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A VEIRO

As festas regias e

o sr. Bispetonde

\ Gordo tivemos occasiâo de no-

, ~ ticiar, um dos numeros do

T programma das festas com que

esta cidade vao receber a visi-

ta de sua magentade el-rei D

Manuel, é um Te-Deum na

egreja de Jesus, soberbo escri-

nio de obras d'arte e de recor-

dações do passado.

Para presidir a este acto,

que deve ser solemnissimo, ro-

eolveu a commissão que tomou

sobre si o encargo da direcção

das festas convidar o Veneran

do e venerado prelado d'estr.

diocese, sr. Bispo-conde, essa

«personificação mais eminente

em Portugal da conciliação da

arte com a religiâm, como

com tanta justiça disse um

principe das letras patrias, es-

se sacerdote illuslrado, liberal

e bom, que um grande genio

da nossa oratoria sagrada af-

firmou com não menos verda-

de ser como prelado e como

cidadão uma das primeiras no-

tabilidades contemporaneas.

Aveiro deve ao sr. Bispo-

conde assignalados serviços.

Haja vista a desinteressada e

valiosissima cooperação pres-

tada por sua ex.l rev." ao mu-

nicipio aveirense quando se

tratou da construcção do novo

quartel para o regimento de

cavallaria 11.' 10, hoje occupa-

do por infanteria n.' 24.. Se

Aveiro tem hoje um corpo de

tropa deve-o em grande parte

ao sr. Bispo-conde, que pode-

rosamente auxiliou o conse-

lheiro Manuel Firmino n'essa

ardua mas honrosa empresa.

A historia é de ha dois dias

mas já parece esquecida por

muitos. Para se edificar de

prompto o quartel, evitando-se

assim que o regimento creado

com destino a Aveiro fosse

collocado no Porto, cujo mu-

nicipio se oii'erecia _para o le-

vantar a expensas proprias,

era mister extinguir um con-

vento. Pois o sr. Bispo-conde

não hesitou um momento em

sacrificar os dictames do cora-

ção de prelado piedoso e bom

ao bem estar e p* ogresso da

cidade, como prova este tre-

cho do ofiicio que em data de

1 de dezembro de 1884 diri-

giu ao ministro e secretario

d'estado dos negocios eccle-

siasticos e da justiça:

 

.Mas a religião não é só a per

feição da vida chrislã na clausura.

os lervores da oração no coro e o

culto e os canticos divinos no san-

tuario, embora tudo isto seja muito

louvavel, edilicante e sublime; é

tambem a pratica das boas obras,

o bem do proximo, o soccorro aos

pobres e até o melhoramento da vi-

da terrena em ordem à eternidade,

como diz Santo Agostinho; e eu,

que sei quanto é pobrissims e de

cadente a cidade de Aveiro, com-

posta em grande parte de pescado-

res, e que avalie e comprehendo

bem c grande beneficio que ella re-

cebe da permanencia d'um corpo

de cavallaria, que distribuiria cada

anno por todas as classes sociaes

d'aquella terra mais de cem contos

de reis, segundo me informam, não

osso e não devo diiIicuitsr pela

inhs parte este grande beneficio

P

n¡

comente por causa da pertinacia,

para aquelles meus diocesanos, uni-

desculpavel, mas pouco justa e es-

clarecida. d'uma Religiosa valetudi-

naria e mal aconselhada. Por causa

do commodo e egoísmo d'um só,

não deve prejudicar-_se o benelicio

e utilidade de tantos, e ninguem

poderá attribuir este meu pensar,

que será errado, mas é conscien-

cioso, a menos interesse pelas ca-

sas religiosas do meu bispado, por-

que sabem o que tenho leito por

elias e o quanto sou dedicado por

todas, incluindo as de Aveiro».

A este beneficio podem e

devem juntar-se muitos ou-

tros e não esquecer nunca que

sua ex.“ rev.°“ se associou sem-

pre a todas as alegrias e fes-

tas dos aveirenses como cout-

partilhou das suas dcsditas

E, bem saliente o facto de vir

aqui para honrar com a sua

presença os funeraes d'um sa-

cerdote, estimadissimo de todos

nós é verdade, mas um modes-

to parocho, facto este que não

terá sido emitado por outros

prelados portuguezes,seja dito

de passagem e sem sombra de

oñ'ensa para ninguem.

Motivos que é bom não re-

lembrar,juntos á grande doen-

ça que sua ex.“ rev." soñ'reu,

teem trazido o sr. Bispo-conde

ausente da nossa terra, que

sempre primou por saber ser

fidalga e hospitaleira

Agora que está odieialmente

communicada s visita de sua

magestade 'el-rei Ú. Manuel,

que Aveiro vao receber festiva

e sinceramente acudiu logo ao

espirito de todos que n'estas

demonstrações de respeitoso

affecto pelo chefe do Estado

devia occupar o logar que lhe

compete, como prelado da dio-

cese, o sr. Bispo-conde, e, in

terpretando o sentir da grande

maioria dos aveirenses, a com-

missão das festas para a rece-

pção de sua magestade el-rei

resolveu que uma deputação,

composta d'alguns dos seus

membros fosse a Coimbra pe-

dir a sua ex.a rev.” que, es-

quecendo antigos aggravos,

su por acaso os tivesse

ainda, o que não é de esperar

do seu magnanimo coração e

bondosissima alma, venha as-

sociar-se mais uma vez ás ale-

grias dos aveirenses, oiiiciand i

no Te-Deum que hade reali-

sar-se aqui á. chegada d'el›rei.

No desempenho d7aquella

missão partem, pois, hoje para

Coimbra os srs. conde d'Agua-

da, governador civil do distri-

cto; dr. Jayme Silva, presiden-

te da camara; rev.° Manuel

Ferreira Pinto de Souza, ar-

cypreste e prior da Vera-cruz;

dr. João Feyo Soares d'Aze-

vedo, secretario geral; dr. Jo-

sé Pinto Ferreira Dias, juiz de

direito; dr. Joaquim Simões

Peixinho, governador civil su-

bstituto; dr. Jayme de Maga-

lhães Lima; coronel Passos

Pereira, commandante da 9.'

brigada, Francisco Regalla,

reitor do lyceu; cons. Paulo de

Barros, director das Obras-pu-

blicas; Francisco da Silva Ro-

cha, director da a Escola-indus-

trial Fernando Caldeiran; dr.

Jayme Faro, delegado do pro

curador regio; João Pinto Ra-

chão, prior da freguezía da

Gloria; Jacintho Agapitho Re-

bocho, chefe dos serviços fis-

caes; dr. Amadeu Tavares da

   

 

   

   

  

 

    

  

     

   

  

   

  

  

  

  

Silva, administrador do con-

celho; João de Moraes Ma-

chado,commandante dos Bom-

beiros voluntarios; Firmino de

Vilhena e Marques Gomes, re-

daotores do Campeão das Pro¡

vincias.

A commissão segue no com-

boio das 4 3/5 da tarde de ho-

je, contando regressar no rapi-

do da tarde.

,_-+__

JOSÉ ESTEVAM

a. ...._,

_-

Fez no passado dia. 4 do cor.

rente 46 aunos que falleceu

em Lisboa o grande aveirense

e brilhante tribuno, José Es-

tevam Coelho de Magalhães.

A cidade que tem a honra

de ser seu berço, relembrando

o seu nome e a sua obra, pre-

para-se para celebrar o cente-

nario do seu nascimento, que

foi em dezembro dc 1809, teu-

do-lhe erigido já uma estatua,

dado o seu nome á secção fe-

minina do Asylo-escola'distri-

ctal, inaugurando o seu retrato

no lyceu e inscripto o registo

dos seus serviços em dezenas

de publicações.

 

Miudezas

numero 3:2211da loteria da

Misericordia, extrahida hon-

tem, foi o contemplado com o pre-

mio de 25:00060w de reis.

El-rei D. Carlos tioou sempre

com esse bilhete até á. sua morte.

Aquelle premio sahiu agora ao

sr. conde de Restello. '

O" Já. foi creada, a solicitação

da camara municipal d'este conce-

lho, a escola mista de Taboeira,

por que muito se empenharam o

illustre deputado, sr. dr Nunes da

Silva, e a sr.“ condessa de stoei-

ra, que para essa escola concorreu

com todo o_ mobiliario.

g' Choveu hoje em barda. A

manhã foi toda de copiosissimas

bstegas, que inundaram as ruas

da cidade. Na do Gravito a agua

chegou a entrar pelos predios den-

tro, iszendo largos prejuizos. Isto

porque um canno que latravr'ssael

:a ha muito obstruido e ninguem

cura de fazer-lhe limpeza radical.

Ninguem sabe a quem perten-

ce. E os moradores do sitio é que

o págaml

ERRO GRAVE

  

governador civil de Beja con-

0 sultou o ministerio do reino

sobre a data em que devem cons-

tituir-se as novas camaras munici-

pses, e sobre o dia em que deve

realisar-se a eleição das eommissões

districtaes.

E sabem o que do ministerio

lhe responderam?

Que o dia da constituição das

camaras municipaes. agora.eleitas,

é o de 30 do corrente mez, sendo

n'esta data, como esclarecimento

da segunda duvida, que as camaras

procederão s escolha dos delegados

á eleição das ditas oommissõss dis-

trictass, tendo eta logar no dia 20

de dezembro proximo, ou seja no

terceiro domingo depois da escolha

dos mesmos delegados, com posse

em 11 de janeiro seguinte, ou seja

no primeiro dia util irnmediato ao

terceiro domingo depois da eleição

dos ditos corpos administrativos.

Já ha dias corria que no minis-

terio do reino se pensava assim.

E é um erro, um erro grave,

que vae produzir os seus naturaes

eífeitos.

Porque se iizerem as eleições

agora? Porque o Codigo-administra-

tivo o determina no seu art.° 203,

assim:

«As eleições ordinarias das cama-

ras municipaes e juntas de paroohias

são feitas no mez de novembro do ul-

timo triennio do exercicio do quadrien-

nto quanto a camara municipal de Lis-

boa, sendo as municipaes no primeiro do-

mingo e as parochiaes no ultimon.

Como dar, pois, ao facto de se

    
    

   
  

    

   

  

Labora-se n'um erro, no minis-

ter-.io do reino, ou então quer met-

ter-se mais cedo a administração

de quatorze municípios nas mãos

dps republicanos. D'aqui não ha fu- e

gir.

Para onde caminhamos?

gartões de visit_a___

o ANvanassnIos

Fazem annos:

lloje, a sr.l D. Maria José Re-

bello Cancella, Anadia.

A'Lnanliã, as sr.“ D. Amelia Au-

gusta Pereira Correa e D. Maria Ca

bral de Belmonte Pessoa;

Além, as sr.“ D. Sophia Velloso

da Cruz Malheiro, Porto; i). Bertha

da Rocha Pinto; e o sr. D. Vasco de

Serpa, Porto.

Depois, a sr.l l). Felicidade Me-

licio; e os srs. Alfredo Augusto

Martins e Manuel izidro dos Reis,

Lisboa.

O REGRESSOS:

Regressaram da Costa-nova a

Aveiro as sr." D. Maris Julia e D.

Georgina de Mello Freitas, e seu so-

brinho o sr. dr. Jayme de Mello

Freitas.

40- De Requeixo tambem re-

gressaram a Aveiro o sr. dr. tia-

nuel Rodrigues Pereira de Carvalho

e sualesposs.

Ó ESTADAS:

;Estiveram n'estes dias em Avei-

ro caísse. dr. Antonio Emilio d'Al-

meida Azevedo, sua esposa e filhos,

dr. Marques da Costa, dr. Barata do

Amaral, Eugenio Ferreira da Encar-

nação, Vicente Rodrigues da Cruz,

Nuno Alvarenga, Manuel Maria da

Conceição, barão do Cruzeiro, e dr.

Egas de Castro.

+0- Veio a Aveiro, em serviço

do Banco de Portugal, o sr. ilydio

Dias, inspector das agencias do

mesmo estabelemmento de credito.

O PARTIDAS¡

Seguiu para o Porto, onde vae

frequentar o ¡instituto›, o sr. Ale-

xandre dos Prazeres Rodrigues, sar-

gento de cavallaria 7, pertencente

ao 3.° esquadrão aqui aquarteladc.

O DOENTES:

Continua a não passar bem de

saude, o que sentimos, a sr.“ D.

Joanna do Ceu de Moraes e Silva.

40- 'l'em estado tambem de

cama a esposa do capitão de infan-

teria 24, sr. Cabrita, sr.' D. Maria

Augusta Antunes Cabrita.

Mala-do-sul

LISBOA, e.

Posso garantir-lhes que a via-

gem de El-rei se realisa no

dia aprasado: 8 do corrente.

Espalharam-se, é certo, al-

guns boatos á cerca do sdean-

tamento da viagem regis, di-

zendo-se que se tinha aggre-

vado o estado de saude da sr.'

D. Maria Pia, mas a verdade

é que, embora a sua saude não

seja desde ha muito satisfato-

ria, não inspira agora maiores

cuidados. ' -

A viagem (Pol-rei ao norte

realisa-se, sem alteração do

programma publicado.

O conselho de ministros

tornou a reunir esta noite, oc-

cupando-sc ainda de assumptos

relacionados com a viagem re-

gia.

  

Ficou assente que o com~

bayo real parta de Lisboa ás

8,25 para chegar a Campanhã

ás 2,25 da tarde.

O comboyo terá paragem

de 3 minutos nas estações de

Santarem, Entronc a m e n to,

não haverem realisado no anne ñn- Coimbra e Aveiro, e \4'3 minutos?

do, n'esta mesma epoca, signiiica-

ção diferente? Como chamar err-

ti'aordiitaria a esta epoca, se ella é

precisamente aquella que o Co-

digo administrativo marca como or-

_dinariãzppra a realisação das elei-

ções? A

em Gaya.

El rei é acompanhado, du-

rante toda ajornada, pelos srs.

comic de Tarouca, cainarista;

coronel Costa, ajudante de

campo; capitão de fragata

Pinto Basto, official ás ordens;

marquez de Lavradio e dr.

Feijão, medico.

Consta que em um re

latorio dirigido á secretaria ge-

ral do ministerio (lu fazenda,

pelo sr. conselheiro João Al

fredo de Faria, illustre inspe-

ctor geral dos imp0stos, s,-

constatam graves irregulari-

dades nos serviços de cobrança

de contribuições, e no de jul

gamonto em falhas.

O sr. ministro da fazen-

da vae adoptar importantes

providencias para corregir os

abusos e irregularidades accu-

sadas no relatorio do sr. ins-

petor geral dos impostos, e es-

tá estudando a maneira de

aperfeiçoar os serviços de dis-

tribuição e lançamento de al-

guns impostos, esperando obter

consideravel melhoria na arre-

cadação das receitas publicas

com as medidas que vao ado-

ptar, e que são de caracter es

trictamente administrativo.

x Em 30 de setembro era

o seguinte o estado da divida

fluctuante: no paiz, reis

66.969:705$620; no estrangei-

ro, l3.188:725$045; total,

80.158:430§›665. Em agosto

anterior havia sido: no paiz,

66.004ã669â5002; no estran-

geiro, 14.048:718§§370; total,

80.053z387ã372.

Foi hontem ao Paço

das Necessidades cumprimen-

tar s. mm. el-rei e rainha se-

nhora D. Amelia, de quem

é ainda primo, o principe Axel

Christiano Jorge, 2.° tenen-

te do cruzador dinamarquez

¡Heindaln O principe jantou

com el-rei.

g No ¡Tribunal-do-com-

mercio» foi proferida sentença

na acção movida pela firma

Martins & Miranda contra a

senhora D. Maria Pia e o sr

infante D. Affonso, Como de-

vedores de determinadas quan-

tias por fornecimentos de ge-

neros. A sentença, julgando os

réus partes illegitimas na acção

absolveu-os da instancia, con-

demnando a auctora nas cus-

tas e sellos com o minimo da

procuradoria para os mesmos

réus.

Politica local e geral

Ora vá: confessem que a lista

opposicionista teria vencido

a lista oíi'icial se a deliberação

tomada pelo sr. dr. Jayme Sil-

va o pelos amigos pessoaes e

politicos que acompanham lhes

houvesse passado pela imagi-

nação uns dias antes.

Poucos d'elles tiveram tem-

po, na altura da resolução, de

vir á rua em propaganda. Se

a tivessem feito, com tempo e

a valer, a victoria geral seria

sua.

E não era preciso cançar.

E muito menos exercer pres-

são sobre o eleitor. E menos

ainda vexal-o com ameaças,

  

ou substituir-lho artr-iramente

a lista e descarregar os cader-

nos a correr.

Ora vá., confessem mais

esse desastre. Não lhes fica

mai.Nem os desprestigia mais.

Nem os força a mentir á pro-

pria consciencia.

A eleição de domingo dá

bem a medida do seu valor

real. E' aquelle. Não tem ou-

tro. E foram «ele alfaiatcs pa-

ra matar uma aranha!

Olll a eleição de domingo,

se tivesse de repetir-sc, exte-

nueva-os.

Retemperem, porem, as

forças, que a eleição está váli-

da. E válida por dois anuos,

se o bom senso reinar, se hou-

ver de illuminal-os uma scen-

telha de luz e de razão, que os

inspire e lhes presida.

Cá ficamos, na promettida

benevola espectativa, mas aler-

ta. Comprehendam bem: áler-

ta.

O'

Informam-nos de Alque-

rubim:

«Tem-se aqui feito sentir

extraordinariamente a falta de

milho. Não ha quem venda

por preço nenhum, porque

mesmo os grandes lavradores

mal o têem para consumo, os

que o teem.

Na praça já dão mais de

900 reis os 20 litrop, e o que

lá apparece não chega para

metade do consumo. A fome é

negra, e por aqui ha muita fo-

meu

Com vista ao sr. Ferreira

do Amaral, que entregou varios

municípios á administração re-

publicana e não curou das

verdadeiras necessidades pu-

blicas.

O"

Attribuem-se a demasia-

da cortezia e mal_ empregada

generosidade da parte do sr.

governador civil substituto as

lisongeiras referencias que fez,

no seu discurso de posse, 6.

acceitação do seu nome, na

«synagogan local, para o des-

empenho do alto cargo que

está. servindo.

A forma cortez não tira o

merecimento a satira gracio-

sa e, no genero espirituoso

ainda não vimos nada de mais

caustico. Era transparentes

ironia. E foi bem. Até teve o

nosso applauso.

'Todaa gente sabe como

se amam, o sr. dr. Joaquim

Peixinho e certos membros da

«synagcgam

O"

Não ha como o genio in-

ventívo da nossa terra. Raro

se encontra outro mais creador

e alegre.

A proposito da eleição mu-

nicipal tem-se dito coisas ex-

traordinarias, attribuindo-se á

futura vereaçâo propositos de

guerra contra tudo e contra to-

dos. No dizer dos prophetas,por

que a phantasia geradora me-

te tambem d'esta especie, não

tica pedra sobre pedra.

Elle é a demissão de em-

pregados (nem podia ser por

menos)éo provimento de outros

em logares novos largamente

dotados, é a edificação de cas-

tellos no espaço, o desabamen-
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como tivemos occasião de 110-,

t ticiar, um dos numeros do

programma das festas com que'

esta cidade vae receber a visi-

ts de sua magestade el-rei D

Manuel, é um Te-Deum na

l'egreja de Jesus, soberbo escri-

:nio de obras d'arte e de recor-

.dações do passado.

Parapresidir a este acto,

que deve ser solemnissimo, ro-

solveu a commissão que tomou

;sobre si o encargo da direcção

idas festas convidar o veneran-

'do e venerado prelado d'estu

diocese, sr. Bispo-conde, essa

'apersonificação mais eminente

em Portugal da conciliação da

arte com a religião), como

* com tanta justiça disse um

principe das letras patrias, es-

te sacerdote illuslrado, liberal

s bom, que um grande geñio

da nossa oratoria sagrada af-

' firmou com não menos verda-

'de ser como prelado e como

cidadão uma das primeiras no-

tabilidades contemporaneas.

,.I Aveiro deve ao sr. Bispo-

' :conde assignalados serviços.

-Haja vista a desinteressada e

valiooissima cooperação pres-

' tada por sua ex.“ rev.m ao mu-

nicipio aveirense quando se

tratou da construcção do novo

quartel para o regimento de

' cavallaria n.° 10, hoje occupa-

do por infantaria n.“ 24. Se

Aveiro tem hoje um corpo de

._ tropa deve-o em grande parte

i ao sr._ Bispo-conde, que pode-

rosamente auxiliou o conse-

Í_ lheiro Manuel Firmino n'essa

' ardua ,mas honrosa empresa.

