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Put-tal, mais a importancia da v estampilha.

pertencia com ella _dispendida.A assignatura

Não se restituem es originaes.
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í leerdade de Imprensa

' Abriu a opposição'progres-

sista. ante-houtem, 'na 'camara

dos srs.w deputados,_campanha

contra os abusos de poder na

questão da liberdade de ím-

prensa. ' - : A

Pela palavra eloquente de *

alguns dos seus * mais illustres

membros protestou .ella centra_

'a forma' porque o governose

tem ulgado no direito de amor- ~

daçar ede suprimir'a ~ imprensa

que lhe não é'afi'ecta; " '

_N'esse debate enumeraram- ~

se _factos gravi-ssimos attenta- i

torios das liberdades publicas.

_ Mas o governo não se - defen-

í, - de por que não sabe nem pe-

, de' fazel-o, e apenas o'seu che-

l fe balbucia_evasivas,que a'opi-

nião acolhe com' ¡escarnem -

j' Nãosomos nós: .apologis- i

t tas da 'liberdade absoluta, da ~
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liberdade que vae alem, da ,w

legalidade, como aquella de *

que uzam os papeis sujos que

não discutem e só vivem 'da

injuria e' da afi'ronta. 'l

Mas d'ahi á condemnação ;~

da imprensa que, ao .lado do *

povo, ataca o .governo defen-

dendo dentro dos limites da *

ordem os direitos do mesmo”

povo,__vae “ ”emo, ' ,

Parece que já hontem, ter- w

minaram os_ debates. Ficaria o w

governo a escorrer sangue, se ~

elle 'o “tivesse. Assim, apenas?

se'demonstrou mais uma _vez

que, atravez de tudo, elle, que

não está alli se não .para. es-

magar as liberdades constitu-

" z cionaes, continuará n'esse' ca- *
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minho até que venha a msm]à jona de Freitas, confiando na

lar no precipício que o aguar-

da, e que o fará sumir-se pa- w

ra sempre. '
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_. BISPOÍDEBRAGINÇA- , w

Em 22 de janeiro .de. ,1819 °
, 'tomava posse-"da cadeira de *

professor; do_ curso lde sciencias "

;_ @sentisse ;dioceiiiengqe -

5 419116, ,um 'sacerdote'tão mo-

“ (lento- *como digno- e“sabe-

  

    

  
  

  

 

J Iymtpathias geraes; ~

tri-”dr, José "Alves de Ma-

riz, futuro prelado brigantino.

Canaranan aqui' de seu'tio, o *

' ' ¡útigo e honrado* administra-

dor dos :tabacos ~ 'no di'stri'cto

-"- deiAveiro,Joàé”Simões de Pai-

* va, viveu entre'nõs largos an-

neei'tem' nunca* levantar um

._ atricto ou dar aso a um des-

. gosto. ñ

l Natural de Coimbra, fo-

i ..E .Il

l l l
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NUMERO 5:209 -ÍQúartà-feira, 21 de Janeiro de 1903

-pouco prosperas esta familia, *

que teve 'então como valioso ,

~ auxiliaro trabalho do ñlho,que w

* no: «ollegio Aveirense»

V propriedade d'outro sacerdote n

* de honrosas tradicções, o _ sr.

' lha do seu futuro collega n'a- à

. _ quella diocese. Não se fez esta

i esperar,.pois o sr. bispo Con-

ide, conhecendo de perto as vir-

_ _Luiz em 21' de' julho, sendo'

--30 do mesmo mez. '

defiiq'ue em breve'caPtava, 88_ em ' ;LÍSb'Oaa P910 n nuncio
' apostoliCO, monsenhor Vanu-

'I-ç *Este 'ECClB'BlRBÍlCO era o telh, tendo por assistentesos esclarecido director do ,Collegio Avai,

srs. bispo Conde e bprO de

Bethesaida. '

w sua dioces'e,o sr.D'.Antonio A1-

, vos de Mariz iniciou alli uma

serie de reformas necessarias e

uteis,'que o collocaram logo a

w par dos primeiros prelados do

* palz. ' '

lhoramentos que introduziu no

I ~ ram seusipaes',os srs. Joaquim seu “seminario, tanto 'na parte n de, houve na semana finda' na- à

_. Mariz e D. Maria José Pin- maternal do edificio como na' da

 

l PUBLICA-SEI Ás
A' _cobrança _feita pelocorreio, accresce a im- ' .- . .

