ás melhores cotações do dia:

.Papeis de credito. acções e obrigações de bancos_ e companhias e todos

os papeis negociaveis em Bolsas. Fundos publwos: Inscripçoes de as-

sentamento e de coupon, obrigações de assentamento e de coupon in-

ternas, obrigações de 1.“, 2.“ e 3.a series_ externas. Cambios: Libras.

ouro portugues, notas e moedas estrangeiras. Cheques ou letras á Vis-

tp, ou s 90 dias sobre qualquer praça estrangeira. Qperações de_Bolsa:

Encarregado esta casa de negocios nas bolsas de Lisboa, Madrid, Pa-

ris ou Londres, quaesquer papeis, facilitando a prompta e rapida li-

quidaçlo, mediante pequeno beneficio.

Dirigir ao cambista-JOSÉ BUDBlGUES TESTA

_re-RUA DO ARSENAL-48

¡Sô-RUA DOS CAPELLISTAS, 140-LISBOA
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Fabrica e coneras à

d(

AVÉRO i
endo a connnisão, para essel

fim nomeada, emittido pa-.

recer favornvel á installa-

ção de uma fabrica de 0.01le1'-

vas em Aveiro, por a julgar g

não só conveniente aos inte-

resses da localidade,

vantajosa para os capitaes n'el-

1a empregados, deliberou-se na

reunião preparatoria

abrir a subscripção publica. do

capital de trinta contos de reis,

indispensavel para dentro de

alguns mezes apenas pôr a fa-

brica em laboração, sendo des-l

de logo subscripta

valheiros presentes metade de

esta quantia.

(50010

d'hoje

pelos ca-

Quem quizer, pois, concor-

rer para introduzir em Aveiro

esta nova industria, de que

tanto ha a esperar, encontran-

do ao mesmo tempo uma 001-¡

locação vantajosa. para os (li-l¡

nheiros que tiver disponiveisf

queira indicar o nome e a

quantia com que deseja subs-I

crever, não inferior a cincoen-

ta mil reis, em qualquer dos

estabelecimentos do er. Jero-

nymo Baptista Coelho, no seu
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escriptorio da rua do Caes; doi

sr. Domingos José dos Santos

Leite, na rua José Estevam; e

dos srs. José Antunes d'Aze-

vedo, Succossores, na Praça

do Commercio; onde lhes serão

dados quaesquer esclarecimen-

tos que pretendam ácerca d'es-

ta empreza.

Aveiro,

1904.

A commissão promotora,

Domingos José do Santos

Leite, Jacintho Agapito Rebo-

cho, Jeronymo Baptista Coe-

lho, João Marques da Cunha,

Gustavo Ferreira Pinto Basto.

O l

o
o

29 de maio de

  

PADARlA FERREIRA

nos ARCOS

AVEIRO

-va-

“31-2518 estabelecimento de pada-

ria, especial no seu genero em

pão_ de todas as qualidades, se en-

contra a venda:

Cale do 1.' qualidads,a “Orais

cada kilo; dito de 2,'. a &80; cha,

desde 15600 n 36000 o kilo; mas-

sas alimentícias de 1.' qualidade, a

HO o kilo; ditas de 2.', a 1'20;

vellss marca uSoln, cada pacote, a

180; ditas marca diario», a 170;

bolachas e biscoitos, pelos preços

das fabrica de Lisboa.

Vinhos lines e de meza, por pro-

gos medicos.

1'33“'
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ABRICA a vapor de telha do systems de

Encontra-se á. venda n'esta fabrica gran

tros artigos para constrncções, tnes como: azu

frontarias, siphões, bnlaustres,

do paiz. 'l'ejolos de varias dimen

é?

COCOOOOOQCOOÍ
OOOOC

  

 

mrlhorvi vnulngI-us oll'nroro', não só

pel“ srrir-laulin e modicinimls du pri-ços.