' A historia é de ha dois dias

mas já parece esquecida por

muitos. Para se ,edificar de

prompto o quartel, evitando-se

. assim que o regimento creado

, com destino a Aveiro fosse

oollocado no Porto, cujo mu-

nicipio se oii'erecia para o_le-

. vantar a expensas proprias,

v era mister extinguir um con-

_ vento. Pois o sr. Bispo-conde

' “ não hesiton um momento em

'-' ¡acrilicar os dictames do cora-

: ção de prelado piedoso e bom

.- ao bem estar e p“ogresso da

cidade, como prova este tre

clio do oñicio que em data de

1 de dezembro de 1884 diri-

giu ao ministro e secretario

'd'estado dos negocios eccle-

y liasticos e da justiça:

 

   

   

  

   

  

    

   

  

  

    

  

dias a religião não é só a per

- feição da vida chrislã na clausnra.

os iervores da oração no córo e o

culto e os canticos divinos no san-

_ tnsrio, embora tudo isto seja muito

louvarei, ediilcante e sublime; e

tambem a pratica das boas obras,

_ o bem do proximo, o soccorro aos

A 'pobres e até o melhoramento da vi-

;_-' da terrena em ordem á eternidade,

2 como diz Santo Agostinho; e eu.

í que sei quanto é pobrissima e de

i' cadente a cidade de Aveiro, com»

posta em grande parte de pescado-

'res, e que avalio e comprehendo

hsm c grande benelicio que ella re-

. cabe da permanencia d'um corpo

" de cavallaria, que distribuiria cada

,lanno por todas as classes sociaes

' d'aquella terra mais de cem conto-

=_ do reis, segundo me informam, não

' osso e não devo dilIicultar pela

' lllilil parte este grande beneilcio

t

[para aquelles mens diocesanos, uni-

:camente por causa da partinacia,

É'dnscuipawl, mas pouco justa e es-

clarecida, d'uma Religiosa valetudi-

naria e mal aconselliada. Por causa

, do comiuodo e egoísmo d'um só,

0 l não deve prejudicar-se o beneficio

° ;e utilidade de tantos, e ninguem

..r podera atlribuir este meu pensar,

Ione sera errado, mas é conscien-

ciosn. a menos interesse pelas ca-

que sabem o que tenho leito por

elias e o quanto son dedicado por

todas, incluindo as de Aveiro».

  

   

ilha. A' cobrança !sita pelo correio, acresce a im-

ninsturs 6 sempre contada dos dias 1 ou 1?¡ .ie oa Ia

as religiosas do meu bispado, por-

 

A este beneficio podem e

devem juntar-e muitos ou-

tros e não esquecer nunca que

sua ex.l rev.m se associou sem-

pre a. todas as alegrias e fes-

tas dos aveirenses como com-

partilhou das suas desditas.

E' bem saliente o facto de vir

aqui para honrar com a sua

presença os funeraes d”um sa-

cerdote, estimadissimo de todos

nós é verdade, mas um modes-

to parocho, facto este que não

terá. sido emitado por outros

prelados portuguezes,seja dito

de passagem e sem sombra de

offensa para ninguem.

Motivos que é bom não re-

lembrar,juntos á. grande doen-

ça que sua ea.l rev." soffreu,

teem trazido o sr. Bispo-conde

ausente da nossa terra, que

sempre primou por saber ser

iidalga e hospitaleira

Agora que está officialmente

communicada a visita de sua

magestade el-rei D. Manuel,

que Aveiro vae receber festiva

e sinceramente acudiu logo ao

espirito de todos que n'estas

demonstrações de respeitoso

aii'ecto pelo chefe do Estado

devia occupar o logar que lhe

compete, como prelado da dio-

cese, o sr. Bispo-conde, e, in-

terpretando o sentir da grande

maioria dos aveirenses, a com-

missão das festas para. a rece-

pção de sua magestade el-rei

resolveu que uma deputação,

composta dialguns dos seus

membros fosse a Coimbra pe-

dir a sua ex.a rev.ma que, es.

quecendo antigos aggravos,

se por acaso os tivesse

ainda, o que não é de esperar

do seu magnanimo coração e

bondosissima alma, Venha as-

sociar-se mais uma vez ás ale-

grias dos aveirenses, ofliciand>

no Te-Deum que hade reali-

sar-se aqui á chegada d'el-rei.

No desempenho d'aquella

missão partem, pois, hoje para

Coimbra os srs. Conde d'Agne-

da, governador civil do distri-

cto; dr. Jayme Silva, presiden-

te da camara; rev.° Manuel

Ferreira Pinto de Souza, ar-

cypreste e prior da Vera-cruz;

dr. João Feyo Soares d'Aze-

vedo, secretario geral; dr. Jo-

sé Pinto Ferreira Dias, juiz de

direito; dr. Joaquim Simões

Peixinho, governador civil su-

bstituto; dr. Jayme de Maga-

lhães Lima; coronel Passos

Pereira, commandante da 9.a

brigada, Francisco Regalla,

reitor do lyceu; cons. Paulo de

Barros, director das Obras-pu-

blicas; Francisco da Silva Ro-

cha, director da « Escola-indus-

trial Fernando Caldeiran; dr.

Jayme Faro, delegado do pro

curador regio; João Pinto Ra-

chão, prior da freguezia da

Gloria; Jacintho Agapitho Re-

bocho, chefe 'dos serviços tis-

caes; dr. Amadeu Tavares da
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Silva, administrador do con-

celho; João de Moraes Ma-

chado,commandante dos Bom-

beiros voluntarios; Firmino de

Vilhena e Marques Gomes, re-

dactores do Campeão das Pro-

vincias.

A commissão segue no com-

boio das 4 3/4 da tarde de ho-

je, contando regressar no rapi-

do da tarde.

r' _._~-_._.
-___

JOSÉ ESTEVAM

Fez no passado dia 4 do cor-

rente 46 annos que falleceu

em Lisboa o grande aveirense

e brilhante tribuno, Joaé Es-

tevam Coelho de Magalhães.

A cidade que tem a honra

de ser seu berço, relembrando

o seu nome e a sua obra, pre-

para-se para celebrar o cente-

nario do seu nascimento, que

foi em dezembro do 1809, ten-

do-lhe erigido já. uma estatua,

dado o seu nome á. secção fe-

minina do Asylo-escola-distri-

ctal, inaugurando o seu retrato

no lyceu e inscripto o registo

dos seus 'serviços em dezenas

de publicações.

    

     

 

    

 

  

  

  

   

    

   

Miudezas

numero 31221 da loteria da

Misericordia, extrahida hon-

tem, foi o contemplado com o pre-

mio de 25:0005000 de reis.

El-rei D. Carlos ficou sempre

com esse bilhete até a sua morte.

Aquelle premio sahiu agora ao

sr. conde de Restello.

g' Jú foi creada, a solicitação

da camara municipal d'este conce-

lho, a escola mixta de Taboeira,

por que muito se empenharam o

illustre deputado, sr. dr Nunes da

Silva, e a sn' condessa de Taboo¡-

ra, que para essa escola concorreu

com todo o mobiliar'io.

l Choveu hoje em barda. A

manhã foi toda de copiosissimas

bategas, que inundaram as ruas

da cidade. Na do Gravito a agua

chegou a entrar pelos predios den-

tro, fazendo largos prejuizos. .Isto

porque um canno que ¡atravi-ssa os

tá. ha muito obstruidoe ninguem

cura de fazer-lhe limpeza radical.

Ninguem sabe a quem perten-

ce. E os moradores do sitio é que

o pagam!

ERRO GRAVE

  

governador civil de Beja con-

O sultou o ministerio do reino

sobre a data em que devem cons

tituir-se as novas camaras munici-

paes, e sobre o dia em que deve

realisar-se a eleição das commissões

districtaes.

E sabem o que do ministerio

lhe responderam?

Que o dia da constituição das

camaras municipaes, agora eleitas,

é o de 30 do corrente mez, sendo

n'esta data, como esclarecimento

da segunda duvida, que as camaras

procederão á escolha dos delegados

á eleição das ditas~ commissõss dis-

trictaes, tendo esta logar no dia 20

de dezembro proximo, ou seja no

terceiro domingo depois da escolha

dos mesmos delegados, com possa

em 11 de janeiro seguinte, ou seja

no primeiro dia util immediato ao

terceiro domingo depois da eleição

dos ditos corpos administrativos.,

Já ha dias corria que no minis-

terio do reino se pensava assim.

E é um erro, um erro grave,

que vae produzir os seus naturaes

effeitos.

Porque se fizeram as eleições

agora? Porque o Codigo-administra-

tivo o determina no seu art.° 203,

assim:

«As eleições ordinariae das cama-

ras municipaes e juntas de parochias

são feitas no mez do novembro do ui-

timo triennio do exercicio do quadrisn-

nio quanto á camara. municipal de Lis-

boa, sendo as municipacs no primeiro do-

mingo e as parochiaes no ultimou.

Como dar, pois, ao facto de se

não haverem realisado no anno lin-

do, n'esta mesma epoca, significa-

ção difi'erentc? Como chamar eo;-

ti'aordinaria a esta epoca, se ella e'

precisamente aquella que o Co-

digo administrativo marca como or-

dinaria para a realisação das elei-

ções?

Labora-se n'um erro, no minis-

terio do reino, ou então quer met-

ter-se mais cedo a administração

de quatorze municípios nas mãos

dos republicanos. D'aqui nâo ha fu-

gir.

Para onde caminhamos?

gariões de visita

O ANNIVERSARXOS

Fazem annos:

lioje, a sr.“ D. Maria José Re-

bello Cancella, Anadia.

A'inanirã, as sr." D. Amelia Au-

gusta Pereira Correa e D. Maria Ca-

bral de Belmonte Pessoa.

Além, as sr.“ l). Sophia Velloso

da Cruz Malheiro, Porto; D. Hertha

da-Roclia Pinto; e o sr. D. Vasco de

Serpa,Porto.

Depois, a sr.a D. Felicidade Me-

licio; e os srs. Alfredo Augusto

Martins o Manuel Izidro dos Reis,

Lisboa.

O

O REGRESSOS:

Regressaram da Costa -nova a

Aveiro as sr." D. Maria Julia e D.

Georgina de Mello Freitas, e seu so-

brinho o sr. dr. Jayme de Mello

Freitas.

40- De Requeixo tambem re-

gressaram a Aveiro o sr. dr. Ma-

nuel Rodrigues Pereira de Carvalho

e sua esposa.

O nsranas:

Estiveram n'estes dias em Avei-

ro os srs. dr. Antonio Emilio d'Al

meida Azevedo, sua esposa e lillios,

dr. Marques da Costa, dr. Barata do

Amaral, Eugenio Ferreira da Encar-

nação, Vicenle Rodrigues da Cruz,

Nuno Alvarenga, Manuel Maria da

Conceição, barão do Cruzeiro, e dr.

Egas de Castro.

«oo- Veio a Aveiro, em serviço

do Banco de Portugal, o sr. llydio

Dias, inspector das agencias do

mesmo estabelecimento de credito.

Ó PARTIDAS:

Seguiu para o Porto, onde vae

frequentar o nlnetitntm, o sr. Ale-

xandre dos Prazeres Rodrigues, sar-

gento de cavallaria 7, pertencente

ao 3.° esquadrão aqui aquartelado.

Í DOENTES:

Continua a não passar bem de

saude, o que sentimos, a sr.' D.

Joanna do Ceu de Moraes e Silva.

40- 'I'em estado tambem de

cama a esposa do capitão de infan-

teria 24, sr. Cabrita, sr.| D. Maria

Augusta Antunes Cabrita.

Mala-do-sul

LISBOA, e.

Posso garantir-lhes que a via-

gem de El-rei se realisa no

dia aprasado: 8 do corrente.

Espalharam-se, é certo, al-

guns boatos á. cerca do adsen-

tamento da viagem regia, di-

zendo-se que se tinha aggra-

vado o estado de saude da sr.l

D. Maria Pia, mas a verdade

é que, embora a sua saude não

seja desde ha muito satisfato-

ria, não inspira agora maiores

cuidados.

A viagem d'el-rei ao norte

realisa-se, sem alteração do

programma publicado.

O conselho de ministros

tornou a reunir esta noite, oc-

cupando-se ainda de assumptos

relacionados com a viagem re-

gta.

    

Ficou asaente que o com.

bayo real parta de Lisboa ás

8,26 para chegar a Campanhã

ás 2,25 da tarde.

O comboyo terá paragem

de 3 minutos nas estações de

Santarem, Entrono am e n t o,
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ou substituir-lhe arteiramente

a lista e descarregar os cader-

nos a correr.

Ora vá, confessem mais

esse desastre. Não lhes fica

mal. Nem os desprestigia mais.

Nem os força a mentir á pro-

pria consciencia.

A eleição de domingo dá

bem a medida do seu valor

real. E' aquelle. Não tem ou-

tro. E foram 'tele alfaiates pa-

ra matar uma. aranha!

Oh! a eleição de domingo,

se tivesse de repetir-se, exte-

nueva-os.

Retemperem, porem, as

forças, que a eleição está. váli-

da. E válida por dois anuos,

se o bom senso reinar, se hou-

ver de illuminal-os uma scen-

telha de luz e de razão, que os

inspire e lhes presidí.

Cá. ficamos, na promettid¡

benevola espectativa, mas áler-

ta. Comprehendam bem: áler-

ta.

Coimbra e Aveiro, e 5 minutos

em Gayar

El rei é acompanhado, du-

rante toda ajornada., pelos srs.

conde de Tarouca, camarista;

coronel Conta, ajudante de

campo; capitão de fragata

Pinto Basto, official ás ordens;

marquez de Lavradio e dr.

Feijão, medico.

Consta que em um re

latorio dirigido á secretaria ge-

ral do ministerio da fazenda,

pelo sr. conselheiro João Al

fredo de Faria, illustre inspe-

ctor geral dos impostos, se

conetatam graves irregulari-

dades nos serviços de cobrança

de contribuições, e no de jul

gamcnto em falhas.

O sr. ministro da fazen-

da vae adoptar importantes

providencias para corregir os

abusos e irregularidades accu-

sadas no relatorio do sr. ins-

petor geral dos impostos, e es-

ta estudando a maneira de

aperfeiçoar os serviços de dis-

tribuição e lançamento de al-

guns impostos, esperando obter

considerava] melhoria na arre-

cadação das receitas publicas

com as medidas que vao ado-

ptar, e que são de caracter es

trictamente administrativo.

J( Em 30 de setembro era

o seguinte o estado da divida

Huctuante: no paiz, reis

66.969z705ãb'20; no estrangei-

ro, l3.188:725<§$045; total,

80.158:430$665. Em 'agosto

anterior havia sido: no paiz,

66.004â669â5002; no estran~

geiro, 14.048:718ã›370; total,

80.0532387â3372. A

Foi hontem ao Paço

das Necessidades cumprimen-

tar s. mm. el-rei e rainha se-

nhora D. Amelia, de quem

é ainda primo, o principe Axel

Christiano Jorge, 2.° tenen-

te do cruzador dinamarquez

rHeindal». O principe jantou

com el-rei.

g No «Tribunal-do-com-

mercio» foi proferida sentença

na acção movida pela firma

Martins & Miranda contra a

senhora D. Maria Pia e o sr

infante D. Affonso, como de-

vedores de determinadas quan-

tias por fornecimentos de ge-

neros. A sentença, julgando os

réus partes illegitimas na acção

absolveu-os da instancia, con-

demnando a auctora nas cus-

tas e sellos com o minimo da

procuradoria para os mesmos

réus.
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Informam-nos de Alque-

rubim:

«Tem-se aqui feito sentir

extraordinariamente a falta de

milho. Não ha quem venda

por_ preço nenhum, porque

mesmo os grandes lavradores

mal o têem para consumo, os

que o teem.

Na praçajá. dão mais de

900 reis ps 20 litros, s o que

lá apparece não chega para

metade do consumo. A fome é

negra,e por aqui ha muita fo-

me.:

Com vista ao sr. Ferreira

do Amaral, que entregou varios

municípios á ad ministração re-

publicana e não curou das

verdadeiras necessidades pu-

blicas.

O"

Attribuem-se a demasia-

da cortezia e mal empregada

generosidade da parte do sr.

governador civil substituto as

lisongeiras referencias que fez,

no seu discurso de posse, á

acceitação do seu nome, na

«synagoga» local, para o des-

empenho do alto cargo que

está servindo.

A forma cortez não tira o

merecimento á satira gracio-

sa e, no genero espirituoso

ainda não vimos nada de mais

caustico. Era transparente a

ironia. E foi bem. Até teve o

nosso applauso.

Todaa gente sabe como

se amam, o sr. dr. Joaquim

Peixinho e certos membros da

mynagogan.

- Jota.

'__~+I_

olitica local e geral
J'

Não ha como o genio in-

Ventivo da nossa terra. Raro

se encontra outro mais creador

e alegre.

A proposito da eleição mu-

nicipal tem-se dito coisas ex-

traordinarias, attribuindo-se á

futura vereação propositos de

guerra contra tudo e contra to-

dos. No dizer dos prophetas,por

que a phantasia geradora me-

te tambem d'esta especie, não

fica pedra sobre pedra.

Elle é a demissão do em-

pregados (nem podia ser por

menos)éo provimento de outros

em logares novos largamente

dotados, é a ediñcação de cas-

tellos no espaço, o desabamen-

0ra vá: confessem que a lista

opposicionista teria vencido

a lista oíiicial e a deliberação

tomada pelo sr. dr. Jayme Sil-

va e pelos amigos pessoaes e

politicos que acompanham lhes

houvesse passado pela imagi-

nação uns dias antes.

Poucos d,elles tiveram tem-

po, na altura da resolução, de

vir á rua em propaganda. Se

a tivessem feito, com tempo e

a valer, a victoria geral seria

sua.

E não era preciso cançar.

E muito menos exercer pres-

são sobre o eleitor. E menos

ainda vexal-o com ameaças,

 



i

to do ceu sobre os pardaes, o

_ diabo, o verdadeiro diabo. E a

gente que os aturel

Ora socegucm. Cortem as

azas áphantasia. O diabo nun-

ca foi tão feio como o pintum,

e os tempos do despotismo já

lá. vão.

Hoje é por toda a parte a

paz de Warsovia. . . entre os

príncipes chriatãos. '

Acomodem-se, acomodem-

se. . .

resolução, que o levou a tentar

contra a vida e a pretender pôr um

lim tragico aos seus dias.

Sabiu d'aqui n'aquetla tarde ti-

rando bilhete do caminho de ferro

para a Mealhada, e seguiu com ou~

tros supplementares para Coimbra

e Figueira, onde procurou acabar

com os seus dias. Na manhã de

5.' feira dirigia-se ao cemiterio. e

foi no campo dos mortos, áquella

hora serena d'um calmo dia,que des-

fechou no peito um tiro de rewol-

ver.

Entretanto sahiram d'aqui, com

ordens do sr, governador civil subs-

tituto, em exercicio, o actual chefe

do esquadra e outros guardas da

policia, em diferentes direcções.

A mesma aucloridade expedia

áquella hora varios telegrammas

para pontos ditferentes, mas só an-

ts-houtem ao meio dia se recebia

aqui a triste nova, transmittida pe-

lo administrador d'aquelle conce-

lho.

Em Aveiro causou ella profunda

emoção. 0 suicula é casado com

a sr.a D. Olympia Biaia, que para

alii partiu immcdiatamente, acom-

panhada de seu cunhado, sr. dr.

Abilio Marques, esclarecido clinico

da Costa do Vallade, encontrando o

marido no hospital da cidade, fe-

lizmente em estado de poder acu-

dir-se-lhe. E acudiu, extrahindo-se-

the a bala. O seu estado é. quanto

possível lisongeiro. Folgamos.

«Escola do exercito».

--Abriu u'esto anuo com dcsusada

sciemnidade a «lhcola do exercito».

Assistiu El-rei e toda a olllcialidade

graduada da capital, ministros, gran-

des do reino,_etc.

Foi uma festa a que se impri-

miu o maior brilho e inagestade, e

que no animo dos assistentes dei-

xou a melhor impressão.

Na distribuição dos premios cou

be parte importante a um patricio

nosso, o que no primeiro anno do

curso de engenharia alcançou, pelo

seu trabalho intelligeute e pela uo-

tabilissima orientação dada aos sem

trabalhos escolares, o primeiro d'el-

les, n'uma lucia teuaz mas leal com

um camarada altamente patrocina-

do e a quem conseguiu vencer pe-

lo seu valor, o sr. Annibal Augusto

d'Almeida Souto, presado filho do

esclaremdo agronomo nosso amigo,

sr. ltodrigo Augusto d'Almeida.