é sempre contada dos días 1 ou 15 decada Inez. í

to de Mariz,que souberam dar parte ' litteraria e scientifica. w _

Tem visitado uma gran- ;

deiramente portugueza e fun- de parte da_ sua vasta diocese, w

' Um 1 sendo muitos esalutares os fru- ›

pleito ju"dicial,longo e'ruinoso, ,w ctos da visita,principalmente a

construcção de muitos cemite- ~

ao filho uma educação verda-

d'amentalmente christã;

collooou 'em . circumstancias ¡

rios, que era coisa que* alli

muito escasseava, com grave

havia de vir a ser-o seu mais

lidimo. brasão, a sua gloria. t

. - Estudante do lyceu, e cle- cuidado o registo parochial,so-

pois 'da Universidade, o sr. dr. 'bre o que tem publicado diffe-

Alves Mariz tirava da' leciona- rentes pastoraes, que, como

ção particular recursos para le- tantas outras sobre diversos

var a' final a sua'formatura em ramos da administração dioce-

* theologia,em 1866, e para ate- sana, tem merecido'o applauso

nuar as diHiculdades ñnancei- v geral, - - -

rasda sua familia, - ' O sr. 'bispo "de Bragança,

Louvavel e em tudo'. digno se .não é de Aveiro pelo nasci-

procedimento, que muito con- mento, 'é-o pelas recordações e

tribuiu para lhe _augmentar as bom nome que aqui deixou,

sympathias de todos os que ti- e por isso incluímos o seu re-

nham conhecimento do facto. ç trato 'na nossa modesta' gale-

Extincta a diocese d'Avei- , ria.

ro,mas subsistindo ainda por ' *

alguns-annos o seu curso de '

sciencias. ecclesiastiCas, o sr;

dr. Alves'de Mariz conservou-1 w

se aqui até 1884, leccionando

 

Cartões de visita

O ANNIVERSABIOS

_ . ' Fazem annos*

Hoje, a sr.a D.'Maria Eulalia de

então Clamouse Braune van-Zelar, Porto.

Amanhã., a sr.a D. Adriana Cor-

rêa d'Oliveira de Freitas, Lisboa; e o

sr. tenente Francisco de Resende.

Alem, a sr.) D. Alice de Castro

Re alla, e os srs. dr. Antonio Emilio

d'Aãmeid'a Azevedo, e'dr. Bento . Tei-

xeira Figueiredo Çe Amaral, Vizeu.

O CHEGADAS: '

Esteve hontem aqui o sr. Manuel

Vieira de Carvalho, esclarecido nota--

rio em Mira.

O Regressou do Coimbra, onde

esteve em' s o dicancia, o sr. coronel

brigadeiro ama Lobo.

dr. Antonio. Rodrigues Soa-J

res.; 'Foi . ainda n'esse' anno *

chamado :pelo sr. bispo Conde

para ir reger a cadeira de theo-

lo'gia *dogmatica no seminario w

de Coimbra.- ' v -

Em 1885, tendo ;vagado a

Sé de Bragança e havendo a 1

maior ' conveniencia* em 'ser

provida de prompto para evi-

tar a repetição de antigos con-

flictos entre o governo e Oca-

bido, o presidente do conselho

e o ministro da justiça d'então, w

Fontes Pereira de Mello e Bar-

amigos, srs. dr. Annibal e Eduardo

Belleza.

@Regressou de _Braga o sr. go-

vernador civil.

. Õ Estiveramante-hontem em Avei-

ro os revd. parocho de Eirol, sr. Ma-

nuel da Silva dos Anjos Junior; hon-

trem o_ de Eixo, e hoje o de Esgueira.