Conlrncto especial paira llDSlNJllú*

  

1.l qualidade.

exeacxcxcxoxexoxcx
cxc»

i FURDIÇAO ALLlnNÇA DAS DEVEZAS

l'uiçoudos systcmas para cxprv

RUAS syslomzr Harbor. morto

lypos;

goslos;

tenor- a fundição, .

'l'uinbom fabrica louça de

*
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X
O
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Pri-ços muito economicos

 

- &*'=1'W;&Ãnã«klñâ?àiikl

”j llulratos a-u'ayin. ?3511.31 ”m

Execução
Modicidade de

"W" Jeremias Lebre. ,um um_

a . .

-av \'llO, À\0ll'0.

Rapidez o economia

iACYTIEENi-Í

ARBURETO de calcio

C frances, (Fun) rendimen-

to garantido de 300 li-

tros k.°. Os 100 k." franco

Lisboa 10%000.

Apparelhos, candiei-

ros, Iustres, bacias,

bicos e mais accesso-

rios.

Nova illurninação a gazoli-

na, poder illnminante 100 vel-

las por bico; gasto 5 reis por

perfeita.

Pedir catalogos gratis aos

reços correntes a A. Reviere.

-Rua de S. Paulo, n.“ 9, 1.°

-LISBOA.

Desconto aos

revendedore
s

Pata de trigo

em fardos

DA BORDA D'AGUA

  

JOAQUIM urnas ss narra

GOLLEGÃ

Fornecedor do exercito e das prin-

oipaes nlquilarias de Portugal, forw

nene-a, em Wagons,posta e
m qualquer

estação do caminho de ferro, por pre-

ços sem competencia

Vende tambem feno e camisas de

“00:53
i

. milho dean-dan, para encher colchões

  

HOTEL .CENTRAL

Hvenída Bento de Moura (Côjo)-AVEIRO

_Emme-

Este PsiribnlecirnI-utoja muito conhecido, é o mais hsm loralisndo da cidade e o que

pela excelli'nriu do cemestinis e aposentos, como

iltfl'umll"Iiiu$.-Cl)sililla á portugueza-Trens a to-

dos os cumboyns.=«Tnlcgramm:i5: «lletnil tlunlralnxAvoiro._alugam-se
trens-Nos '

depnslllys das cuulieirus d'eslo hotel rende-se a ¡Iromplo pagamento palha da Gallega de w
l

SERRALHEBIA deCHANICA

N'esta fabrica coustrucm-se

do como em ¡nrtul e bronze. :issim como: unicliinas de vapor, linhas

d'rixo, tambores para correias, bombas de pressao para agua.

systi-mu gaylot para trasl'cgnr vinhos. ¡in-usas de todos os mais aper-

mi-r lmgugns dv uvas. assim como prcn~

sais pura azeite c pulgas para o mesmo muito apci'fciçoadus;

¡iprrl'r-içomlus o dr- Iodos outros diversos

ENGENHOS para ill'ill' :igual de poços para regar,

ditos de ::Opus estudou-rios: csmugadoros para uvas com cy-

lindros do madeira e. direi-sas outras machines agricolais einduslriurs.

Portões, gradvameulos e Buscadas ou lrlill'qulZPS, u tudo mais que por-

sorrallu-ria e lornos muclumiuos

forro dU todos os gostos, tanto ai iuglc-

7.a. estanliudn. como à portuguezn c

brunir a vapor, ditos de nza, copeadorcs pura cartas, etc, etc.

Além d'estas obras fazem-sc muitas outras:

mais reconhecidos resultados, tarams para milho,
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EMPREZA

FÓNTEL N0VA~
DE

ELLO GUIMARÃES 8:. lili/IMS

GER

    RUA D'EN'l'RE-PONTES ao

geral se pede visite este estabelecimento, onde encontra tudo o que pode precisar para casa ou

E

  

todas as obrns, tanto 'ein ferro fundi-l

ditas]

CHAR-

rm diversos

ú hvspnnliolu, dc pernas, forros do

motores a vento dos

dobulbadoras, etc.