Da festa, na sua grande signifi-

cação m0ral, cabe, portanto, honro-

sa parte á nossa terra, que se con-

gratula e felicita o distincto acade-

mico e seus paes.

Em tos-no do distri-

oto.-O operarlo vidreiro Antonio

Formiga, da Aguincheira, Ul, andan-

do à caça dos gaios, com tal por-

ção de polvora carregou a arma,_

que esta rebentos, ferindo-o bas-

tante.

hasta-unção. - 0 Diario

chegido ante-homem insere a de-

claração de se achar aberto concur-

so para o provimento do_ logar de

professora da escola para o sexo fe

miniuo da fregnezia da Murtosa, lo-

gar do Ribeiro, concelho de Estar-

reja, circulo escolar d'Aveiro.

a' Tendo sido Creaila uma es-

cola primaria em Ventosa, na Mea~

lhada, foi nomeada para ella a nos-

sa patricia, Si.“ l). Eduarda de Je-

sus Moreira, que alli chegou ha dias

o que recebeu do povo do logar

tina carinhosa demonstração de

yinpatliia.

Theatro «Aveirense»

-Auuuncia-sr um espectaculo., pa-

ra amanhã, no nosso theatro, com

. drama ein ' actos, Poder do ou~
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Annuncm-se agora que o

sr. Rodrigues Nogueira con-

ferenciara com o ministro da

marinha pedindo-lhe que se-

jam atteudidasvas reclamações

dos pescadores da ria de Avei-

ro.

Ainda agora? Mas então

não tinha já. o ministro atten-

dido a todas essas reclama-

ções antes da eleição munici-

pal?

E fez-se correr a carrapa-

ta na Beira-mar!

Amanhã, o apuramento da

eleição municipal de domingo

ultimo.

Corre que haverá mani-

festação wxpontanem. . .

Vamos a outra? Quem de-

ra um d'issol

O

Alem da. de Lisboa, que já

está sentenciado, foram eleitas

camaras ropubluicanas em Lu-

gos, Aldegallega, Alcochete,

Loures, Odemira, Cuba, Cas-

trov-erde, Grandola, Bena-

vente, S. Thiago do Cacem,

Moita, Almeirim e Villa-fran-

ce. Em muitos outros conce-

lhos ha representação repu-

blicana.

Mais um serviço do sr.

Ferreira do Amaral á corôa...

..Í

O milho está outra vez pe-

la hora da morte. E as quei-

xas são geraes.

A 14%000 reis já elle ahi

está. Chega aos quinze tostões

se isto assim continua, sem

uma providencia que de lá de

cima desça até á. magra algi-

beira do misero mortal.

Em compensação, e se_

gundo uma nota do Popular,

que o sr. Julio de Vilhena ap-

plaude, projecta-se no gabine-

te da presidencia do conselho

de ministros um acto de força

do governo que supprima o

que resta do municipio de Lis

boa!

E' n'isto que está a salva-

ção ptihliiml . . .

W
0 SUMA'I'OSE o

Contra a ch'arosis O

Q

tooooooooeoosççg

Intomisçso local

 

g' Furia-una aveia-en-

de (l907).-l)iu 7--Monta já a

r 18 contos o.: r. ls o .inpurtaucia das

“missões no dtsirlcitt.

Dia 8-A cheia no Vouga atlin-

ge proporções grandiosas.

.W A camara resolve fazer su-

bstituir, o regente da fanfarra do

Asylo-escola.

Dia .9-Apparece a febre aphto-

sa no gado bovino em Cambra.

g' Acceita a sua nomeação pa-

ra, o cargo de governador civil d'es-

!e districto o sr. dr. Casimiro Bar-

reto.

Dia IO-Gorno o tempo melho-

ra o mar da occasião ao trabalho e

produz magnifica sardinha ja ovada.

Su¡o¡d¡o.-A cidade foi na

quarta-feira a noite alarmada com

a nova, que correu logo revestida

de negro, do desapparecimento do

antigo chefe de esquadra da policia

civil d'este dislrtcto, ha annos no

desempenho do cargo de secretario

da mesma corporação, sr. Antonio

Moreira Soares da Silva Bello, que

para aqui viera, ha mais de vinte

asilos, d'um' collegio do Porto, onde

era professor.

Fora uma carta que n'essa tar.

de deixara a pessoa de familia e na

qual revelava o intuito de pór ter-

mo á existencia, que trouxe á rua

a noticia. _

0 desventurado, que já de ha

tempo vinha luclandn contra a

adversidade mas era estimado e tia

no em boa conta, não conseguira

\encer as ultimas difliculdades ii~

nauceiras, e d'abi a desesperada

'i

ro, em lelHllCtU do eogratxador dos

Arcos, Manuel Garota, e em que se

exhibirá um grupo de amadores

portuenses.

Além do drama virão tambem a

scene o Tocador do zabumba, chis-

tosa scena coinica, e a engraçada

comedia Os medmsos.

E' um espectaculo cheio. 0 be-

neficiado merece o favor publico.

Horas-io de inverno.

_Entrou já em vigor, no ramal de

Cascaes, na linha de Oeste, e entre

Figueira e Coimbra e Aveiro, Ovar,

lismoriz, Espinho e Porto, o horario

de inverno, que poucas alterações

contém.

Exportação de cont¡-

ças.-As cortiças em prancha ex-

pedidas do paiz durante a semana

linda montaram ao valor de reis

38:055l5500, que, por destinos,

se divuliu assim: Allemanlia, reis

1528006500; Russia, t2:'250:5000;

inglaterra, &2540500; Dinamarca,

2:0125500; Noruega, t:888;§'000,

Suecra, 1:14023000;liruuçaJUUgitUOtJ;

Belgica, 45053000; America do N-ll'-

te, 4(10;$000; e Braz l, 405000.

Em rolhas a cxportaçaw do inm-

mo periodo fez-se no valor de rui:

8:0215000, sendo a<siin distribut-

do: Inglaterra, 4:8005000 rei-; Al

lcmanli 2, 97013000; Brazil, 7815000;

ltalta,01)0$000;0:namzii'caAOOãtlUt);

Belgtca, 3005000;Patiama,1006000;

e Noruega, 70d000.

Em aparas de cortiça houve uma

exportação de 3:0295000 reis, sen-

   

   

   
  

 

   

  

       

   

 

(14 litros)630 réis; dito durazio,660,' -

  

  

  

   

   

  

   

  

  

   

 

    

  

  

    

 

   

  

   

    

   

   

  

  

    

   

  
   

   

   

  

  

 

  

  

   

  

   
  

  

   

  

  

   

   

   

   

   

 

  

  

   

    

  

   

 

    

  

    

  

do 1:6905000 para a Allemanha,

7005000 para a Belgica e 6395000

para a inglaterra.. _ .

Vé-se que o valor total d'eáts

importantíssimo ramo de negocio,

para que o concelho e districto de

Aveiro tambem Contribuiu, foi dc

49:1655500 reis. .

Valle do \length-Dizem

as gazetas que a inauguração da li-

nha do Valle do Vouga se fará por

occasião da visita d'el-rei ao norte,

ficando assente que a do 1.o troço

se realise no dia 25 e o de Aveiro

em 27.

O de Aveiro é como quem

diz o da Patagonia, pois ainda por

ca ninguem lhe viu começo.

a" Foi nomeada uma commis-

são para o exame ao troço da linha

milhd Éd'a'téíi'a, '480; tava, 540; cs-

¡idãí'BBQ à'Võií, 340; tretñoço,

320; grão debian, 700;, feijão bruce

co, 700; dito enharnado, 750; fari-

nha de milho, (per kilo) 60; carne

de vacca, 240; carne de porco:

toucinho, 360; lombo, 360; carne

magra, 320; chouriço, 600; batata,

(15 kilos), 340: ovos, duzia., 220;

azeite, litro, 280; vinho, 50.

as' No da Feira.-Milho branco.

20 litros, 860 reis; dito amar-elle,

840; trigo, 15100; feiião branco,

15400; centeio, 800; Batata, 450;

cevada 850; aveia, 900; ovos, du

zia, 180.

a( No de Montemor-ovelha.:

Milho branco, 20 litros, 860, dito

amarello 820; trigo, 16140; centeio.

720; feijão branco, 15100; dito

mesmo o primeiro qria se 'fun- mara de Águeda e dia Ôliv

dou na Peninsula l'oi o de Tim !do Bairro, aqui muito co 7':

me, junto a Braga. Deve «sua cido pois aqui cursou prep i

existencia a Martinho da torios para a sua format'

Hungria, e teve começo no cm direito.

reinado de Theodomiro rei dos Era bom caracter e co

nuevos, em 560. ,tal estimado pelos que o oou '

Um dos pontos mais inte- l ciam. 4

ressantes da historic da. egre-l A todos os seus, os no

ja durante a monarchia gotla sentidos pezames.

éaforma como rara acntadu'

na Hespanhu B Bllíll'üiilRCla doi

pápa.
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p _ _ ._ _ e
E c .rto que durante mui 0h, a dehcadezd _

to tempo os bltipos de Hespa- , acena passihse n'um restaurants'

nha. não n reconheceram, A 1510030“” '

doutrina tl'algune a ser reco- DO“ ¡cavall'e'r'li Va" a¡
ferrea do Valle do Vouga, entre Es- amarello 15000- dito frndiuho ' . . , i .

_ _ i › s - v , ,' - . , lunlus 0 sado traz JAM-

pmho e Oliveira d'AzemBÍS. 00m- 900; arroz da terra, 15 litros, “hemda u um do“ CONN“” “k ilurts t tna gorha, uniram.“

posta dos engenheiros, srs. Thomaz 16560 reis. T°l°d°° J“lgiwam O “www" ' Lfllld Í'uào. ils dois cavs- _

.Costa, Bernardo Cardoso e Paulo de

Barros.

A nova moeda. - Não é

verdade que tenha de ser recolhida

a nova moeda de prata de 500

reis, em citosequencia dc ter sido

fundida com a legenda errada.

de S. Pedro tão bispo como

ellos.

Samu., “Naum Luzia: ritmos, nenhum quer scr o primeiro'

a servir-se:

«Os apostolos foranieguacs um_ _um l),
l "" 4 z . .'4 I 'NI , o . .

a Pedro em honras e podem, _Ora 8,5“. WN., SHUPM

exparços pelo mundo prega 1 «Não senhor, sirva-se primer.

tio' .tl'il n o olho cubiçoto

lili' _ ,.a, "nas, conto sào ilelicadlo-A «igreja portugueza na lidade media

 

(EXCERPTOS)

(Continuada do n.° antecedente)

Foi cunhada pela antiga de D. Precisavam-se duas cousas mm pela mesma Dump-a_ na ro!

Manuel l. _ - para validar a consagração; B bispos lhes aut-,cederam um_ _Paan o mais velho sais. '

Taxa¡ estruturam-Dm ,i ¡._ ã t - pre. .. '
P me Ni que n 0 en "3555 3" belscendo-se por toda :t parto « y v . « '

rante todo o corrente mez vigoram e . 1 d . t _ _ tu n mais rolou ra tuptfrmnhfl'

as seguintes taxas cambiaes para a m ma a g2“ em“ um com “as cade"“ “POBmhmss 'l'ie da vida vem com os annm; Him: ,

Concessão dos valores estrangeiros: a Ol'de'laçaoi a Bçgundaz que elles por sun. morto deixaram para o seu prato a truta gorda. '

s/Londres, !i3 15/16, s/lladrid, 975; o numero dos eleitos estivesse vagas., O mais novo mor too o twin. i-

i/Pürtàdôôê;4ãét'latpbulãgii, 2:7; s/ em harmonia com o¡ rendi- A “MMM“ ,h HMP.,thdelicadeza mandava callar. “11,40“ r

.meter um, *;s S. eters urgo, - ' ' ' x . ' ' i rude' ', mentos da e re a' or uene- . . ., i“ -- _
251/4; s/Nova-York, 48/70. g J a P q godn pot . :e ,, ..,i. a mtu““ -Entao, atuais gordinha, hein'.

nhuin ccclesiastico podia pas- l

sur sem beneficio ou sem re-

ceber uma pensão sutlicien-

to para. se tratar com dignida-

de. Aquelles que recebiam or-

dens sem estas condições, eram

condemnados pela lei canoni<

ca á degradação ou á. suspen-

são. Em Certos casos, os bis-

pos, e os concilios provincises

tinham direito de dispensar

algumas das formulas exigi-

das pelo rigor das leis cano-

mcas.

Durante o dominio dos go-

dos a independencia dos con-

cilios por completo e estas es-

seinbleias precederam sobera-

namente até ao fim.

Os concilios eram então de

tres especies: nacionaes, pro-

vinciaes e diocesanos; os pri-

meiros convocados pelo rei, os

segundos pelos metropolitanas

e os terceiros pelos bispos.

Não havia epocha dermina-

da para a cenvocação dos con-

cilios naciounes; o rei ordina-

riamente reunia-os para. deli-

berar sobre os primeiros ne-

gocios do estado. Reuniem-se

sem convite apenas vagava o

throno, em virtude do direito

que os bispos tinham de no-

mear, coniunctamente com pa-

tulinos, o sucessor do rei de-

funto.

Estas grandes juntas na-

cionaes, compunham-se não

só dos bispos nacionaes mas

até d'um crescido numero de

nobres.

A principio na Hespanha

só os bispos votsvam nos con-

cilios, sendo unicamente elles

os signatarios das suas actas

até meados do seculo setimo.

No oitavo concilio de Toledo,

reunido em 653 por Rocca-

winth, apparecem as assigna-

turas de alguns grandes da

corte e mesmo a de determi-

nados presbyteros.

D'ahi em deante os secu-

lares principiaram de ter vo-

to nas decisões d'estas assem-

bleias mas tão sómente nas

questões civis, não tomando

parte alguma mesmo só na

discussão das materias eccle-

siasticss.

Na subscripções, os me-

tropolitanas assignavam em

primeiro logar (?) os bispos

em segundo, conforme a sua

. Novo folhetim.-O Cam

peão eucela hoje a publicação d'um

novo folhetim, primorosa versão

portugucza de José Beirão, já co-

nhecido dos nossos presaxlos leito-

res. E' de llamilton o emocionante

drama, e tem por titulo Memorias

;to cavalheiro de Grammont. Foi um

ruitloso successo que alcançou ao

ser lança-.lo nos mercado-i europeus.

Váo conhecer agora tambem a

obra prima do notabilissimo escri-

ptor os nossos estimavels leito-

res.

 

ção romaria, ¡manuseio-se clu-

ramcnte put' meio' de itnmcn-

sos actos. Depois da conver-

são dos reis godos, o papa Ho~

norio (em 630) sem ser consul-

tado pelos bispos hespanhoes.

julgou que devia escrever-lhes

de motu proprio, e n'um es

tylo em verdade pouço episco-

pal. Os bispos oifeuderain-se

com tanta familiaridade. Brau-

lio, bispo de Cesar Augusto.

foi encarregado de responder

ao pápa em nome dos bispos

hespanhoes. A resposta de

Braulio foi espera. O pápa ci

tara. erradamente a Sagrada

Escriptura, nomeou Esequiel

em vez de citar Isaias, d”ahi

os prelados hespanhoes adver-

til-o do erro em que cahira.

A opinião geral em Hes-

pauhe, durante seculos, que

não pertencia a pontífice al-

gum em particular, dicidirem

soberanamente em materias de

fé, mas só a grande numero

de bispos reunidos em conci

lio. A supremacia do papa não

eraentão reconhecida por ma

neira alguma na Peninsula.

Não se menciona mais do

que um caso em todo o longo

periodo das monarchias sue~

va e goda, em que Roms. in-

ter-viesse directamente nos ne-

gocios do clero hespanhol. O

bispo de Malaga, Januario ten-

do sido deposto da sua sede

por um synodo provincial (em

603l julgou dever submetter

a questão ao julgamento de

Gregorio o Grande, bispo de

Roma. Este tomou conheci-

mento do recurso, e enviou á

Carthaginezn um sacerdote

chamado João, com a missão

expressa de julgar o negocio,

e restituir a sé a Januario, se

o julgasse deposto injustamen-

te. João cumpriu o cargo'de

um verdadeiro legado a later-e.

O bispo, que elle achou inno-

cente, foi reintegme nas suas

funcções; e até chegou a im

por uma penitencia aos bispos

que o tinham deposto.

Não padece duvida que o

clero recorria muitas vezes a

Roma. para a decisão ,ie casos

dítliceis; mas é necessario dial

tinguir os recursos formaes das

simples consultas. Estas ulti-

mas podem fazer se a todas as

_ . _ _ pessoas, em que sejulga vir-

anttgurdade, sem primazia de tude, ou agencia, e de sua 11,..

uma egrela Para a OUtl'a- tureza não conferem superio-

Os concilios nscionaes da [idade, nem jurisdicção áquel.

Heap““ha 80d“ [mam 19; um las que se consultem.

no quinto seculo, dois no sex- Continua_

to e seis no setimo. _.___.____.__.

Está envolta em densas ~

trevas a origem da. vida mo¡ Sob os ovni-estes

uastica na Hespauha. Antes í?.illeceu'ante-hontem, no Por-

ila queda do imperio é fóra l to,oudeestava em tratamen-

de duvida que não houve aqui to, o sr. dr. Abilio Pereira Pin-

conveutos. to, antigo administrador do

Um dos ptimeirss, talvez concelho e presidente da ca-

--Porque nãoZ'. . .

E' que, sempre ouvi dizer das

a delicadeza manda ao primeiro ou ,

se serve. . . '

_tias não .me obrigou a ser t'

primeiroi. . .

-0ecerto, por polidez. i

-N'esse caso, se fosse o p

metro a servo-se. . .

_Teria escolhido a outra.. -

-Pois ahi a tem. leve-a. Qu

a mais fina, não queris?... Ahl

tem, e não tallemos mais n'isso.__,

A delicadeza é assim mes v“

Como etudo a ttsgir, quem ttv

mais juizo é que se governam#

lltor. Nós cá, francamente, ti "

mos feito o mesmo. A

sem'pre. . . .. '

A¡ riquezas (In msg

nós dispensam-Toda a geni-

te se queixa de que a vida scttttll

encareceu d'um modo alarmante, d.

esta grave crise economica, que não

póde deixar de prender as nossas¡

attenções, torna verdadeiramente

palpitaute o estudo feito por uni w_

bio. o qual estudo de sobelo :mma

que o corpo humano encerra

gnttlcas riquezas'. Em oleos, gordo;

ras, etc., somos o que se chain!"

uma mina. Até podíamos esclamsri

como a doce ingenua da Madruga'-

da, de Fernando Caldeira, depois di-

ouvir o que Monsenhor lhe diz 'aí'

respeito do amor: 'i

1
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«Club ¡Ilan-io Dual-te».

-.\ direcção do Club Mario Dutr

te acaba de adquirir um optimo bi-

lhar, que já se acha na respectiva

sala, e resolveu effectuar um con-

curso, em 27 de dezembro do cor-

rente auno, com premios para as

ditferentes classes de jogadores.

Parece que já estão ¡nscriptos

bastantes, pelo que o concurso se

tornará deveras interesSante.

A bem de todo o paiz.

_A sociedade (Prepaganda de Por-

tugal», rua Garret, 103, 2.°, Lis-

boa, tendo obtido das companhias

de caminhos de ferro franceses, das

agencias de viagens em Paris e de

varios hoteis em Londres e outras

cidades inglezas, concessão para

exporem ao publico vistas de Por-

tugal, compra photographias de mo-

numentos e lugares pittorescos do

paiz, em boas provas de |8>< 24 ou

maiores. Tambem deseja obter po

sitivos para lanterna magica. para

com ellos se fazerem projecções em

França, Allemauha, inglaterra, Aus

tria, etc.

Pescasw-A safra da pesca

da sardinha tem sido este anno mui-

to abundante, principalmente na

costa de S. Jacintho, onde ha já

companhas que teem_ um arrastor

valor de dezcsete contos de reis.

0 mar continua bom e tem pro-

duzido regularmente sardinha grau-

da e varias qualidades de peixe

grande tambem.

Ainda bem para as classes me-

nos abaatadas.

Sal. _'l'sm tido ultimamente

muito movimento de sahida pela

via terrestre, caminho de ferro e

vias ordinarias.

Regula actualmente por 185000

reis cada barco.

Garantia. -- Os avos vão

muito caros aqui, regulaudo agora

por 240 reis a duzia!

A lenha vendeu-se hontem no

caes, à razão de 4:500 o cento!

Azeitona.-N'este concelho

foi pouco abundante a colheita dc

azeitona, e por isso tem vindo pou-

ca ao mercado. A que apparece

vende-se cara.