@Em goso de licença. tem estado

em Coimbra o sr. tenente-coronel

Gonzallez-Bobella, commandante do

districto de reserva. _

ÕEsteve em Aveiro o sr'. Leonar-

do de Castro Freire, antigo director

das obras publicas n'este districto.

O Tambem hontem aqui esteve o

antigo director da mesma repartição,

sr. .Francisco da Silva Ribeiro, do

conselho superior d'obras publicas.

Ó PARTIDAS:

Segue na proxima sexta-feira para

Penacova, onde é digno recebedor, o

sr. Luiz de Mello Guimarães. í

@Partiu para Lisboa o sr. João

Pedro Soares. '

@Retirou para wLisboa o sr. Arthur

Taborda, tenente de infantaria, que se-

muita illustraçãó, prudencia e _

grande tino governativo 'do o

venerando prelado conimbri- ~

cense, - delegarem n'elle a esco-

tudes e meritos do sr. dr. Al-

vesáde-Ma'riz, indigitou-o corno

ecclesiastico que reunia todos gm, por este, dia, _para Timor_

os dotes para ser um bom pre- * h t0 Com suiieiposa segguttatpbfñn

e 'v de ser e 'on para St oa O Sl'. 1101110 .

. _ . ,a Ferreira.

apresentado na Sé' de Bragan- ÓEm tyrocynio para_ o posto im-

ça, como' O foi, por' abre¡ D _. mediacto, _está em Lisboa o major da

9.'l brigada'de infantaria, sr. Julio Ca-

bral._

Ó DOENTES:

Tem eStado bastante doente em

Cabeceiras de Basto a menina Maria

proconisado no consistorio de

A noticia da sua apre-

sentação e " conñrmação' foi

metivo de grande" jubilo em

Aveiro e em 'Ceimbra, 'sen-

do innumeras as 'felicitações e

cumprimentos que por essa oc-

casião recebeu o novo 'prelado.

O sr. D. Antonio Alves_ de Ma-

riz *foi 'sagrado pouco depois

ceiro, integre juiz d'aquella comarca,

pelo que para all¡ partiu a sr: D. Ma-

ria Candida Couceiro da Costa.

@Para mudança de ares, seguiu

para Paredes, com suas filha e sobri-

monte Pessoa, esposa do sr. Mario

Belmonte Pessoa.

saude o illustrado professor do l ceu,

Sóu'za.

sr. dr. Samuel Maia.

leito, o sr. padre Jcao Ferreira Leitão,

reuse». .

Romarias

martyr S. Sebastião, que já

hontem teve festa na Feira,

é tambem celebrado no proxi-

mosabbado e domingo aquí,em

Sá, em Arada, em Cacia, em

Anadia e na Mealhada.

Havendo tomado posse da

 

Foram importantesos me- *

ra da Gloria., d'esta cida-

.-_~-....-..o ....- _

menos de oito casamentos.
Wan-cpa“ A “au-v* !na-h“ .n hd.. ... ..nu-'oc- ..o ....

QUARTAS-FEIBAS E SABBADOS

IMPRESS'O' EM PAPEI, DA FABRICA DE VALLE MAIOR

prejuizo para a saude publica w

e para a decencia do culto,me-

recendo-lhe tambem particular a

@Estiveram em Aveiro os nossos ,

Loduvina, filha do sr. dr. Jorge &u- w

* caracter e illustração.

nha,"a sr."l D. Cecilia d'Amorim Bel- 9

sr. Alexandre Ferreira' _da Cun a .8; viscondessa

ÕTem estado doente em Ilhavo o

a 18 de janeiro de 1880. ' iO Tambem aqui tem guardado o *

srs. drs.Affonso Costa, Emilio'
Na freguezia de Nossa Senho-
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redacção seja enviado um exemplar.

galhães, filho, e José_ Pereira.

a O nosso collega Districto

de Vizeu, diz, como nota final:

«Para se fazer idea da forma cr.-

rá dizer-se que até se requereu que

à aceusação não fosse permittido

representar-se por mais que um

» nada menos de trez!

te,

tes allegações dos srs. rlrs. Barbo-

sa de Magalhães e José Pereira, ¡n-

diferiu.