DESPEDIDA

ando do me ausentar d'esta

T cidade, e não me scndo pos-

sivel despedir pessoalmente de

todas as pessôas das minhas

relações, faço-o por este meio

oii'erecendo os meus liinitadis-

simos prestimos na villa, séde

do concelho de Soure, para

onde fui despachado ultima-

mente.

Cesar dos Reis.

?REBIO
ENDE-SE a casa onde

funccionou o extincto

collegio «Probidade» si-

to na rua das Salinei-

neiras. Para tratar, com o seu

proprietario, Abel Augusto de

Oliveira Costa, no mesmo pre-

dio.

chegou nova remessa deyñninis-

Simas mangas de soda para o bico

«Aveirensem FABRICA DO GAZ

iiiEllilE
ENDE-SE um muito

bem construido e ele-

gante.

Trata-se _com João Trin-

dade. Vagos.

    

-\_-_»-.
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AVElRO

#ameae
r-

mrnilhas, etc.,

Marselha,

de quantid

lejos para revestime

productos que riva

sões.-PREÇOS MOD
ICOS.

”m.m.“...
..m3.“...

.m

feita

Caes

TULIPAS.

pelos processos mais modernos e aperfeiçoados.

ade de telha franceza e seus accessorios, ebem assim ou-

nto de paredes de variados gostos, vasos para

lisam com os das principaes tabricas congeneres

para brindes. Relogioa

À" 40-.

o MEDICO Ç
Í

Dr. Mendes Correia
mudou o seu consultorio para l

R. I'm-mou. 3.6

PORTO

Consulta.: das 9 e meia Á¡ u dl manhã

CLINICA GENITO-vnnsann

Tratamento da¡ doenças d'ureürra,

prortata, bexiga c rins; das dançar das Q

senhora: e das doenças tendes:

Pelo medico t

Eduardo d'Olireira t
Ear-discípulo dos professores t

Guyon, Legueu e Gaucher e do dr.

Doléris,e (sx-assistente na

clinica especial das vias urinarias

do hospital Nonker

Consultas da l

ás 5 h. da tal-do

        

   

  

 

1 2*.“40-“040-.4o--DE _

Bar.os da PINHO, succesor

R. Moreira da Cruz,i82 Devezas-V. Nova de Gaya¡

_

.0006636900000

ugpimpuuumnuliwuumlmummum um"

.UMM

OFF. TYPOGRAPHIF A

do

Gaunpeão das Províncias

jwmâa _29.Pinheiro-Avolro

_.=_

Facturas, circulares

envdoppesmumeraçãu

e crivação de livros e

talões, recibos, avisos,

mappasdivros, jornavs,

cartões de visita desde

250 a rar-500 rs.o cento,

CtC.,ClC.

Machinas e typos no-

vos.Pessoal habilitado

 

abnt-jours, hastes e fu-

inivoros dc porcelana.

_FABRICA DU GAZ

 

VINHO NUTRITIVO DK CARNE ;m

im' Privílogíado aucton'cdo pelo ~

“governa, pelo !mperlorie

"r Geral da arte do Rio da

Janeiro, a approuado _

" pela lrmla ronaulliva 9-'

de :nude publiru

E' o melhor tonico '

nutritivo que se conhe-

ce; é muito digestivo,

fortiñcante e reoonsti- i

tuinte. Sob a sua in-

Busncla desenvolve-se Í

rapidamente o apetite,

n' enriquece-se o sangue, .'4'

fortalecem-se os mus- ~

oulos, e voltam as tor- A'

ças. ' _, .

Emprega-se com o

mais feliz exito, nos 4 _

estoma os ainda os . '-

mais de eis,para com-

bater as digestões tar- . '

dias e laboriosas.a dls- ~

pepsia cardlalgis, gas- A

r tro-dynia, gastralgia, _

anemia ou inaoçào dos

orgãos,racbiticos.con-

sumpçño de carnes,at- .'

› facções esoropholosas,

i e na oral oonvnles- .

› cença etodasas doen- E,

as, a onde é priciso

É_ evantar as forças.

4% V
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