Substituição.-Partiu na

quarta›feira para Lisboa, onde foi

tomar posse do novo cargo de es

crivão das execuções do l.“ distri-

cto llscal, o antigo escrivão de fa-

zenda d'este concelho, sr. Antonio

Nogueira Simões e Silva, qua por

estes dias virá ainda a Aveiro alim

do. acompanhar para alli sua fami«

lia.

O sr. Nogueira, que é um func-

cionario zeloso, foi substituir n'a-

quelle logar o sr. Manuel Ferreira

.le Carvalho, natural d'esta'crlade,

pic acaba de ser aposentalo e o

foi por motivo de doença, o que

sentimos.

..._._.____.._.______

Anno agricola

No de Coimbra.-Trigo mistura

I i

. . .Muita coisa tem a gente

cá por dentro sem saber

Pois tem, e ein tal copia, qwí

até parece incrivel. 'í

Segundo assevera esse estilo,4

as substancias que formam a ostra“-

ctura ossea e a carne d'um ¡adm-*-

duo que peze, em média, 80 kilos,

equivalem as que se encontram um,

claras e nas gemmas de 1:200 ov ç, I

de gallinha. Em hydrogenio, eli

nem fallamos. Se o corpanzil d'li'diit'

cavalheiro de 80 kilos se mattesss; '

u'um alambique. daria a quantidn"

de de gaz preciso. pela destinação” t

para encher um balão de rasoavst

bojo! ' '

No capitulo-illumlnação publt-'

ca-o homem gordo e o que así-l .

chama uma maravilha. Os tintos do.;

respeitavel cavalheiro de 80 kilos'

dariam ã vontade para 20 kilos de',

velas, e com o phosphoro que d'sl-"J

le se extrahiria, fabricar-se-hlam”

nada menos de 800 mil phosphoit-l

ros. . . Se esse gorducho se quai-v-

masse, o ferro contido nas suas.

cinzas daria para dois magníficos.,

pregas, e com a glycerms apurada .

dos residuos, obter-sc-ti'am quln'a'aí:

kilos de dynamite. 1

Ora ahi esta. Realmente

Muita coisa tem a gente

ca por dentro sem sabor...

l

Que o nosso mlmoso corpo se.

compõe de ossos, carne, gordura“

etc., sim senhor e coisas, sabias;

mol-o perfeitamente; mas que com Í.

essas substancias se compozessetní:

productos alimentares, velas de se(

bo, phosphoros, hydrogenio para;

encher aerostatos e gtycorina par“

fabricar polvora, é que em absolnsf

to desconheciamos.

E os philosophos a declamarmq

que o homem e um ser sem rally_-

e que não vale um caracol na har-

monia dos seres creadosl... Muito-T'

pataratas são os philosophosl _

A physiotogia é que os ensina. .

Com o seu olho perspicaz, assigns. -

ta os prestimos de que podemos-j

dispensar. Até pregos, cavalheirosli-

Com as cinzas do nosso rico comi».

preço dos genoma em diver-

sos mercados:



milho da terra, 480; favs, 540; ce-

vada. 360; aveia, 340; tremoço,

320; grão de bico, 700; feijão bran-

co, 700; dito encarnado, 750; fari

nha de milho, (por kilo) 60; carne

de vacua, 240; carne de porco:

toucinho, 360; lombo, 360; carne

magra, 320; chouriço. 600; batata,

mesmo o primeiro que se fun- mara de Agueda e de Oliveira

dou na Peninsula foi o de Du- do Bairro, aqui muito conhe-

me, junto a Braga. Deve asua cido pois aqui cursou prepara-

existencia. a S. Martinho da torios para a sua formatura

Hungria, e teve começo no em direito.

reinado de Theodomiro rei dos Era bom caracter e como

nuevos, em 560. tal estimado pelos que o conhe-

resolnção, que o levou a tentar do 1:6905000 para a Allemanha,

contra a vida e a pretender pôr um 70015000 para a Belgica e 6395000

lim tragico aos seus dias. para a inglaterra.

Sahiu d'aqui n'aquella tarde ti. Vé-se que o valor total d'este

raudo bilhete do caminho de ferro importantíssimo ramo dc'negccio,

para a Mealhada, e seguiu com cu- para que o concelho e diítrictc de

tros supplementares para Coimbra Aveiro tambem contribuiu, foi de

e Figueira, onde procurou acabar 49:1655500 reis.

     

  

     

  

 

  

     

  

   

  

  

      

  

            

  

   

  

    
  

  

       

    

   

   

    

   

   

   

   

  

  

 

  

   

  

   

    

  

  

  

  

  

  

  

          

   

        

  

          

  

   

   

  

    

  

      

    

  

   

   

  

  

  

to do ceu sobre os pardaes, o

diabo, o verdadeiro diabo. E a

gente que os aturei

Ora soceguem. Cortem as

aza á phantasia. O diabo nun-

ca foi tão feio como o pintam,

e os tempos do despotísmo já

 

  

   

  

  

   

  

  

  

 

  

  

   

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

    

  

  
  

 

  

 

   

  

   

  

    

  

  

 

   

    

   

 

com os seus dias. Na manhã de Valle do Vouga.-Dizem (15 kilos), 340; ovos, duzia 220; . . .

lá vão'. é d 5.' feira dirigia-se ao cemiterio, e as gazetas que a inauguração da li- azeite, litro, 280; vinho, 50., Um dos Penim_ ml““ 'me' 018m-

°Je P01' t0 "i a Parte a foi no campo dos mortos, áquelià nha do Valle do Vouga se fará por #No da Feira.-Míiho branco. '39'31“95 da h“torm d“ 98”' A t°d°8 05 89118, O! n°880¡

20 litros, 860 reis; dito amarello,

840; trigo, 15100; feijão branco,

15400; centeio, 800; Batata, 450;

cevada 850; aveia, 900; ovos, du

zia, 180.

à' No de Montemor-ovelha.:

Milho branco, 20 litros, 860, dito

amarelio 820; trigo, 15140; centeio,

720,' feijão branco, 15100; dito

amarello, 1,5000; dito fradinho,

950; arroz da terra, 15 litros,

15560 reis.

il cgreja portugueza nulidade media

paz de Warsovia. . . entre os

príncipes christâos.

Acomodem-se, acomodem-

se. . .

hora serena d'um calmo dia,que des- occasião da visita d'ei-rei ao norte,

fechou no peito um tiro de rewol- ficando assente que a do- 1.- troço

ver. se realise no dia 25 e o de Aveiro

Entretanto sahiram d'aqui, com em 27.

ordens do sr. governador civil subs- 0 de Aveiro é como quem

titulo, em exercicio, o actual chefe diz o da Patagonia, pois ainda por

de esquadra e outros guardas da ca ninguem lhe viu começo.

policia, em ddl'erenies direcções. a* Foi nomeada uma commis-

A mesma auctoridade expedia são para o exame ao troço da linha

aquella hora varios telegrainrnas ferrea do Valle do Vouga, entre Es-

para pontos diderentes, mas só an- pinho e~ Oliveira d'Azcmeis. com-

te-hontein ao meio dia se recebia posta dos engenheiros, srs. Thomaz

aqui a triste nova, transmittida peu Costa, Bernardo Cardoso e Paulo de

Io administrador d'aquelle conce- Barros.

lho. A'nova moeda. _Não é

Ein Aveiro causou ella profunda verdade que tenha de ser recolhida

emoção. t) suicida é casado com a nova moeda de prata .de 500

a sr.l D. Olympia Biaia, que para reis, em consequencia after sido.

alii partiu immediatamente, acom- fundida com a legenda errada.

panhada de seu cunhado, sr. dr. Foi cunhada pela antiga de D.

Abilio Marques, esclarecido clinico Manuel I.

da Costa do Vallade, encontrando o Taxas combinam-Du-

marido no hospital da cidade, fe- rante todo o corrente msz vigoram

lizinente em estado de poder acu- as seguintes taxas cambiaes para a

dir-se-lhe. E acudiu, extrahindo-se- concessão dos valores estrangeiros:

lhe a bala. O seu estado é quanto s/Londres, 43 15/16, s/iiadrid, 975;

possivel iisongeiro. Folgamos. s/Paris, 652; s/Hambmgo, 267; s/

«Escola do exercito». Amsterdam, 452; s/S. Petersburgo,

--Abriu n'csle anno com desusada 251/4; s/Nova~York, 48/70.

soleinnidade a «Escola do exercito» Novo folhetim.-O Cam~

Assistiu Elurei e toda a oiiiciaiidade peão enceta hoje a publicação d'um

graduada da capital, ministros,gran- novo folhetim, primorosa versão

des do reino, etc. portugueza de José Beirão, jã co-

Foi uma festa a que se impri- uhecido dos nossos presados leito-

miu o maior brilho e magestade, e res. E' do llamilton o emocionante

que no animo dos assistentes dei- drama, e tem por titulo Memorias

xou a melhor impressão. do cavalheiro de Grammont. Foi um

Na distribuição dos premios cou ruidoso successo que alcançou ao

be parte importante a um patricio ser lançado nos mercados europeus.

nosso, o que no primeiro auno do Vão conhecer agora tambem a

curso de engenheria alcançou, pelo obra prima do notabillssimo escri-

seu trabalho intelligente e pela no- ptor os nossos estimaveis leito-

tabilissima orientação dada aos seus res.

trabalhos escolares, o primeiro d'el- «Club Mal-io Duas-te».

les, n'uina lucto tenaz mas real com -_\ direcção do Club Mario Duar-

um camarada altamente patrocina- te acaba de adquirir um optimo hi-

do e a quem conseguiu vencer pe- ihar, que já se acha na respectiva

lo seu valor, o sr. Aunibai Augusto saia, e resolveu eliectuar um con-

d'Almeida Souto, presado filho do curso, em 27 de dezembro do cor~

esclaremdo agronomo nosso amigo, rente anno, com premios para as

sr. Rodrigo Augusto d'Almeida. differentes classes de jogadores.

0a festa, na sua grande signiii- Parece que já estão lnscriptos

cação moral, cabe, portanto, honro- bastantes, pelo que o concurso se

sa parte a nossa terra, que se cen- tornará deveras interessante. -

gratuia e felicita o distincto acade- A bem de todo o pala.

mico e seus paes. -A sociedade :Propaganda de Por-

Em tos-no do digtI-Í- tugah, rua Garret, t03, 2.',fLis-

nim-O operario vidreiro Antonio boa, tendo obtido das companhias

Formiga, da Aguincheira, Ui, andan» de caminhos de ferro franceses, das

do á caça dos galos, com tal por- agencias de viagens em Parise de

ção de poivora carregou a arma, varios hoteis em Londres e outras

_iue esta rebentou, ferindo-o bas- cidades inglezas, concessão para

tante. exporem ao publico vistas de Por-

lnstrucção. - O Diario tuga!, compra photographias de mo-

chegido ante-homem insere a de- numentos e lugares pittorescos do

claração de se achar aberto concur- paiz, em boas provas de 18:4 24 ou

so para o provimento do logar de maiores. Tambem deseja obter po

professora da escola para o sexo fe sitivos para lanterna magica, para

ininino da freguesia da Murtosa, lo- com elles se fazerem projecções em

gar do Ribeiro, concelho de Estar- França, Allemaaha, inglaterra, Aus

reja, circulo escolar d'Aveiro. tria, etc.

a" Tendo sido creada uma es- ?sacana-A safra da pesca

cola primaria em Ventosa, na Mea- da sardinha tem sido este anno mui-

 

ja durante a monarchia goda sentidos pezames.
_4 "1' ,i'm

é a forma como era acatada ' ”
m

na Hespanha a supremacia do Informação estranqelra

pápa. _à__

E' certo que durante mui- 0h, a delicad.¡.|_A

to tempo os bispos de Hespa- scena passa-se n'um restaurante

nha não a. reconheceram, A Elegante¡

doutrina dialguns a“, ,.ecO_ Dois cavalheiros vão almoçar

. . . 'autos e o creado traz n'um prato
nhecida n' m J ' 'u do' conmhoa de duas trutas, uma gorda, outra es-

Toledo. Julgavam o sucCessor gm como um fuso_ o, do“ cava.

de S. Pedro tão bispo como lheiros cravarazn o olho cubiçoso

elles. na gorda, mas, como são delicadis-

santo [Bodom ama, simos, nenhum quer ser o primeiro

«Os apostolos foram eguaes a sTàçhsâ; si“uma,
, l ' ' ' ' '

a Pedro em 110m“ e P°d°ri -Ora'essm queira servir-sei

exparços pelo mundo prega- _Não senhor, sirva-se primei-

ram pela mesma maneira. Os P0¡

bispos lhes succederam, esta- pre

belscend?'se pm' md? a' parte E o mais velho (a experiencia
nas cadeiras apostoiicas, que da “da vem com os unos) uma

elles por sua morte deixaram para o seu prato a truta gorda.

vagas., O mais novo mordeu o beiço. A

A tendencia da Hespanha delicadeza mandava callar. Mas não

. . _ poude:

82d“ para rege"? a Inter”“ _ -Então, a mais gordinha, hein!...

çao romana, manifesta-_se cin- ...porque não?, _ ,

ramente por meio de immun- E' que, sempre ouvi dizer que

aos actos, Depois da uonver- a delicadeza manda ao primeiro que

são dos reis godos, o papa Ho- *e serve' ' '.
. -Mas nao me obrigou a ser o

norio (em 630) sem ser oonsul~ pnmem,

tado pelos bispos hespanhoes, _Deceum por polmez_

Julgou que dev1a escrever-lhes -N'esse caso, se fosse o pri-

de motu proprio, e n'um es '11600 a serVIr-se._..

,ylo em verdade pouço epiwo_ -Teria escolhido a outra. . .

. -Pois ahi a tem leVe-s. Queria

Pal' Os bm?“ °Eenderam'se a mais tina, não qiieria?... Ah¡ a

com tanta familiaridade.Brau- [em, e não [amamos mais n'isso. '

lio, bispo de Cesar Augusto, A delicadeza é assim mesmo.

foi encarregado de responder (39100 _60010 a “8803 quem “Ver

ao pipa em nome dos bispos mais _|0le é que se governa me-

lhor. Nós ca, francamente, tinha-

hespanhoes' A map”m d” (nos feito o mesmo. A gordinha

Braulio foi aspera. O pápa ci sempre_ _ _

tara erradamente a Sagrada A¡ riquezas do que

Escriptura, nomeou Esequiel "63 ÚISPUMOU--TQÚH 8611-

em vez de citar hai“, diah¡ te se queixa de que a vida actual

os relation bes anh e¡ dv r encareceu d'um modo alarmante, e

P P ° a e ' esta grave crise economica, que não

til-o do erro em que cahira. póde deixar de prender as nossas

A opinião geral em Hes- attenções, torna verdadeiramente

punha, durante seculos, que palpitante 0 05111th fôllO por um 83'

.não pensada a ponúüce al_ bio. o quai estudo de sobejo aiiirma

que o corpo humano encerra ma-

gum em particular? dl“'êtmm guincas riquezas. Em cleos, gordu-

soberanamente 6111 materias de ras' ela, somos o que se, chama

fé mas só a rende numero uma mina. Até podíamos exclamar
i _ i

de bispos reunidos em eoncí como a doce ingenua da Madruga-

- › - da, de Fernando Caldeira, depois ds

ho' A supremacia do papa "ao ouvir 0 que Monsenhor lhe diz a

eraentao reconhecida'por ma ,espeno do amo“

netra alguma na Peninsula.

Não se menciona mais do s . .Mini/d COISQ tem a geple

que um caso em todo o longo cá por dentro sem saber

periodo dos monarchias sue- pois tem, e em ra¡ copia. que

va e goda, em que Roma in- até parece incrivel.

terviesse directamente nos ne- 5680000 assevera e““ “moi

gocios do clero hespanhol O as substancias que formam a estru-

ctura ossea e a carne d'um indivi-

 

O'

Annuncia-se agora que o

sr. Rodrigues Nogueira cou-

ferenciara com o ministro da

marinha pedindo-lhe que se~

jam attendidas as reclamações

dos pescadores da ria de Avei-

ro.

Ainda agora? Mas então

não tinha o ministro atten-

dido a todas essas reclama-

ções antes da eleição munici-

pal ?

E fez-ae Correr a carrapa-

ta na Beira-mari

É'

Amanhã, o apuramento da

eleição municipal de domingo

ultimo.

Corre que haverá mani-

festação a expontanea». . .

Vamos a outra? Quem de

ra um d'issol

I

Alem dade Lisboa, que já

está sentenciado, foram eleitas

camaras ropubluicanas em La-

gos, Aldegollega, Alcochete,

Loures, Odemira, Cuba, Cas-

trov-erde, Grandola, Bena-

vente, S. Thiago do Cacem,

Moita, Almeirim e Villa-fritu-

ca. Em muitos outros conce»

lhcs ha representação repu-

blicana.

Mais um serviço do sr.

Ferreira do Amaral á corôa...

s'

O milho está outra vez pe-

la hora da morte. E as quei-

xas são geraes.

A 135000 reis já elle ahi

está. Chega aos quinze tostões

se isto assim continua, sem

uma providencia que de lá 'de

cima desça até á magra aigi-

beira do mísero mortal.

Em Compensação, e se-

gundo uma nota do Popular,

que o sr. Julio de Vilhena ap-

plaude, projecta-se no gabine-

te da presidencia do conselho

de ministros um acto de força

do governo que supprima' o

que resta do municipio de Lis

boa!

E' n'isto que está a salva-

ção publiin . . .

 

  

          

  

 

  

 

  

               

  

   

   

    

   

 

    

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

   

  

 

    

   

     

   

 

(EXGERPTOS)

(Continuada do n.° antecedente)

Precisavam-se duas cousas

para validar a. consagração; a.

primeira, que não entrasse si-

menia alguma de mistura com

a ordenação; a segunda, que

o numero dos 'eleitos estivesse

em harmonia com os rendi-

mentos da egreja; porquene-

nlium ecclesiastico podia pas-

sar sem beneficio ou sem re-

ceber uma pensão suñ'icien-

te para se tratar com dignida-

de. Aquelles que recebiam or-

dens sem estas condições, eram

condemnedos pela lei canoni-

oa á degradação ou á suspen-

são. Em certos casos, os bis-

pos, e os concilios provinciaes

tinham direito de dispensar

algumas das formulas exigi-

das pelo rigor das leis cano-

nicas.

Durante o dominio dos go-

dos a independencia dos con-

cilios por completo e estas as-

sembleias procederam sobera-

namente até ao tim.

Os concilios eram então de

tres especies: nacionaes, pro-

vinciaes e diocesanos; os pri-

meiros convocados pelo rei, os

segundos pelos metropolitanas

e os terceiros pelos bis os.

Não havia epocha dgrmina-

da para a convocação dos con-

cilios nacionaes; o rei ordina-

riamente reunia-os para deli~

berar sobre os primeiros ne-

gocios do estado. Reuniam-se

sem convite apenas vagava o

throno, em virtude do direito

que os bispos tinham de no-

mear, coniuuctamente com pa-

talinos, o sucessor do rei de-

funto.

-Perdão, o mais velho sem-

._._.__________- Ihada, foi nomeada para ella a nos- to abundante, principalmente na Estas grandes juntas na- bis o de Mala a Januariotem - .

sa patricia St'.a D. Eduarda de .ie- 009W de S- Jacmmo; onde ha .là cionaes com unham-ge não g l duqque peFe' em média' 80 kilos'

O SOMA'P()SE § sus Moreirii ue alii Chegou lia dias companhas que teem um arrasto- '- p - do sido deposto da?“ séde eq“'valem as que 3° “wmmm nas

z contra a chhro-í- z e que receiidlu do povo do logar valor de dezesete contos de reis. Só do? bispos .nacionaes m“ P0r “m BYÚOdO Provmdal (em Cla"“ ?nas g“mmas de 1:?00 0V?“

§Q§§§§§§§§§§Q§Q§ uma caiiiiliuan demonstração de 0 mar continua bom etem pro- até d “m @lesado numero de 603) ¡ulgou deve¡- submetter de gallinha. El: hydrogemo, eutao

mesympathia duzido regularmente sardinha grad- DObreB- a questão ao julgamento de “em ral.““ws' *e 9 00033111“ d um
- cavalheiro de 80 kilos se mettesse

da e varias qualidades de peixe

grande tambem.

Ainda hein para as classes me-

nos aba-tadas.

Sal. _Tem tido ultimamente

muito movimento de sahida pela

via terrestre, caminho de ferro e

Vias ordinarias.

Regula actualmente por 1855000

reis cada barco.