Aggravou-se do despacho, mas

aquíllo foi só fogo de vistas.

Pelo que, em logar de subir,

o processo terá de baixar ao ventre

da terra, e ser por [im relaxado ao

lixo dos papeis inuteís.

+0- Retirou no domingo para

Lisboa, tendo uma despedida muito

calorosa, o talentoso causidlco, sr.

 

PEDRO nzeocuo_
.w. ...40 l

, á poucos se lembram da sua

physionomia bondosa e in-

sinuante,não obstante haverem

_ainda passado poucos annos

sobre a sua morte, tão retira-

do e modesto foi o seu viver no

ultimo periodo da soa util exis-

tencia.

Pedro Augusto Rebocho

Freire' de Andrade e Albuquer-

que, nasceu em Aveiro a 31

de, maio de _1828,e foram seus

paes o sr. Pedro Antonio Re-

bocho e a sr.a D. Anna Isaque-

lina d'Oliveira Leite, primei-

ros barões e primeiros viscon- w

des de Santo Antonio.

' Talentoso e com muita

aptidão poetíca, compozbas-

tantes versos e um poema

que elle proprio imprimiu n'u-

ma pequena~ imprensa que

montou para-seu uzo,e de onde

saiu tambem uma das hoje mezihs

raras peças garretianas.

Bacharel em direito pela

universidade de Coimbra, re-

presentou em cortes o circulo

de Lamego em mais d'uma le- w

gislatura. °

Presidente do municipio

aveirense de' 1855 a 1856, de-

vem-se-lhe alguns melhora-

mentos,sendo um d'elles a ac-

quisição da casa onde depois

se construiu o Theatro Avei-

rense e para cujo edificio lan-

çOu a primeira pedra em 16 de

setembro de 1855, commemo-

rando, assim, o acto da acla-

mação d'el-rei D. Pedro V.

Moço fidalgo, com exerci-

cio no Paço e visconde de San-

to Antonio na verificação da

segunda vida concedida a seu

pae por decreto de 8 de outu-

bro de~1ç851, nunca fez uso de

taes distincções. '

Havendo entrado 'para a

magistraturajudicial em 1 8 72,

exerceu em differentes comar-

cas o logar de procurador re-

gio e depois o de juiz de direi-

to, com grande inteiresa de

veio representar o partido progres-

sista no Julgamento dos crimes elei-

toraes de Silgueiros.

_ 0 novel e já distincto advoga-

do, nos poucos dias que esteve n'es-

ta cidade, soube grangear sinceras

e verdadeiras sympathías, tanto pe-

lheirismo. »

---__..._;._____

Conselheiro

bo e honrado cidadão.

ctas individualidades do parti-

do progressista. Avançado em

annos, era sempre moço no

=lucidissimo espirito que pos-

Silia.

Foi um soldado firme do

partido progressista, a quem

serviu com a maior dedicação.

ridade nunca foi desmentida.

perda.

 

w pagin'ado do Campeão.

w chinismo que possue.

Não se teem os seus pro-

~e esforços para dar ao novo

do estabelecimento fabril o bom

" Passado ao quadro por fal- *i 95001113-

ta de saude, veio viver para w

ua «boae carinhOsa mãe, a sr.“ desc?“ea ° que “meramente
de santo An_ desejamos e estimaremos.

tonio, em cujos braços morreu

 

Sob os cyan-entes

 

. Novas politicãs *

rolgatorios inuteís, de que da avó do nosso amigo, sr. dr.

dade e ¡nutlllsar a acousaçao,basta- *

advogado, quando os da defeza eram w

E' claro que o sr. juíz presíalen- *

ouvidas as energucas e ln'ilhan- W . .
» e Antonio Cabral. Posta por

tim a questão da sensura ao

dr. Barbosa (le Magalhães, llll.o,que w

lo seu talento »como pelo seu cava- f

Chefe do partido no distri- ,

cto de Coimbra, a sua aucto- w

_ _.-u _A_

'HH l¡ t

l

..l . .l n'
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a a:

; Sentimos 'profundamente a sua i _

~ Fonte Nova f'

Allude hoje aos progressos fei- ›

, tos na industria que explo- -

ra a Fabrica de Louça da Fon- É

te Nova, o auctor do folhetim a

¡›.__I
.ài ,

l

j I-.i '

, .