Garestia. - Os ovos vão

muito Caros aqui, regulando agora

por 240 reis a duzial'

A lenha vendeu-se hontem no

caes, a razão de 4:500 o cento!

Azeitona.-N'este concelho-

foi pouco abundante a colheita de

.zeitona, e por isso tem vindo pou-

ca ao mercado. A que appsrece

vende-se ca a.

Substituição.-Partiu na

quartadeira para Lisboa, onde foi

tomar posse do novo cargo de es-

crivão das execuções do i.° distri-

cto fiscal, o antigo escrivão de fa~

zeuda d'este concelho, sr. Antonio

Nogueira Simões e Silva, que por

estes dias vira ainda a Aveiro afim

do: acompanhar para aiii sua fami-

lia.

0 sr. Nogueira, que é um func-

ciouario zeloso, foi substituir n'a-

queiie logar o sr. Manual Ferreira

de Carvalho, natural d'esta Cidade,

que acaba de ser aposentado e o

lui por iuoiivo de deença, o que

sentimos.

Anno agricola

A principio na Hespanha

só-os bispos votavam nos con-

cilios, sendo unicamente elles

os signatarios das suas actas

até meados do seculo setimo.

No oitavo concilio de Toledo,

reunido em 653 por' Roces-

winth, appcrecem as assigne-

turas de alguns grandes da

corte e mesmo a de determi-

nados presbyteros.

D'ahi em deante os secu-

lares principiaram de ter vo-

to nas decisões d'estas assem-

bleias mas tão sómente nas

questoes civis, não tomando

parte alguma mesmo só na

discussão das materias ecolo-

siasticas.

Nas subscripções, os me-

tropolitanas assignavam ein

primeiro logar (?) os bispos

em segundo, conforme a sua

antiguidade, sem primazia de

uma egreja para. a outra.

Os concilios nacionaes da

Hespanha goda foram 19; um

no quinto seculo, dois no sex-

to e seis no setimo.

Está envolta em densas

trevas a origem da vida mo

uastica na Hespanba. Antes

Theatro «Aveirense»

-Auuuucra-se uni espectaculo, pa-

ra amanhã, no nosso theatro, com

o drama em 4 actos, Poder do ou-

ro, em beneficio do engraixador dos

Arcos, Manuel Garcia, e em que se

exhibira uni grupo de amadores

portuenses. I

Aléin do drama virão tambem ã

sena o Tocador do zabuinba, chis-

tosa scana comica, e a engraçada

Comedia Os medrosos.

E' um espectaculo cheio. O be-

noticiado merece o favor publico.

Horario de ¡near-no.

-Eutrou ja em vigor, no ramal de

Cascaes, na linha de Oeste, e entre

Figueira e Coimbra e Aveiro, Ovar,

Esmoriz, Espinho e Porto, o horario

de inverno, que poucas alterações

contém.

Exportação de cor-t¡-

ças.-As cortiças ein prancha ex-

pedidas do pa:z durante a semana

finda montaram ao valor de reis

38:05513500, que, por destinos,

se dividiu assim: Aliemanha, ?Bia

[5:8005500; Russia, 1222505000;

inglaterra, 3:25415500¡ Dinamarca,

2:0!255005 Noruega, 1:8880000;

Suecra, i:i405000;Frauça,76073000;

Belgica, 4505000; America do Nor-

te, 4005000; e Brazl, 40d000.

Em rolhas a exportação do inss

mo pt'rioilu fez-se no valor de rui»

820215000, sendo a<siin distribu-

do: Inglaterra, 428005000 rei.; .ti

leinaniii, 9705000; Braz 1,781ríÚÚU;

[lui:l,li:JU;àUÚluDeitüiiidfüú,400çãiloli;

Belgica, 300d000;Panaina,lUUÔUUU;

e Noturna, 700000.

Em aparas de cortiça houve uma

exportação de 3:029d000 reis, seu-

”lntormaçao local

¡Folhinha aneis-en-

se 0907).-0611. 7-Monta ja a

18 contos de reis a importancia das

remissões no districto.

Dia 8-A cheia no Vouga atlin-

ge proporções grandiosos.

a' it camara resolve fazer su-

bstituir, o regente da faiifarra do

Asylo-escola.

Dia D-Aiiparrce a febre aplito-

sa no gado bovino em Cambra.

a' Acceita a sua nomeação pa-

ra, o cargo de governador civil d'es-

te districto o sr. dr. Casimiro iiar-

reto. ç

Dia IO-Como o tempo melho-

ra o mar da oceasião ao trabalho e

produz magnifica sardinha ja ovada.

Su¡c¡din.-A cidade foi na

quarta-feira a noite alarmada com

a nova, que correu logo revestida

de negro, do desapparecimento do

antigo chefe de esquadra da policia

civil d'este districto, ha anncs no

desempenho do cargo de secretario

da mesma corporação, sr. Antonio

Moreira Soares da Silva Bello, quo

para aqui viera ha mais de vinte

annos, d'um collegio do Porto, onde

era professor.

Fóra uma carta que n'essa tar.

de deixara a pessoa de familia e na

qual revelava o intuito de' pôr ter-

- mo a existencia, que trouxe á rua

a noticmt -

O desventurado, que já de ha

temoo_ vinha iuctando contra a

adventdade mas era estimado e ti-

uO em boa conta, não conseguira

vencer' as ultimas' ditiicutdatles ii-

nanceiras, e d'ahi' a desesperada¡

Grego"“ ° Grande) b"P° d_e n'um alambique, daria a quantida-

Roma. Este tomou 001111001- de de gaz preciso, pela destinação,

mento do recurso, e enviou á para encher um balão de rasoavel

Carthegineza um sacerdote bolo'
- .. No capitulo-illuminação publi-

chamado João, com a missao ca_o homem gordo e o que se

exprefma_ de Julgar ° “33:00'“ chama uma maravilha. Os tintos do

e restituir a sé a Januario, se respeitavel cavalheiro de 80 kilos

ojulgasse deposto injustamen. dariam à vontade para 20 kilos de

te_ João cumpriu o cargo de velas, e com o phosphoro que d'el-

- , le se extrahiria, fabricar-se-hiam
um verdadeiro legadoa lateie. nada menos de 800 mi, phospho_

O b'P°›_Q“_° elle “0110“ "mo“ ros. . . Se esse gorducho se quei-

oonte, for reintegiado nassuas inasse, o ferro contido nas suas

funcções; e até chegou aim cinzas daria para dois magnitlcos

por uma penhencía aos Map“ pregos, e com a glycerins apurada

. dos residuos obter-so-h am quinze

quegjmhiãm depuis' kilos de dyniimite.

ao Pa eee d““ a que ° Ora ahi esta. Realmente

clero recorria muitas vezes a

Roma para a decisão .le casos Ml““ 0%““ "em a 39"“?

diñiceis; mas é necessario dis- ca por e"er sem ea““ ' °

tinguir OB recursos formam¡ (las Que o nosso mimoso corpo se

simples consultas. Estas ulti- compõe de casca, carne, gordura,

mas podem fazer se a todas as etc., aim senhor e ocisas, sabia-

peuoas' em que ”julga vir_ mol-o perfeitamente; mas que com

~ essas substancias se compozessem

tude) ou a(“Melao e de sua E““ productos alimentares, velas de se-

tureza não conferem superto- bo, phosphoros, hydrogenio para

ridade, nem jurisdicção áquel- encher aerostatos e glycerina para

las que ,e consultam. fabricar polvora, é que em absolu~

to desconheciamos.

E os philosophos a deciamarem

que o homem é um s'er sem valia,

e que não vale um caracol na har-

SOb 05 CYDPGSÍBS inonia dos seres creadosl. .. Muito

ñaileceu ante-homem, no Por- 9313""“ São OS PllilOSOPmSl

e - _ da ueda do im erio é fóra Ii to onde estava em tratamen- A Physmlogla é que °s @asma-
O Preço dos gen”” em d”“ q P ' Com o seu oilio perspicaz, assigna.

- ' "' ea u? to sr.dr.A ilio Pereir ' . .sos mercados. de d“"dl' que ”3° ho“ q t ° b a P'" ia os prestimos de que podemos

No de Coimbra.-Trigo mistura “ouvem“- _ _ toi antigo adnvúniürador do dispensar. Até pregos, cavalheiros!

(14litros)630 réis; dito durazio,660,° Um dos primeiros, talvez concelho e presidente da ca- Com as cinzas do nosso rico corpi-
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nbo, dois bellos e solidos pregos se

pódem facilmente fabricar!

Que dirá a isto o nosso amigo

José Moreira, elle que deve pesar

mais do que os 80 kilos exigidos!

Se compararmos bem, só elle daria

ferro, não para dois pregos, mas

para uma vasta loja de ferragens.

E com respeito a hydrogenlo, então

nem tallemos. . .

Os sabios são pittorescos. D'an-

tes faziam-nos meditar: hoje fazem-

nos rir. Tambem e util. O pensa-

mento perturba, o riso alegra. E

como este mundo são dois curtos

dias, é preterivel rir a pensar. Nós

estamos sempre á espreita das mo-

dernas descobertas dos sabias. E' o

que nos vale para espairecer. . .

0 «Club das viuvas».

-As senhoras viuvas de New-York

notaram nas reuniões mundanas a

que assistiam que as damas casa-

das as olhavam de certo modo

sempre que os maridos se entreti-

nham mais tempo com ellas. Esta

especie de desconfiança desgos

tou-as e por isso deliberaram lun-

dar um club onde se rãunam, de

inverno, e onde recebam, como do

nas da casa, as pessoas que mais

estimam.

N'esse club, luxuosamente ins-

¡lllado, as viuvas jogam, conver-

sam, leem, dizem mal das casadas,

etc. Quando alguma associada pas-

sar a segundas nupcias, paga uma

multa de 10013000 reis e transfere

para o club o seu seguro de vida;

o se alguma fôr surprehendida em

flagrante delicto de [Iii-t, pagará,

pela primeira vez, 106000 reis, e

pela segunda o dobro; a terceira,

será expulsa. 0 regulamento é se-

vero, e por isso toda a gente sr

comporta com a maior gravidade.

O club vae abrir brevemente as

suas portas, muito melhorado na

sua decoração interna. O cdilicio c

magnifico e luxuosamente mobilado.

As socias são muitas e cada uma

d'ellas concorre com coisas orna-

mentaes valiosas. Ha tambem res-

taurante, sob a inspecção d“uma da-

ma que, as semanas, superintende

nas casinhas. Os menus são sempre

superiormenle organlsados, e as

horas do cha constituem verdade¡-

ras delicias.

Segundo diz o jornal onde en-

contramos esta noticia, as senhoras

casadas não levaram a mal a orga-

nisação do club, tanto que enviam

para la grandes cestadas de tlôres

magnitlcas. Reina, pois, a paz entre

as damas, o que e um excellente

symptoms.

Desnecessaric sera dizer .que o

bicho homem não põe os pés no

club, nem mesmo os parentes pro-

ximos das socias la entram. O «Club

das viuvas» de New~York é mais

aspero do que um convento.

!W' '^ elle: ::523566866666835
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rchivo do“Cempeao,,

e Blbliotheca-do›povo n, empre-

A za vulgarisadora dos bons ro-

mances, da rua de S. Filippe Ne-

ry, 40, 2.°, Lisboa, acaba de pôr

em distribuição os Anjos da terra,

que é o melhor romance do laurea-

do escriptor Enrique Perez Escrich.

A edição é magniticamente il-

lustarda, e custa apenas cada to-

rno 100 reis, asda fasciculo 20 rs.

Serão distribuidos valiosos brin-

des aos ara. assignantes, taes como

m

:reuniam DO “tlllPlllO lllS Pliülllltllt.,

-, (1)

Memorias do cavalheiro

GBAMMIONT

 

Versão de 'José Beirão

I

Visto como os que lêem

apenas para se divertiram me

parecem mais razoaveis do que

os que não abrem um livro se-

não pura n'clle encontrar defei-

tos, declaro que, sem me aiii¡-

gir com a severa erudição

d'estes ultimos, tão somente es-

crevo para divertimento dos

primeiros.

Declaro mais ainda que a

ordem dos tempos, ou a dispo-

dos factos, as quaes são muito

mais penosas para quem es-

creve do que recreativas para

quem lê, pouco me hão de em-

baraçar na coordenação d'es-

Memorias.

° Com um intento de dar
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quieta, entrando dois novos, sendo

um d'elles amigo politico e pessoal

do sr. João Franco.

Pode, portanto, alguem da bom

senso ne ar que a nova camara não

é retintnãsnte franquista?

¡Seria o cumulo da desfaçatez;

mas como os meados-progressistas

ficavam, como ficam, n'uma situa

ção desgraçadissima perante quem

no districto superintende na politi-

ca progressista, lembraram ee dc

negar um facto concreto, que não,

admilte duvidas, enviando ao Diu-

o'io-do noticias o seguinte telegram-

ma:

«Foi eleita sem opposiçao a ca-

mara composta de amigos do sr. con-

selheiro Moreira Junior, a. que presidi-

rz't o actual presidente, tranquista.»

O true, carissimos franquistas,

não surtiu o eífeito desejado, por-

que é esperteza saloia suppor que

o sr. conselheiro Moreira Junior se

deixa illudir mais uma vez. Não lhe

façam essa injustiça; s. ex.' é intel-

ligente e, n'uma rapida analyse.

verá, como nós vemos, que é 811in

namente imbecil ter aqui uma ca-

mara composta de amigos seus e

que vão escolher para presidente o

unico franquista que, como elles di-

zem, foi eleito!

Até na redacção do celebre tele-

barbaro nttentado dos graudos con-

tra os pequenos, que é preciso re-

primir por honra. da anctoridade e

d'esta terra.

Obldos, 5.

Um grande grupo dc individuos

do logar do Arelho, dirigiu se ao

logar do Carregal que fica muito

proximo, e ahi, com desafios e pro-

vocações, alarmou esta. povoação,

resultando de parte a parte feri-

mentos, tendo um dos desordeiros

Henrique Aleixo, de 19 anuos, do

Arelho, parecido esta noite, duvido

a um ferimento na Cftbfçlt com

fractura no cranco.

Estas duas povoações estão ha

annos em concentrada rivalidade.

Os desordeiros foram entregues

ao poder judicial.

Odlvellas, 5.

Pelas 7 horas da noite de ante-

hontem pairou sobre esta lOcalida-

de uma grande trovoada acompa-

nhada de grossas bategas de agua,

que occasionaram uma enorme cheia

entre a rua do Cabeço e a rua Di-

reita.

A agua, com grande impetuosi

dade, entrou nas casas de Felicida-

de Maria, Pedro Augusto Churolla

e Antonio Carlos, attingindo nas

duas primeiras a altura de 50 cen-

timetros e na ultima a de 80 centi-

metros causundo alguns prejuizos.

Aos gritos de soocorro de di-

versas pessoas, aeudiram alguns

populares e bastantes bombeiros vo-

luntarios, os quaes, munidos de ala-

vancas e picaretas fernecidas pela

estação de incendros e sob as or-

dens do bombeiro de 3 a 'classe Ni-

colau Diniz, se metteram á. agua_

alim de precederam ao arranque

das sargetas para dar mais facil sa-

hida ás aguas.

Tres quartos de hora depois ti-

nha desappareoido por completo,

tendo apenas ficado na estrada gran-

de porção dc pedras e lama. que ho-

je de manhã estavam sendo remo-

vidas por alguns cantoneiros das

obras publicas.

Na rua Alberto Monteiro tica-

ram innundadas duas casas.

Ferreira do Zezcre, 5.

Eleição ccmoraría=Ha muito

que os regeneradores, dissidentes e

alguns verdadeiros progressistas,

d'este concelho, tinham acordado

não intervir na eleição da camara,

deixando o campo livre ao chefe

franquista e ao seu acolyto dirigen-

te progressista, que tambem é fran-

quista de gemma, basta ter assisti-

do em Santarem á. posse, assignan-

do-a, do ex-governador civil da di-

ctsdura.

Como, pois, era de esperar, ha-

via uma certa curiosidade em sa-

ber-se quaes os nomes escolhidos

para fazerem parte da nova verea-

ção, porque o nosso juiz, apesar de

se terem conservado todas as au-

ctoridades administrativas do tem-

po dos franquistas-o que é sym-

ptomatico-, tinha por obrigação

defender a politica progressista, já.

que lhe olfareceu os seus leaes e

desintercssatlos serviços.

Mas a mystiticação durou só até

domingo, porque d'esse dia em dean

te os srs. conselheiro Moreira Ju-

nior, dr. Izidoro dos Reis e o actual

governador civil, hão de estar ple-

namente convencidos de que foram

politicamente ludibriados pelos fran-

quistas cá do concelho e que isso de

progressistas era uma historia con-

vencional, para aquelles terem o pe-

nacbo. Senão, veja-se seo quadro ii-

cou ou não completo coma eleição

da camara.

Foram reeleito:: tres vereadores

eti'ectivos da antiga camara fran-

dez libras em ouro,'nma Obriga-

ção do emprestimo portuguez de 3

o/o de 1905, podendo o seu possui-

dor ter um premio de cinco contos

de reis, um relogio de ouro para

senhora, um gramophcne e seus

competentes discos, um estojo de

prata para toilette de senhora.

Os brindes serão distribuidos

segundo a extracção da loteria que

se realise depois de concluida a obra

e em conformidade com o annuu-

cio feito nas capas do ultimo fasci-

culo c do ultimo tomo.

Toda a obra custará. apenas

aproximadamente 15800 reis, e bas-

ta dizer que é do auctor do Marty-r

do Golgotho.

0* O n.° 107.3 do Occidente

insere na sua parte illustrada lin

das gravuras, em que se destaca

uma visita do Sautuario de Lour-

des, Nay e Pau. Opera nacional,

com os retratos dos cantores por

tuguezes, Isabel Fragoso, Delfina

Victor, Julio Camara, Mauricio e

Accaoio Antunes, traductor do Bar-

beiro de Sevilha. Ramal do caminho

de ferro entre Aldegallega e Pinhal

Novo, vista. da estação e obras de

arte, inaugurado em 4 da outubro,

novo edificio da Tuna commercial,

inaugurado a 11 de outubro. R.:-

trato de Candido de Figueiredo,

anctor do livro Peregrinações.

Collaboração de: Caetano Al~

berto, D. Francisco de Noronha,

Pedro Pinto, Jom, Alberto Telles,

Jules Janin, etc.

A assígnatura do Occidentc cus-

ta 950 reis por trimestre.

a" Do Lavrador, acaba de ap-

pareeor o numero dc novembro.

E' deveras interessante. A col-

laboração, muito instructiva, é de

Pedro Bravo, Antonio Batalha Reis,

Duarte d'Oliveira, Rodrigues Chi-

Iô, Eduardo Sequeira e Bento Car-

queijo.

a* O Mundo eleganle.-Sahiu

o n.“ 1 do anno XIII d'esta pri-

morosa revista de moda e musica,

lirigida por A. de Souza e redigi-

la por l). Amelia e D. Hesminia

le Souza. Abre com uma excellen-

te chronica sobre as modas para

inverno, a belleza dos modêloe

apresentados, os feitios, os tecidos,

côres e guarnições decretadas pela

moda, as pelles, os grandes oba-

peus e a sua substituição durante

o inverno.

E' esplendida a collecção dos

figurinos, modêlos de uma requin-

tada elegancia e de uma grande

variedade.

Traz um molde supplementnr

de jaqueta á Directorio, fechando

o numero com uma valsa para pia

no por João M. Mineiro.

_É
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infelizes.

Deixaram o gato com o rabo

de fora!

O tempo já não corre propício

para habilidades, porque ha sempre

quem desmanche, mas com provas

ooncludentes, estes e outros trucs.

As opposições abstiveram-sc na

eleição camararia simplesmente pa-

ra que os franquistaa se desmasca-

rassem.

De facto, assim succedeu; e por

mais que queiram sahir de semi-

lbante becco sem sahida, não o con-

seguem.

Agora que estão reduzidos á. sua

primeira fôrma, do que aliás nunca

se afastaram, com camara sua, ge-

nuinamente franquista, resta que os

cavalheiros que foram illudidos na

sua boa. fé, lhes façam sentir que

para farça já basta.

' o que fatalmente lhes tem

de sucecder. porque não seremos

só nós a informar os srs. conselhei-

ro Moreira Junior e governador ci-

vil de Santarem.

Ficam thalassaa e que mais que

rem ?

Aricdlac.

 

(lutando “CAMPEÃO,

PIANO PARA ESTUDO

ENDE-SE, em Es-

gueira, na Casa do

Cedro, um piano de meza, bom

para estudo.

GHÀPEUS E ENFEITES

      

Dos nossos correspondentes

coimbra, 6.

Os projectos apresentados á. ca-

mara para a tração electica são da

casa ingleza F. Street d'. C a, Ldf,

de Simgns-Schuckert-\Verk, casa

allemã, ede Thomson-Houston Ibe-

riea, tambem allemã.

O concurso para a construcção

deve scr encerrado no tim de de-

zembro ou principio de janeiro. A

construcção da linha e installaçõss

ficará concluída no tim do anne pro-

ximo.

a( Tem chovido muito. O rio

alastra-se pelo areal, cobrindo-o

quasi completamente.

e( A camara vae mandar su-

bstituir muitas placas com letreiroa

das ruas.

a( Continuam as troupes, o

 

CHAVES participa

aos seus em““os fregnezes e ao

publico em geral que já rece-

beu o seu importantíssimo sor-

tido de chapeus enfeitadós,

cascos e enfeites para os mes-

mos, vindos das mais afama-

das casas e sob os mais recen-

tes modelos de Paris.

Acceita todas as encom-

mendas de chapeus para trans-

formar por qualquer figurino.

MM
M

o modo como eu escrevo uma

vida mais extraordinaria do

que todas as que elle nos dei-

xou.Trata-se de representar um

homem cujo caracter inimita-

vel apága defeito que se não

pretende disfarçar; um homem

illustre por um conjuncto de

vicioe e virtudes que parecem

unter-se n'um encadeamento

necessario, raros no seu perfei-

to accordo,brilhantes pela sua

opposição.

Foi este relevo incompre-

ensível que, na guerra, nô

amor, no jogo e nos diversos

estados de uma longa vida, fez

do conde de Grammont a ad-

miração do seu seculo. Foi

com isso que lhe deliciou todos

os paizes em que ostentou os

seus merecimentos, os seus at-

trativoa e a sua inconstancia,

aquelles em que a vivacidade

dc'seu espirito semeou esses

ditos dizes que uma approve-

uma idéa d'aquelle por causa

'de quem escrevo, as coisas que

o distinguem terão seu logar

n'estes fragmentos conforme

se oferecerem á minha imagi-

ção, sem considerar a succes-

são d'ell'as. r

E, no fim de tudo, que im-

porta o ponto por onde se co-

meça um retrato, com tanto

que a reunião das differentes

partes fórme um conjuncto que

represente perfeitamente o ori-

ginal? .O famoso Plutarcho,

que trata os seus heroes .do

mesmo modo que os eus lei-

tores, principia a vida d'une

como bem lhe parece, e passeia

a attenção dos outros por an-

tiguidades curiosas ou por

agradaVeis tratados de erudi-

ção, que nem sempre estão re-

lacionados com o assumpto.

Demetrio, o tomador de ci-

dades, estava muito longe de

ser tão grande como seu pac

Antigono,ao que Plutarcho nos

diz: em compensação, informa-

nos sobre o mesmo Demetrio

que seu pae Antígona não pas-

sava de ser seu tio; mas tudo

isto só depois de tcr começa-

do a sua vida por um resumo

da sua morte, por um summa-

rio das suas diversas façanhas,

das suas boas e das suas más

qualidades, onde faz entrar o

pobre Marco Antonio, por com-

paixão por todas as suas fra-

quezas.

Na vida de Numa Pampi-

lio, entra em materia por uma

dissertação sobre o seu prece-

ptor Pytagoras; e, como julga

que estamos com muito gosto

de saber se este era. o antigo

phylosopho, ou então um tal

Pythagoras que, depois de ter

ganho o premio das corridas

nos jogos olympicos, veiu a to-

da a pressa ter com Numa, pa-

ra lhe ensinar philosophia e

deixa-a por fim ficar tal qual.

O que estou dizendo nâo é

para dirigir qualquer censura

ao historiador a quem mais se ção universal transmitte á pos-

deve em toda a antiguidade; é terid'ade; todos os lugares en-

simplesmente para auctorisar riquecidos com as profusões

gramma os caros franquistas foram ~

LZIRA PINHEIRO '

Estância”” xxxxxxxxàgã

UFFIEINA DE UUBIVESARIA
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Em frente ao antigo estabelecimento de ouri-

vesaria de Antonio da Costa, successcr.

a rua dos Mercadoreeêlvãmo
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CABA de ser montada ums oiilclna d'ourivesa-

ria, onde se executa toda a. qualidade de trabalho cou-

carnente á sua arte, desde o 'mais fino gosto ao inaie bara-

to que ac descia, sempre com a maxima perfeicão.

N'esta offican não só se fabrica toda a qualidade de

objectos em ouro ou ¡sr-ata, como tambem se dou-

ra, prateia, oxida, oubreia, or-ava e gra-

va o que se deseje, para o que o proprietario se encon-

tra apto.

,ea

Manufacturer-se por- enoommenda, com

a maxima precisão e rapidez.

!loura-se a côres, gravam-se letras e mono-

grammas.

Esta ofñcina encontra-se competentemente montada para

satisfazer todas as exigencias.

Serledade absoluta em todos os contractos

09303089ããxxxxxxxx

&reagiu/in'

llegimenln de Cavallnrin n.° 7

referido esquadrão faz

o publico que no dia 16

do proximo mez de novembro

pelas 12 horas da manhã. se

ha de proCeder á venda em

hasta publica de um solipede

julgado incapaz para o servi-

ço do exercito.

Quartel em Aveiro, 31 de

outubro de 1908.

O secretario do conselho eventual,

X

ã
ã

ê
a

  

PARA TYPOGRAPHIA

AS ofñcínas typogra-

phicas do « Campeão

das Provinciae- e por

motivo de acquisiçào de

novo material, prestes a.

chegar, lia para vender,

em excellentes condições

uma grande porção de

typos communs e de

phantasia, vinhetas, en-

feites,ca.va11etes, caixas,

etc., tudo no melhor es-

tado de conservação.

Monta-se uma. excel-

lente typographia para

jornal e obras em pro-

víncia com o material

[Manuel Augusto Monteiro dos que se annuncia.

Santos Telles. Para. ver e tratar,

Alferes de cavallaria 7. na mesma typographía..

conselho eventual do
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3: OURIVESARIA E RELOJOARIA

DE

Manuel Fernandes Lopes

Successor de Antonio da. Costa
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Rua dos Marcadores-AVEIRO

Objectos de ouro e prata de tino gosto; crystaes guarneci-

dos a prata em estojos proprios para brindes; pedras

ñnas e relojoaria completa.

Offioina com pessoal competentemente habilitado

a fabricar e concertar qualquer objecto d'ouro, prata, ou

pedras preciosas; gslvanismos a ouro, prata e cobre, pelos

mais finos e modernos processos; gravura; crava'ção de

pedras; oxigdação de caixas de relogios de aço e qual-

quer objecto de prata.
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Preços sem competencia
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da sua magnificencia', aquelles

ünalmente em que conservou

a liberdade do seu juizo nos

perigos mais instantes, ao pas-

so que a frivolidade graciosa

do seu bom humor, no meio

dos perigos mais sérios da

guerra, mostrava uma firmeza

que não é quinhão de todos.

Não farei o seu retrato.

Quanto á. sua figura, escreve-

ram a respeito d'ella Bussy e

Saint-Evremond, auctores mais

agradaveis que fieis. O pri-

meiro pintou o cavalheiro de

Grammont artifícioso, leviano,

e mesmo um pouco pérfido em

materia de amor, infatigavel

e cruel em pontos de ciume.

Saint-Evremond serviu-se

d'outras tintas para exprimir

o genio, e para traçar em ge-

ral as maneiras do conde: mas

tanto um como outro deram a

si mesmos mais honra n'estas'

diñ'erentes pinturas do que as causas em França como ago-

prestaram justiça ao seu he- ra; ainda reinava Luiz XIII, e

roe. E', portanto, elle proprio o cordial de Sichelieu gover-

que convem escutar n'estas nava o reina-(Continua.)

agradaveis narrativas de cerco

e de batalhas em que se dis-

tinguiu seguindo outro heroe;

é a elle que se deve dar credi-

to nos acontecimentos menos

gloriosos da sua vida, quando

a sinceriedade com que osten-

ta a sua destreza, a sua viva-

cidade, os seus embuetes e os

diversos estratagemas de que

se servru, quer no amor, quer

no jogo, exprime naturalmente

0 seu caracter.

E' elle proprio, repito que

deve ser escutado n'este escri-

pto, pois faço mais que pegar

na penna á. medida que me di-

eta as particularidades mais

singulares e menos conhecidas

da sua vida.

II

Chegada. do cavalheiro de

Grammont ao cerco de trín; seu.

genero de vida.

N'aquele tempo não corriam



  

  

  

  

  
  

  

 

  

 

  

 

  

     

  

  

  

  

  
  
  

      

  

 

  

 

  
  

 

  

  

  
  

 

  
  

     

  

  

  
  

   

  

  

  

  
  

  

   

  
  

 

  

  
  

 

  
  

    

  

 

  

    

  

   

  

  

  

 

  

 

  

     

  

    

oisvbell'os e- solidos pregbs se

u. facilmente. fabricar!

. Mini ..cisto .o _nosso .amigo,

* reira, elle que deve pesar

Plili *coesa 80 llilo's e'xig'ido'sli

.u rarmos'bem, só elle'dsria

V .não para- dois' pregos, ~ mas

uma ,resta .lojs.de ferragens.

LH' respeito a hydrogepio, então

isllemos. .

*santos são pittc'i'esCos. nun;

;a Mimi-nos* nenem 'h'on “fazem-

ar. Tambem é -.util.- 0 «pensa-

w perturba, o rlso alegra. E~

u este mundo são dois curtos

,1. , é preferível rir a pensar. Nós

z' mos sempre à espreita das mo-

jún. ,1.8_d9§.00bcrtas dos sabioe. E' o

i“ ips vale ara espairecer. . .

if 054311¡ 'das 'luva-»-

thi'eiihoras Viuvas de New-York

¡taram nas reuniões mundanas a

:a: assistiam que as damas casa-

s t. as olnavam de certo modo

1._ pre que os“rnaridos. se entreti-

'sm mais tempo com elias. Esta

i_ pccie de desconfiança desgos-

a-as e por isso d-eliberaram fun-

r um club onde se reúnam, de

terno, e_ onde recebam, como do '

,as da casa, as pessoas que mais

estimam.

N'esse club, laruosamente ins-

l lado, as viuvas jogam, conver-

_ tn, leem, dizem mal das casadas,

etc. Quando alguma associada pas-

',sr a segundas nupcias, paga uma

o sita de 1000000 reis e transfere

*para o club o seu seguro de vida;

ll“ alguma fôr surprehendida em

flagrante delicto de flirt, pagará,

,eu primeira vez, 106000 reis, e

_la segunda o dobro; à terceira.

pr¡ expulsa. 0 regulamento e se-

vero, e por isso toda a gente se

:porta com a maior gravidade.

, 0 club vae abrir brevemente as

:› s portas, muito melhorado na

'a decoração interna. 0 edificio é

nillco e luxuosamente mobilado.

fu soclas são muitas e cada um.

¡tallas concorre com coisas orna-

tnta'es valiosas. Ha tambem res-

'rsnte, sob a inspecção d'uma da-

" que, as semanas, superintende

ils¡ cosinhas. Os menus são sempre

sopariormente organisados, e as

tem do cha constituem verdadei-

t delicias.

'“ 'Segundo diz o jornal onde en-

' ntratnos esta noticia, as senhoras

;usadas não levaram a mal a orga-

ttsaçio do club. tanto que enviam

para la grandes cestadas de flores

mgnitlcas. Reina, pois, a paz entre

:__ damas, o que é um excellente

i u ptoma.

Desnccessario será dizer que o

'wu contem não põe os pés no

cionqliem mesmo os parentes pro-

"xit'ñiis das socias ta entram. 0 «Club

idas'viuvass de New-York é mais

?asper do que um convento.

r ' 'WE

",- raa'ra cost-ru canos

muito efñcaz, preparada por

' A.. LEITE-Pharmacout
ico

SANTARÉM

_ Preço me réis.=Remettc-se franco

à L mammmmñ

?rchivo do “Osmpeào,,

;__-_-_____-__d_

   

 

   

   

   

    

   

                

   

  

 

   

  

       

   

   

 

   

  

      

   

    

aBlbliotheca-do-povo a, empre-

Í ss vulgarisadcra dos bons ro-

sncos, da rua de S. Filippe Ne-

, 40, 2.°, Lisboa, acaba de pôr

::distribuição os Anjos da terra,

é o melhor romance do laurea-

's esoriptor Enrique Perez Escrich.

'. A edição é magnificamente il-

, rda, e custa apenas cada to-

i r 100 reis, cada fascicnlo 20 rs.

r. Serão distribuidos valiosos brin-

aos ara. assignantes, taes como
A
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norias do cavalheiro
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versão de 'José Beirão

I

- ' 'Viito como os que lêem

ñ ..n s para se divertirem me

',› w: mais razoaveis do que

lis-que não abrem um livro se-

' para n'elle encontrar defei-

*declaro que, sem me afili-

com a severa erudiçâo

_Rates ultimos, tão somente es-

crevo para divertimento dos

primeiros.

' ;Declaro mais ainda que a

@idem dos tempos, ou a dispo-

;d'dj factos, as quaes são muito

njgis panosas -para quem es-

creve do que recreativas para

,3913, pouco me'hão de em-

u " ar na coordenação d'es-

.teorias.

-_; Con um intento de dar

dez libras em ourofnma abriga-i-

ção de emprestimo portugues de 3

0/9 de_ 1905, podendo o seu possui-

dor ter nm premio de cinco contos

de reis, um relogio de ouro para

senhora, um gramophone e seus

competentes discos, um estojo de

prata para toilette de senhora.

segundo. a extracção_ da loteria que

se realise depois de concluída a obra

e'em conformidade com o“annuni

cio feito nas capas do ultimo fasci-

culo e do -ultimo .torno.

aproximadamente 15800 reis. e bas-

ta'dizer que é do auctcr do_ Martyr

do Golgotha.

_insere na sua parte illustrada lin-

das gravuras, em que se destaca

uma visita do Sautuario de

dos, Nay e Pau. Opera nacional,

com os retratos dos cantores por

tuguezes, Isabel Fragoso, Delfina

Victor, Julio Camara', Mauricio e

Accaeio Antunes, traductor do Bar-

beiro de Sevilha; Ramal do caminho

de ferro entre Aldegallega e Pinhal

Novo, vista da estação e obras de

arte, inaugurado em 4 de outubro,

novo edificio da Tuna commercial,

inaugurado a 11 de oulubro. Ri-

trato de Candido de Figueiredo,

auctor do livro Peregrinuções.

berto, D. Francisco de Noronha,

Pedro Pinto, Jorn, Alberto Telles,

Jules Janin, etc.

ta 950 reis por trimestre.

parecer o numero de novembro.

laboraçito, muito instructiva, é de

Pedro Bravo, Antonio Batalha Reis,

Duarte d'Oliveira, Rodrigues Chi

queija

o n.° 1 do anne XIII d'esta pri-

morosa revista de moda e musica.

.lirigida por A. de Souza e redigi-

-la por D. Amelia e D. Hcsminia

-le Souza. Abre com uma excellent-

te chronica sobre as modas para

inverno,

côres e guarnições decretadas pela

moda, as pelles, os grandes cha-

pcns e a sua substituição durante

o inverno.

figurinos, modêlos de uma requin-

tada elegancia e de uma grande

variedade.

de jaqueta á Directorio, fechando

o numero com uma valsa para pia

no por João M. Mineiro.

mara para a tração electica site da

casa ingleza F. Street &Íl 3, Li?,

de Simens-Schurkert-XVerk, casa

allemã, e de Thomson-Houston Ibe-

rica, tambem allemã.

deve ser encerrado no lim de de-

zembro ou principio de janeiro. A,

oonstrucção da linha e installações

ficará concluída no ñm do anno pro-

ximo.

 

   

  

       

   

  

   

   

   

   

 

   

  

   

   

   

   

Os brindes !eric distribuidos

Toda a obra custará. apenas

g' O n.° 1073 do Occidentc

Lour-

Collaboração de: Caetano Al-

A assignatura do Occidente cus-

¡ Do Lavrador, acaba de ap-

E' deveras interessante. A col-

'ó, Eduardo Sequeira e Bento Car-

.“ O Mundo elegante. -Sahiu

a belleza dos modêlos

apresentados, os feitios, os tecidos,

E' esplendida a collecção dos

Traz um molde supplementar

Malena-província

Dos nossos correspondentes

Golmhra, 6.

Os projectos apresentados á. ca-

  

O concurso para a construcção

a( Tem chovido muito. O rio

alastra-se pelo areal, cobrindo-o

quasi completamente.

3( A camara vae mandar su-

bstituir muitas placas com letreiros

das ruas.

a( Continuam as troupes, o

I

M

uma idéa d'aquelle por causa

de quem escrevo, as coisas que

o distinguem terão seu logar

n'estes fragmentos conforme

se offerecerem á. minha imagi-

çâo, sem considerar a succes-

são d'ellas.

E, no fim_ de tudo, que im-

porta o ponto por onde se co-

meça um retrato, com tanto

que a reunião das differentes

partes fórme um conj uncto que

represente perfeitamente o ori-

ginal? O famoso Plutarcho,

que trata os seus heroes do

mesmo modo que os seus lei-

tores, principio a vida d'uns

como bem lhe parece, e passeia

a. attenção dos outros por an-

tiguidades curiosas ou por

agradaveis tratados de erudi-

ção, que nem sempre estão re-

lacionados com o assumpto.

'Demetrio, o tomador de ci-

dades, estava muito longe de

ser tão grande como seu pae

Antigono,ao que Plutarcho nos

diz: em compensação, informa-

nos sobre c mesmo Demetric

larbaro attentado dos grandes con- _ 7 _ v_ __ r A_ _ _

tra. os pequenos, que é preciso ro- um rl'elles amigo politico e pessoal

primir por honrada auctoridado e dc sr._Joâo Franco._ _

Pode, portanto, alguem do boia

senso negar que a nova camara não

ndivíduos é retintumente franquista?

d'esta terra.

do logar ___do_Arelho, dirigiu se ao

logar do Carregal que fica muito

proximo, e ahi, comdesaíios e pro-

vocações, alarmeu esta. povoação,

resultando de

mentos, tendo um dos 'desordeiros

Henrique Aleixo, de 19annes, do'

Arelho, parecido esta noite, devido

a um ferimento .na. cabeça com

fractura no craneo.

annos em concentrada rivalidade.

ao poder judicial.

hontem pairou sobre esta localida-

de uma grande trovoada acompa-

nhada de grossas hategas de agua,

que occnsionaram uma enorme cheia

entre a rua do Cabeço e a rua Di-

reita.

dade, entrou nas casas de Felicida-

de Maria, Pedro Augusto Charolla

e Antonio Carlos, attingindo nas

duas primeiras a altura de 50 ceni-

timotros e na ultima a de 80 centi-

metros causando alg'tns prejuizos.

versas pessoas, ecudiratn alguns

populares e bastantes bombeiros vo-

luntarios, os quacs, munidos de ala

vanoas e picaretas fornecidas pela. q

estação de incendios e sob as or-

dens do bombeiro do 3 *' classe Ni-

colau Diniz, se metteram á. agua

slim de procederem ao arranque

das sargetas para dar mais funil sa-

tendo apenas ficado na estrada gran-

de porção de pedras e lama. que ho-

je de manhã estavam sendo remo-

 

  

 

   

   

    

   

   

      

  

   

    

   

   

    

    

  

  

  

   

  

     

   

 

  

  

            

  

    

  

Obidos, 5.

Um grande .grupo, de i

parte-.a parte fer¡

Estas duas povoações estão ha

Os desordeiros foram entregues

e Ddlvellas. 5.

Pelas 7 horas da noite do :mts-

A agua, com grande impetuosi

Aos gritos de soccorro de di-

hida ás aguas.

Tres quartos de hora depois ti-

nha. desappareoido por completo,

vidas por alguns cantoneiros das

obras publicas.

Na rua Alberto Monteiro fica-

ram innundadas duas casas.

Ferreira do Zezere, 5.

Eleição camararia=Ha muito

que os regeneradores, dissidentes e

alguns verdadeiros progressistas,

dieste concelho, tinham acordado

não intervir na eleição da camara,

deixando o campo livre ao chefe

franquista e ao seu acolyto dirigen-

te progressista, que tambem é fran-

quista de gemma, basta ter assisti-

do em Santarem á, posse, assignan-

do-a, do err-governador civil da di-

ctadura.

Como, pois, era de esperar, ha-

via uma certa curiosidade em sa_

her-se quaes os nomes escolhidos

para fazerem parte da nova verea-

ção, porque o nosso juiz, apesar de

se terem conservado todos as au

ctoridades administrativas do tem-

po dos franquistas-o que é sym-

ptomatico-, tinha por obrigação

defender a politica progressista, já.

que lhe offereceu os seus leaes e

desinterossarlos serviços.

Mas a mystificaçito durou só até

domingo, porque d'esse dia em dean

te os srs. conselheiro Moreira Ju

nior, dr. Isidoro dos Reis e o actual

governador civil, hão de estar ple-

namente convencidos de que foram

politicamente ludibriados pelos fran-

quistas cá. doconcelho e que isso de

progressistas era uma historia con-

vencional, para aquelles terem o pe-

nacho. Senão, veja-se seo quadro li-

cou ou não completo coma eleição

da camara.

Foram reeleito:: tres vereadores

effectivos da antiga camara fran-

que seu pae Antigono não pas-

sava de ser seu tio; mas tudo

isto só depois de tcr começ-:t-

do a sua vida por um resumo

da sua morte, por um summa-

rio das suas divorsas façanhas,

das suas boas e das suas más

qualidades, onde faz entrar o

pobre Marco Antonio, por com-

paixão por todas as suas fra-

quezas.

Na vida de Numa Pompi-

lio, entra emmateria por uma

dissertação sobre o seu prece-

ptor Pytagoras; e, Como julga

que estamos com muito gosto

de saber se este era o antigo

phylosopho, ou então um tal

Pythagoras que, depois de ter

ganho o premio das corridas

nosjogós olympicos, veiu a to-

da a pressa ter com Numa, pa-

ra lhe ensinar philosophia e

deixa-a por fim ficar tal qual.

O que estou dizendo não é

para dirigir qualquer censura

ao historiador a quem mais se

deve em toda a antiguidade; é

simplesmente para auctorisar

quieta, entrando dois neves, sendo

mas como os meados-progressistas

ficavam-;como ficam, n'uma situa

ção desgraçadissima perante quem

no districto superintendena.politi-

ea progressista, lembraranrse de

negar um facto concreto, que não

admitte duvidas, enviando ao Dia-

rio-ds noticias o seguinte telegram-

ma:

mara composta de amigos do sr. con-

selheiro Moreira Junior, a que presidi-

rá o actual presidente, tranquista.»

não'snrtiu o effeito desejado, por-

que é caperteza saloia suppor que

o sr. conselheiro Moreira Junior se

deixa illudir mais uma vez Não lhe

façam essa injustiça;s. essl é intol-

ligente e, n“uma'rapida analyse.

verá, como nós vemos, que é supi-

namente imbecil ter aqui uma ca-

mara composta de amigos seus e

que vão escolher para presidente o

unico franquista que, como elles di-

zem, foi eleito!

gramms os caros franquistas foram

infelizes.

de fóra!

para habilidades, porque ha sempre

nem desmancha, mas com provas

concludentes, estes e outros trucs.

eleição trutmraria simplesmente pa-

ru que os franquistas se desmasca-

rassem.

mais que queiram subir de semi-

lhante becco sem subida, não o con-

seguem.

de succeder, porque não seremos

só nós a_ informar os srs. conselhej- outubro de 1908'

ro Moreira Junior e governador ct-

vil de Santarem.

rem ?
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Seria o cumulo da desfaçatez;
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«Foi eleita sem opposiçào e. ca-

 

O true, oarjssimos franquistas,

tra apto.

,os

a. maxima precisão e rapidez,

grammris,

,t3

Até na redacção do celebre tele_ satisfazer todas as exigoncias.
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Deixaram o gato
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As o 'csi 'ões abstiveram-se na
P

De facto, assim succedeu; e por

conselho eventual do

referido esquadrão faz

publico que no dia 16
Agora que estão reduzidos á sua

primeira fôrma, do que aliás nunca do proximo mez de novembro

se .afastaram, com .camara sua, ge- pelas 12 horas da manhã se

numamento franqutsta, resta que os h x

. . . a (IB

cavalheiros que foram illudtdos na

sua boa. fé, lhes façam sentir que

para farça já, basta.

proceder á venda em

hasta publica. de um solipede

julgado incapaz para o servi

que fatalmente lhes tem eo do exercito.

Quartel em Aveiro, 31 de

E' o

O secretario do conselho eventual,

Ficam thalassas e que mais que

Ariodlac_ Santos Telles.

 

Cantando “CAMPEÃO,

PIANO PARA ESTUDO

VENDE-SE,

gueira, na Casa do

Cedro, um piano de meza,bom

para estudo.

GHÀPEUS E ENFEITES

  

aos seus ex.“Jos fregueses e ao

publico em geral que já rece-

beu o seu importantíssimo sor-

tido de chapeus enfeitados,

cascos e enfeites para os mes-

mos, vindos das mais afama-

das casas e sob os mais recen-

tes modelos de Paris.

m

o modo como eu escrevo uma

vida mais extraordinaria do

que todas as que elle nos dei-

xouÍl'rata-se de representar um

homem cujo caracter inimita-

vel apága defeitos que se não

pretende disfarçar; um homem

illustre por um conjuncto de

vícios e virtudes que parecem

suster-se n'um encadeamento

necessario, raros no seu perfei-

to accordo, brilhantes pela sua

opposiçuo.

cnsivel que, na guerra, no

amor, no jogo e nos diversos

estados de uma longa vida, fez e mesmo um pouco pérfido em

do conde de Grammont a ad-

miração do seu seculo. Foi

com isso quelhe deliciou todos

o paises em que ostentou os

seus merecimentos, os seus at-

trativoa e a sua incanstancia,

aquelles em que a vivacidade

Alferes de cavallurla 7.
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LZIRA PINHEIRO

CHAVES participa
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z quer objecto de prata.

.O

Acccila. todas as encom- ::O

mendes de cha e t .MÓp us para rans- m..

formar por qualquer figurino. 03'

 

da sua magnificusncia, aquelles

finalmente em que conservou

a liberdade do seu juizo nos

perigos mais instantes, ao pas-

so que a frivolidade graciosa

do seu bom humor, no meio

dos perigos mais sérios da

guerra, mostrava uma firmeza

que não é quinhão de todos.

Não farei o seu retrato.

Quanto á. sua figura, escreve-

ram a respeito d'ella Bussy e

Saint-Evremond, anctores mais

agradaveis que fieis. O pri-

meiro pintou o cavalheiro de

Grammont artificioso, leviano,

Foi este relevo incompre-

mnteria de amor, infatigavel

e cruel em pontos de ciume.

Saint-Evremond serviu-se

d'outras tintas para exprimir

o genio, e para traçar em ge-

ral as maneiras do conde: mas

tanto um como outro deram a

si mesmos mais honra n'estas

dil'ferentes pinturas do que

do seu espirito semeou esses

ditos flizes que uma approve-

ção universal transmitte á pos- prestaram justiça ao seu be-

teridade; todos os lugares en- roe. E', portanto, elle proprio

riquecidos com as profnsões que convem escutar n'estas

UFFIEIN-A DE UUBIVESÀMA

ANTGNIiVILHH
Em frente_ ao antigo estabelecimento de sunt--

vesaria :le Antonio da Costa, succeesor.

a rua dos MarcadoreszmlEIRO

CABA de ser móntada uma oiíiclna d'ourtvesa-

' fla, onde se executa toda a qualidade de trabalho opn-

Cernente á sua arte, desde o mais fino gosto an mais bara-

to que se desaje, sempre com a maxima perfeicão.

N'esta ofiicina não só se fabrica toda a qualidade de

objectos em ouro ou ¡sl-ta, como tambem se dou-

ra, prateia, oxida, colas-eia, css-ana u gra-

va o que se desejo, para o que o proprietario se encon-

Manufactus-a-se pus- enoommenda, com

Bulma-se a côres, gravam-se letras e mono-

Esta ofiicina encontra-se competentemente montada para

Serie-dade absoluta em todos os contrastes

 

das Províncias

motivo de acquisição de

novo material, prestes a.

chegar, ha para vender,

em excellentes condições

uma grande porção de

typos communs e de

phantasía, vinhetas, en-

feites, cavalletes, caixas.

etc., tudo no melhor es-

tado de conservação.

  

Rua dos Marcadores-AVEIRO

Objectos de ouro e prata de lino gosto; crystaes guarneci-

dos a prata em estojos proprios para brindes; pedras

finas e relojoaria completa.

Officina com pessoal competentemente habilitado

a fabricar e concertar qualquer objecto d'curo, prata, ou

pedras preciosas; galvanismos a ouro, prata e cobre, pelos

mais finos e modernos processos; gravura; cravação de

O pedras; oxigdsção de caixas de relogios de aço e qual-

Preços sem competencia
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?nas rvrocnarma

AS ofñclnas typogra--

phioas do «Campeão

e por

Monta-se uma excel-

lente typog'raphia. para

jornal e obras em pro-

víncia com o material

Manuel Augusto Monteiro dos que se annuncia..

Para ver e tratar,

na mesma. typographi'a.

..n-n_

é?“»wnwoenwnnnweo»

OURIVESARIA E RELOJOARIA

DE

Manuel Fernandes Lopes

Succeâsor de Antonio da. Costa.
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agradageis narrativas de cêrco

e de batalhas em que se dis-

tinguiu seguindo outro heroe;

é a elle que se deve dar credi-

to nos acontecimentos menos

gloriosos da sua vida, quando

a sinceriedade com que osten-

ta a sua destreza, a sua viva-

cidade, os seus embustes e os

diversos estratagemas de que

se serviu, quer no amor, quer

no jogo, exprime naturalmente

o seu caracter.

E' elle proprio, repito que

deve ser escutado n'este escri-

pto, pois faço mais que pegar

na penna á. medida que me di-

eta. as particularidades mais

singulares e menos conhecidas

da sua vida.

II

Chegada do cavalheiro de

Grammont ao cerco de trin; aew

genero de vida.

N'aquele tempo não corriam

as causas em França como ago-

ra; ainda reinava Luiz XIII, e

o cordial de Sichelieu gover-

nava o mind-(Continua.)

 



ATTENÇAO

AMMENMEÀU

DAS llllIllNçAS

Preferi sempre a Farinha

BouiIle de Creio-anca,

que todos procuram emitar, mas que

é a unica completa com tudo quan-

to d preciso para desenvolver os

musculos e garantida isenta de rm'-

mobios.

Entre os Biberons preferi sem-

pre os da «Sociedade de medicos e

parteiras de Psrisn-os

Parfall Nourrlcler

unicos que pel'miltem uma lavagem

perfeita e d. ixam as creanças ao

abrigo das diarrliêas e enterites

quasr sempre fataes.

Lata de [mm/ia, 600 reis

Biberons, 6'00 reis '

Exigir o sello de garantia com

a palavra-VlterI-a vermelho.

Pedidos ao deposito: Vicente Ri-

beiro & 0.“, rua dos Fanqueíros,

84, 1.°-Lisboa.

-WW

Curse rapidamente a tosse,

rouquldão, anglna, bron-

chlte, dlspnéa, deiluxo,

usando as PASTILHÂS DE

VALOR com sello Vlterl, cujo

uso continuado vos preservará. d'es

ses incommodos e de todas as doen-

ças das vias respiratoriae, uso per-

manente aconselhado aos fumadores

e aos viajantes.

Regeitar as que não levarem o

eello de garantia com a palavra-

VIÍBPl-a vermelho.

Pedidos ao deposito: Vicente Ri-

beiro 85 0.', rua dos Fauqueiros,

84, 1.°-Lisboa.

Lata., 600 reis

As senhoras anemicas; as

pessoas que trabalham mui-

to; as que praticam exces-

sos de prazer, as que se de-

dicam' a sports violentos; os

velhos; os convelescentes;

os impotentes só devem beber o

VINHO MARIANI

com sello Vlterl, 0 reconstituinte

com e base de coca do Pe-

ru, o unico vinho que lhes

ó util e não augmenla a perda de

forças. O ministro de Portugal em

Paris é de opinião que este mara-

vilhoso vinho (desperta o espirito

n'um corpo reiuvenescido».

Exigir o sello de garantia com

a palavra-Vilel'l-a vermelho.

Gilllllll, 20100-5 GARRAFAS, l0$000

Pedidos ao deposito: Vicente

Ribeiro & 0.', rua dos Fanqueiros,

84, ].°-Lisbos.

VENDE-SE

quinta na Forca, da fre-

guezia da Vera-Cruz, que

se cnmpõx de casas de ha.-

bitaçâu, Hllt'gvarlall, terra de

pão, pomares, ribeiro e mari

rihas de arroz

Colonial 011 Company

Preõos correntes das cai-

xas de petroleo, gasolina e

agua-réis de 1.' qualidade:

  

AVEIRO

¡gmleo americano, caixa dt

l latas . . . . . . . . . 36430 SÕMO

Agua-rs: de L- qualidade,cei

xedeilstas. . . . .,

Gasolina de 1.' qualidadc,cai-

xe de 2 Islas .

PORTO

 

8§650 35560

 

”mesmo

 

Colonial Oil Company

ESTRADA DA BARRA-AVEIRO
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Estação â

Inverno
Tecidos d'alta novidadc,em todas as qualidades, para vestidos. Oórtes de 7:" de pura. lã a $800, 2,5000, 2

proprios para capas e casacos. Calçado de borravha, g'mle quantidu

feltro e muitos outros artigos propvios do seu eslabele Aumento.

. _ SABONETE iRENE, EXCLUSIVO DA CASA, A no REIS

XOXOXOXÔXOXOXOXX'KQXOXÕXâ

' Machines de costura WERTHEIM w

As mais perfeitas e mais baratas que existem no mercado

Machines industriaes
o

Completo e permanente sortido de peças avulsas

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm**

Officina de reparações

i'Wllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sempre em deposito varios modelos

- -rx/mx/erNr-
»Imp/M/JJNM

Ensino gratuito de quaesquer trabalhos de costura ou

bordado aos compradores da WEBTHEIM

Vendas a prestações

Actualmente fazemos os seguin

de 500 reis semanaes

tes preços nos melhores modelos:

BOBINA CENTRAL para costureiras e alfaiates. .... Rs. 265000

D I)

7o reis o tubo de 90 metros

bilitado. Garantimos as nossas

feito de consumação. Para is

blico.

I RUA DIREITA

mesmo modelo com oobsrta.....

,CL_____,

n 285000

» » movel de luxo, de 4 gavetas, com 7

movimento giratorio da cabeça n 40$000

e n o mesmo modelo com 6 gavetas. n 49,'5000

n n grande modelo para correeiroe e

sapateiroe . . . . . . . . . . . n 310000

n n Idem com coberta . . . . . . . . I 333000

n de BRAÇO para sspnteiros. . . . . . . . . . n 355000

000000000 000000000

Grande novidade de sedes para bordar ao preço de

e 50 reis o tubo de 45 metros

Temos sempre em deposito completo sentido de peças avul-

sas fazendo nós todos os concertos necessarios por pessoal ha-

machinas contra quaesquer de-

to chamamos a attenção do pu-

TRINDADE (É: FILHOS

Agentes das incomparaveis bicyclettes

AVEIRO

  

* *1 i1 a

TOSbEb

As tosses, rouquidões, bron-

chites, constipações, influenza,

coqueluche, e mais encommo-

dos das vias respiratorías, des-

apparecem com o uso dos

incomparaveis Rebuçados mi-

lagrosos.

Quinze annos d'exito se-

guro e ininterrupto, brilhante

mente comprovado, pelo in-

suspeíro testemunho dos mi-

lhares de pessôae de todas as

classes sociaes que os teem usa-

do e pelos innumeros attesta-

dos dos mais eminentes e con-

 

ceituados clínicos do Porto.

da capital e de todo o paiz

assim o demonstram á eviden-

cia. Ofñcina e deposito geral,

¡Pharmacia-orientals, rua de

S. Lazaro 296 Porto-Preço

210 réis, cada caixa;pelo cor'

dsio 230 réis. A' venda em to-

das as pharmacias.

COIÇ_EÍ

ENDE-SE na Fabrica do*

Guz-Aveiro.

Arroba, ou 15 kilos... 120 réis

1:000 kilos . . . . . . . . ..65000 n

 

GRANDE Laurie D0 NATAL
EXTRACÇÃO A 21 DE DEZEMBRO DE 1908

CONSTA de seis mil e oitocentos bilhetes, formando o capital de

544:000$ooo i

O Camblsta Testa, Que oI anna passado fez a maior distri-

buição de que ha memoria dos premios maiores, convida o publico a

habilitar-se nas suas casas, certo de que ninguem teráv que arrepender-

se no caso feliz de conseguir algum dos premios de que se compõe es-

ta grande e extraordinaria loteria.

0 Gamblsta Testa satisfaz na volta do correio todos os pe-

didos que lhe sejam dirigidos acompanhados das respectivas importan-

eias em sellos, vales do correio, letras ou ordens '/ Lisboa ou qualquer

praça do paiz ou extrangeiro.

PLANO

1 de . . 20000055000

1 o 40:0“)&000

1 n 10:0000000

2 u 2:0(X)SOOU

3 n . 1:00053000

10 n 5000000

24 n 30055000

333 » . 1605000

2 aproximações ao pre-

' PRECOS

Bilhetes s . ° 80$000

Meios a . . 405000

Quartos a . 20,?¡000

 

mio maior a . 1:2005000

2 ditas ao 2.° premio. a 5005000

2 ditas ao 3.0 premio, a 3003000

679 premios a todos os

numeros que termina-

rem na mesma unida-

de do premio maior, a 805000

 

l :060

Cautellas de: 235600, 26100,

Para a provincia e

a despeza do correio

Dirigir ao Cumbis

LXSBÚA.

e. *.>/~.'*./x. 0 JV.,- ,- ALMA, ¡JIMI- ,-J.›m r,.-.

ta .JOSÉ RODRIGUES TESTA.

74, Rua do Arsenal, 78-

Decimos a . . $000“

Vigesimos a . . 45000

Dezenas: 10 numeros segui-_

dos

- e (com um premio

certo) de . 225000

- p n 11.0000

_ » n 5,3600¡

._ n » 85300

- n is 2ç200

_ » n 1.0.100 '

_. s¡ »

1,5100, 550, 330, 220, 110 e 60

ultramar accresce

1256, Rua dos Capellistas, 140

Cheruliim da lleclia Valle Guimarães

Advogado

Larpogízjypriano-AVEIRO

::estrearam

mO_DitS

Fazendas e guarnições para

vestidos. Cascos e enfeites pa-

ra cbapeus. Sempre as melho-

res e ultimas novidades.

Confeccionam-se por todos

os modelose sempre pelos mais

oommodos preços.

 

ALZIRA PINHEIRO CHAVES
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Rua da Costeira-AVEIRO

Pastilhas do doutor

Spiegel

Com sello VITERI

lEllas gabam-se mas nào

 

    

   

  
  

   

   

hibido por lei), desde que d'

 

sas informações resulte a e

prehensão da massa phompl

quente não inferior á «':Í'

A-SE uma gratificação cação promettids. Quem wi

de cem mil reis ,a,ber da existencia de me",

ções para a descoberta de pes- nardo José de Carvalho, ll]
eoas que façam o commercio de das Bsrcas, n'esta cidade ni,

pbcspborica (o que está, pro- Picada.

“1; x .

 

iNGLEz,
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Gratlñcaçao de

rica com multa para o de”

quem fornecer indica- pbosphorica, dirija-se a '

importação e venda de massa Aveiro, antiga morada do nf

 

teem razao

PASSEI 12 annos sem poder cum-

prir os meus deveres de ho-

mem, sem gosar o que a vida tem

de mais agradavel.

Vivia triste, sempre na preoc-

cupação d'obter cura. Varias da-

mas procuraram ganhar as alviça-

ras, restilnindo-me o que eu per-

dera, cnenhuma oconseguiu. Ago-

ra já ba muitas por ahi que se ga-

bam de haver realisado esse sonho,

mas gabam-se sem razão.

Vinte tubos das Pastilhas do

Doutor Spiegel com sêllo VHERI cu-

Á raram-me completamente, aos 48

annos d'edade, restituindo-me a vi-

rilidade que eu perdera aos 36 an-

nos.

Faça o uso que entender d'esta

carla.

P. L. P. da S.

LISBOA

Fornecem-se informações e ins-

trucções sob a maior reserva, no

Deposito central-Vicente Ri-

beiro 8: C ', 84 r. dos Fanqueiros,

1.0, direito-LISBOA.

Tubo 950=Caixa de õ tubos

4dÕOO-Csixa 10 tubos 86500 rs

ATTENÇÃO

ECEBEM-SE dois ou

tres hospedes, por

preços commodos, em uma

magnifica casa, com muito bons

quartos, verdadeiramente hy-

gienícos, com janellas para o

   

Endereço telegrsphico- ROTESTA-IJISBOA-

X0808“XCX.XOXOXOXOXOXQXOXOXÕXÔXQ O

Largo-municipal, que tica por

cima da pharmacia Aveirense.

Rua da Costeira-Aveiro.
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' Privilegicda ouclorisado pelo

" governo, pela lnrpcclon'a

Geral da arte do Rio de

Janeiro, e approvado

pela Junta consultivo

de saude publica

       

    

  

E' o melhor tonico ,e e

- nutritivo que se conhe- ,

ce; é muito digestivo, ,

e fortiñcanteereconsti- .'

_, tuinte.Sob a sua in- v.

' e Huencla desenvolve-se V

rapidamente o apetite,

enriquece-se osangue, .Í

' fortalecem-se os mus- __

culos, e voltam as for-

ças. _ .

Emprega-se com o ^

mais feliz exito, nos e

_ estomu os ainda os u

l mais de eis,paracom- ¡

~' bater as digestões tar- . l

dias e laboriosas,a dis-

,V pepsia cardialgia, gas-

. tro-dynia, gastralgia,

g 1' anemia ouinacção dos

orgãos,rachiticoe.con- _ e

- sumpção de carnes,at- .'

.. facções escropholosas,

_~ e na eral convales- Í

›. cença etodasss doen-

ças, a onde é priciso

e levantar as forças.

'0000

 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

      
   

    

    

»5500, 3,3000 s mais preços.
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ELITE
Ê'ãê'ñxex

exexe

EDUARDO AUGUSTO FERRElRA OSORIO
Tem a honra de participar ás suas ex.'“" clientes que já recobeu todo o seu numeroso sortido para a presente estação:

Sor'li'lo completo em meltone, mono-one. zebellínes e mais tecidos
de. Grande variedade em agasalhos, tacs como boas, pellerinei, blusas de 1:. .lhe, guarda-lamas, caohe-corsets, jcrseys, luvas, calçado de

   

   

   

  

  
   

   

  

  

  

  

   

     

    

   

  

   

PAQUETES CORREIOS A same DE LEIXÓES u
DANUBE. Em 9 de novembro

Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, San
Montevideu e Buenos-Ayres.

CLYDE, Em 28 de novembro

Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTl
Montevideu e Buenos-Ayres. .,

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil 255000 m;
, , s n e s Rio da Prata 205000 s .

?AQUETES CORREIOS À SÀHlR DE LISBOÀl

DANUBE, Em 10 de novembro

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

Montevideu e Buenos Ayres. ._

AVON, Em 16 de novembro

Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTO
Montevideo e Buenos Ayres. u

CLYDE, Em 24 de novembro

Para S. Vicente, Pernambuco Bahia Rio de Janeiro SA

Montevideo e Buenos Ayres. , , l NToa' i

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil

D D l › ) )

_ 226000 tai;
› Rio da Prata 225000 ›

A BORDO HA CRIADOS PORTUGUEZES

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. passageiros de 1.¡I
classe escolher os beliches á vista das plantas dos pa1uetes, ma.;
pgra isso recommendamos toda a 'entecipw'
çao.

.AGENTES

NO PORTO: EM LISBOA:

TAIT 8: C-° JAMES llllWES 8: E? _
19_ Rua do Infante D. Henrique. 31-l.° Rua d'El~rei,

_ a É

ESTA ERNU

“A ELEEANTE”
Fazendas e modas

t

l

  

Camisaria e gravatarit

rumrrr m Eism rrrmm

proprietario d'este estabelecimento, participa ás suas"
01.““ clientes e ao publico em geral, que acaba de re-

Rua José Estevam, 52 e B4 .

Rua Mendes Leite, 1. 3 e B"

AVEIRO

0 ceber um grandioso e variado sortimento de fazendas e
outros artigos da mais alta novidade, para a presents

estação, a saber:

lFazendas de pura lã, para vestidos, desde 240 reis o ms- -
tro

Enorme sortido de Hanellos, amazons, meltons e zibelinss
para casacos e capas.

Ultimos modelos de

nas, desde 115500 reisll

Calçado de borracha e casacos im

muito medicos.

Variado sor-timeuto de bluzas e

alta novidade, desde 26000 reis.

Completo sortido de guarda-lamas, camisolas de ld, artí-
gos de malha, calçado d'agasalho, chsles, cobertores, meias,
pragas, luvas, velludos, pluclies, etc., ect.

7/0 Perfumarias Bijouterlas
° Preços medicos

OXÔKOXQX â

XX XOXDX.”O Ç

ã l3, llua llendes Leile. 2l

lili, Marcadores, 70

:XVEIR f)

pelerines e boas de plumas e de psn- l

permeiaveis por preços

bcléros de malha, da mais

-__-
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ATTENÇAo í

AMMENMEÂII

IMS EREANÇAS

Preferi sempre a Farinha

Bonilla de Oroissance,

queludos procuram omitar, mas que

é a unica completo um tudo quan-

to e preciso para desenvolver os

musculos e garantida isenta de mi-

cwbios.

Entre os Biberons preferi sem.

pre os ds ¡Sociedade de medicos c

parteiras de Parisn-os

Parfaii Nourricier

unicos qu› purmiltem uma lavagem

perfeita c chi¡th :as cresuças ao

abrigo das diarrliêas o enterites

quasl Sr'llvpl'P futaes.

Lala de [uma/m, 600 reis

Bion-ans, 600 'reis

Exigir o sello de garantia com

a palavra-VlÍePI-a vermelho.

Pedidas ao deposito: Vicente Ri-

beiro & 0.“, rua dos anqueiros,

84, l.°-Lisboa.

Curse rapidamente a tosse.

rouquidão, angina. bron-

chite, dispnéa, deiluxo,

usando ns PASTILHÀS DE

VALDA com sullo Viterl, cujo

uso continuado vos preservará d'es-

ses incommodos e do todos os doen-

ças das vias respiratorias, uso per-i

mancnte aconselhado aos f'mnadoresl

c aos viajantes.

Regoitar as que não levarem 0

sello de garantia com a palavra-

VlÍePl-a vermelho.

Pedidos ao depoaito: Vicente Ri-

beiro & 0.', rua dos Fanqoeiros,

84, 1.°-Lisboo.

Lata, 600 reis

WW

As senhoras anemicas; as

pessoas que trabalham mui-

to; as que praticam exces-

sos de prazer, as que se de-

dicam a sports violentos; cs

velhos; os convaiescentes;

08 impotentes só (levem beber o

VINHO NIARIANI

com sello Viterl, o reconstituinte

com a base de coca do Pe-

ru, o unico vinho que lhes

é util e não ougmcnta a perda de

forças. O ministro de Portugal em

Paris é de opinião que este mara-

vilhoso vinho «desperta o espirito

n'um corpo rejuvenrscido».

Exigír o sello do garantia com

s palavra-Vitel'l-a vermelho.

GARRAFA, 23100-5 GARRAFAS, lOlRRR

Pedidos ao deposito: Vicente

Ribeiro & CJ', rua dos Fanqueiros,

84, l.°-Lisboa.

quinta na Forca. da frey

Agonia da VeraCruz, que

se compõe de casas de ha-

bitação, ;.lwgnarins, terra de

pain, ¡pI-llnñrHl, ribeiro e mari

¡lim! dr' ari"?

torna¡ ou Company

Precos correntes das cai-

xas de, pe'roleo, gasolina e

agua-ras de 1.' qualidade:

7'“

AVEIROIPORTO

    

Paraiso americano, caixa dr

2 latas . . . . . . . . . MMM 3.5500

Agua-ral. de 1.' qualiilndo,rsi -

“deusas. . . . ..

Guoline de 1.' qualidado,r¡u-

n de l latas ..

835650 33560

  

. . ..... .. 35:30 35250
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ESTRADA DA BARRA-AVEIRO
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Estação â

inverno
Tecidos d'alta. novidads,cm todos as qualidades, para vestidos. Côrtes de 7,m de pura lã. a 1,3800, 25000, 2,5500, 3§000 e mais' preços.

roprios para capas e casacos. Calçado de borracha, g' mia

eltro e muitos outros artigos proprios do seu estabele ;imento.

  

Machines industriaes

lllllllIlllllllllllllllIllllIliilllllllliW'

Officina de reparações

Actualmente fazemos os seguint

u I)

Temos sempre em deposito

hilitado. Garantimos as nossas

[silo do construção. Para ist

blioo.

Agentes das incomparave

RUA DIREITA

movel de luxo, de 4 gavetas, com

Machinas de costura WERTHEI

As mais perfeitas e mais baratas que exislem no nnrtâlu

Completo e permanente sortido de peças avulsas

"'“AmillliIlIllllIllllllllllllIlllIlllll

Sempre cm dcposito varios modelos

,- A'. 'Jrm.,¡WN/*fui

Ensino gratuito de qoaesqucr trabalhos de costura ou

bordado aos compradores da WERTHEIM

Vendas a prestações de 500 reis semanaes

es preços nos melhores modelos:

BOBINA CENTRAL para costureiras e alfaiates..." Rs. 265000 -

mesmo modelo com coberta..... n 28,0000

i) D ›

movimento giratorio da cabeça n 40J000

n n o mesmo modelo com 6 gavetas. u 425000

n o grande modelo para correeiros e

sapateiros . . . . . . . . . . . n 31y8000

» n Idem com coberta . . . . . . . . n 335000

n de BRAÇO para sapateiros . . . . . . . . . . » 355000

000000000 000000000

Grande novidade de sedas para bordar ao preço de

7o reis o tubo de 90 metros e 50 reis o tubo de 45 metros

completo som'do de peças avul-

Sus fazendo nós todos Os concertos necessarios por pessoal ha-

machinas contra quaesquer de-

o chamamos o attenção do pu-

TRINDADE & FILHOS
is bicyclettcs TB|UMPH

AVEIRO

Í
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V *1 *a

TOSSEb

As tosses, rouquidões, bron-

chz'tes, constipações, influenza,

coqueluche, e mais encommo-

;los das vias respiratorias, des-

apparecem com o uso dos

incomparaveis Rebuçados mz'-

lagrosos.

Quinze annos d'exito se-

guro e ininterrupto, brilhante

mente comprovado, pelo in~

sospeiro testemunho dos mi

lhares de pessôas de todas as

classes sociaes que os teem uso-

do e pelos innumeros attesta-

dos dos mais eminentes e con-

   

ceituados clínicos do Porto,

da capital e de todo o paiz

assim o demonstram á. eviden-

cia. Ofñcina e deposito geral,

«Pharmacia-oriental», rua de

S. Lazaro 296 Porto-Preço

210 réis, cado caixa;pelo cor

(leio 230 réis. A* venda em to-

das as pharmacias.

EOÉEE
ENDE-SE na Fabrica do

Guz-Aveiro.

Arroba, on 15 kilos. . . 120 réis

1:000 kilos . . . . . . . . ..GJOCO n

GRANDE LOT_EREl D0 NATAL

EXTRÁCÇÃO A 21 DE

CONSTA dc seis mil e oitocen

544:000$000 l

DEZEMBRO DE 1908

tos bilhetes, formando o capital de

0 Gamblsta Testa, que o anno passado fez a maior distri-

buição de que ha memoria dos premios maiores, convida. o publico a

habilitar-sc nas suas cosas, certo de que ninguem terá. que arrepender-

se no caso feliz de conseguir algum dos premios de que se compõe es-

ta grande e extraordinaria loteria.

0 Gambista Testa satisfaz na volta do correio todos os pe-

didos que lhe sejam dirigidos acompanhados das respectivas importan-

cias em sellos, vales do correio, letras ,ou ordens '/ Lisboa ou qualquer

praça do paiz ou extrangeiro.

PLANO l

1 de . 2000005000

1 n 4020005000

1 ., 100000000,

2 u 20000000

3 n 1zooosooo

10 ., 50015000

24 n . 300,5000

330 n . 16035000

2 aproximações ao pre-

 

mio maior a 1:2005000

2 ditas ao “2." premio a 5005000

2 ditos no 3.0 pro-mimo. 300375000

GTS) premios u todos os

numeros que termino-

rent na mesmo unida-

de do premio maior, a. 805000

izlllii'J

_

Cautuilai do: 2,5600, 26100,

rcis_

Para a provincia e

PREÇOS

Bilhetes o . - 8015000

Meios a . . . . . . 403000

Quartos s. . . . . . . mimo

Decimos a . . . . . . 8,8000

Vigesimos a . . . . . 4ñ000

Dezenas: 10 numeros segui-'

dos

_ n (com um premio

certo) de . 22JOOO

- n n 115000

_ u n 535500

-- n n 3§BOO

- n n

_ n n 1â100

_. ,, » .$600

1.5100, 550, 330, 2.20, 110 e oo

uitramar accresce

a dcspeza do correio

-r › x z 4- ;xr/v' z .- J'."./*('«*.1 4'_"J'l san/'./xl-.JJ Juan.

Dirigir ao Cambista JOSÉ RODRIGUES TESTA. A

74, Ros do Arsenal, 78-136, Rua dos Cnpollistas, 140

LIXSBOA..

Endereço telegrophico~ ROTESTA~ blSBOA-

XX

Cheruhim da Rocha l'alle Guimarães

Advogado

Largo Luiz Gypriano--AVEIRO

  

megas

vestidos. Casoos e enfeites pa-

ra cbspeus. Sempre as melho-

res e ultimas novidades.

' Confeccionam-se por todos

os modelose sempre pelos mais

commodos preços.

ALZIRA Pmnsmo CHAVES

X
Ê
X
O
X
O
X
X
G
X
Ô
X

Rua da Costeira-AVEIRO

Pastilhas do doutor

Spiegel

, Com seno VITERI

Elias gabamse mas nao

3 teem razao

l PASSEI 12 annos sem poder corn-

prir os meus deveres de ho-

1mem, sem gosar o que a vida tem

,de mais agradavel.

Vivia triste, sempre na preoc-

,oupação d'obter cura. Varias da-

,mus procuraram ganhar as alviça-

zros, restitoindo-me o que eu per-

'dera, c nenhuma. oconseguiu. Ago-

ra já ha muitas por ahi que se go-

mes gabam-se sem razão.

Vinte tubos das Pastilhas do

Doutor Spiegel com sêllo VITERIcu-

raram-me completamente, aos 48

' annos d'edade, restituindo-me a vi-

rilidade que eu perdera aos 36 an-

nos.

Faça o uso que entender d'ests

carta.

 

P. L. P. da S.

LISBOA

Fornecom-se informações e ins-

trucções sob a maior reserva., no

Deposito central-Vicente Ri-

beiro & C 3, 84 r. dos Fanqueiros,

1.0, direito-LISBOA.

, Tubo 950=Caixa de 5 tubos

'45500-Caixa 10 tubos 855500 rs,

ATTENÇÃO

ECEBEM-SE dois ou

tres hospedar, por

preços commodos, em uma

magniñca casa, com muito bons

quartos, verdadeiramente hy-

gienicos, com janellas para o

Largo-municipal, que fica por

cima da phormacia Aveirense.

Rua da Costeira-Aveiro.
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j voumnmuocon

Prioüeyiado ouctoritado pelo

M governo, pela lmpectoria

Geralda arte do Rio de

Janeiro, e approvado

pelo Junta consultivo

de :nude publica

e E' o melhor tonico _ _

_w nutritivo que se conhe- _'

ce; é muito digestivo,

' fortiiicanteereoonsti- , '

e tuinte.Sob a. sua. in- __

Bueucis desenvolve-se

V rapidamente o apetite, e

;a enriquece-se osangue, '

.. fortalecem-se os mus-

r culos,evoltam as for- .Í'

e ças.

' Emprego-se com o '

mais feliz exito, nos _5

estoma os ainda os .

mais de eis,paracom-

bater ss digestões titr-

díss e laboriosas,a. dis- 4;.

" pepsia cardlslgia, gas- Í'

tro-dynia, gastralgía,

'~ anemia. ouinacção dos ,

orgãos,rschítioos,con~ .

'4 sumpçào de carnes,af-

facções escropbolosns, .- ~

'a e na rol convalos- 7*

e oença etodasss doen- ,

- ças, a onde é príciso

levantar as forças.

 

§CXQXCOXOXOXÉXÊX$X$XÉX§XÓXOXÓXÓX ~

bam de haver realísado esse sonho, '

= 031687908380868. .

Fazendas o guarnições para'

Graüiicação de

100R000 reis

i A SE uma gratificação

D de cem mil reis a.

quem fornecer indica-

ções para a descoberta de pes-

soas que façam o commercio de

importação e venda de massa

phosphorica (o que está. pro-

íM. s. P.

 

l

 

quantâdwle. Grande variedade em agasalhos, taos como boss, pellerines. blusas de :o ilha, guarda-lamas,

MALA;

PAQUETES CORREIOS

Para S. Vicente, Pernambuco,

Montevideo e BuenosAyres.

bibido por lei), desde que d'es-

sas informações resulte a ap-

prehensão da massa pbospho-

rica com multa para o delin-

quente não inferior á gratifi-

cação promettida. Quem lou-

ber da. existencia de massa

phospborica, dirija-se a Ber-

nardo José de Carvalho, rua

das Barcos, n'esta cidade de

Aveiro, antiga morada do sr.

Picada.

 

  

A SAHIR DE LEIXOES

DANUBE, Em 9 de novembro

Bahia, Rio de Janeiro, Santos,

CLYDE, Em 28 de novembro '

Para S. Vicente, Pernambuco
7

Montevideo e Buenos-Ayres.

Preço da passagem de 3.“ classe para o Brazil

;'*AÕUETÊS Const-:nós

DANUBE, Em 10 de

Para S. Vicente, Pernambuco,

Montevideo e Buenos Ayres.

Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

. 2515000 réis

› n Rio da. Prata 255000 p

A SAHlR OE LISBOA

novembro

Bahia, Rio de Janeiro, Santos,

AVON, Em 16 de novembro

Para a Madeira, Pernambuco, Bahia

Montevideo e Buenos Ayres.

CLYDE, Em 24 de novembro

Para S.“Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideo e Buenos Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil

o i) D i) › › Rio da Prata 226000 ›

A BORDO HA CRIADOS PORTUGUEZES

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. passageiros de l.l

classe escolher os beliches á vista das plantas dos pa metes, mag

para isso recommendamos toda a. '1.

ção.

.AGENTES

NO PORTO:

TAIT & C-°

19_ Rua do Infante D. Henrique.
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ESACÃU

Fazendas e modas

e¡ 3'“

ceber um grandioso e

estação, a saber:

tro l

para casacos e capas.

Ultimos modelos de

nas, desde 1:5500 reisll

Calçado de borracha e

muito moclicos.

 

7/0 Perfumarias

O

XX

Sortído completo em meltons, moscons. zebellinss e mais tecidos

csche-corsets, jet-says, luvas. colorido do

SABONETE IRENE, EXCLUSTVO DA CASA, A 1( o REIS

O
XOXÔX0898080XQXXX@833QXÊXOXOXOXQXOXXOXOXÔXOXOXQX98080330030(

Variado sortimcnto de bluzas e bolóros de

alta novidade, desde 275000 reis.

Completo sortido de guardmlamas, camisolas de iii, arti-

gos de malha, calçado d'agasalho, chales, cobertores,

pingos, luvas, velludos, pluohes, etc., eot.

,xt l3, Rua llendes Leite. 2l

56, Marcadores. 70

AVEIRñ

EM LISBOA:

JAMES RRWES & C.°

31-1 .o Rua d'El-rei,

 

\\\

DE INVERNA

“A ELEEANTE”

Camisaria e gravalaria

POMPEU DA Éisn PEREIRA
Rua José Estevam, 52 e 54

Rua Mendes Leite. 1. 3 e B

AVEIRO

proprietario d'este estabelecimento, participo ás suas

ellenles e ao publico em geral, que acabo de re-

variado sortímento de fazendas e

outros artigos da mais alta novidade, para a presente

Fazendas do pura lã, para vestidos, desde 240 reis o me-

Enormc sortido de Hsnellas, amazons, moltons e zibelines

pelerines e boas de plumas e de pen-

casacos impermeiaveis por preços

malha, da mais

meias,

Biiouierias

Preços modicos

0X. OXOXOXOXOXWCOXÓJSOXQX

ELITE AVJIRENSE

EDUARDO AUGUSTO FERREARA. OSORIO
Tem a honra de participar ás suas ex.rms clientes que já recebeu todo o seu numeroso sortido para a presente estação:

X

8.3(080300
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, Rio de Janeiro, SANTOS,

226000 réis

ntecipa-