1, ,_

. . O 1

l o

alleceu no Porto, apoz cru-

delissimos padecimentos, a

Depois 'de dois dias de inter_ w, sr.a D. Thereza Rangel, presa-
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e¡ d7ícmuel Jirmino ó'cfilmeióa Maia

PUBLICAÇÕES:Correspondencías partículares,60 reis por linha. Annunoíos, 30 reis por li-
nha singela. Repetições, 20 reis. Imposto do sello, 10 reis. Annuncins permanentes, contraste

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

nos impressos feitos na casar-Accueil -se a recepção e nnnunciam-se as publicações de que á

tenho que limitar-me a trans-

mittir-lhe as noticias de ultima

hora que mais podem interessar

os leitores do «Campeão»,e co-

no parlamento abriu o debate

sobre a questão (le imprensa

o sr. conselheiro José d'Al-

t poim, que foi secundado pelo

conselheiro Veiga Beirão e ain-

N da pelos srs. Carlos Ferreira

governo, abafou-a a maioria,

como era de esperar..

#no-Como v. deseja dar

aos leitores .do «Campeão»

uma nota semanal do movi-

mento de fundos, alii vão os

valores de hoje na Bolsa de

~ Lisboa:

Operações _a pr ompto.-~Di-

vida int. 3 010 a39,50. Obri .

4 0,0 de 1888 218200. Obri-
gações 1890 4 ll2, a 488900.

Obrig. 4 112 de 1888 553000.

40- Regressou de Vizeu o

nosso querido amigo, dr. Bar-

bosa_ de Magalhães, filho, que

teve na «gare» d'alli uma des-

pedida muito affeetuosa.

4¡- Como estava annun-

w ciado, regressou hoje a fami-

lia real. '
Com a sua morte desappa- *

receu uma das mais distin-

40- O «yacht» a vapor

que S. M. el-rei comprou no

'estrangeiro chama-se «Baue-

kee».

+0- 0 sr. ministro do Bra-

zil em Lisboa conferenciou

ç hontem com o sr. ministro das

obras publicas acerca da tras-

ladação dos ossos de Pedro

1 Alvares Cabral.

 

Vem a proposito accres- "

centar que as novas installa- . __ . .. v

ções da fabrica para a factura . . l .

w da telha marselheza estão a;

completar-se, e que em breve

* entrarão em actividade os no- i' _. ~ _ _ , ,.

V vos fornos e o magnifico ma- t, ' ' .l

r priet
arios poupa

do a despez
as !l

v producto d'aquelle conceitua- ' _I

nome grangeado pelos outros: " .

perfeitos, seguros, de primeira ,

Paim de esperar é que,
. ~ ~ ir " w * f ~ entrando em > laboracão não
ÕTem estado incommodado dew Ave O' para a companhla de 3 5.

' i ' ..1 n _ ' _ ,

› ' v , . _ .^ I

' t'. I .
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se não Passou, fo¡ addíado s,- Joao Duarte da Costa Rangel, :5.: l

ne die o julgamento dos reus a quem damos 08 nossos sen-

timentos.

Mala do Sul _

LISBOA, 20

implicados n'um processo de

disturbios e attentados á liber-

dade na assemblêa eleitoral de

Silgueiros, em Vizeu.

Representavam a defeza os 1

   

de Castro Ribeiro e: Antonio

Pereira Victorino, e a accusa-

ção 'os srs. drs.Barbosa de Ma-
. .-0 - .-

gente boa fez o mesmo. Assim
-~-_ In_ “DON-und** b...

-.._.,.._-d~ .._. w...

n4¡'l_¡' _ml-

torrencial por vezes, obrigou- * ,

me a não sahir de casa. Muita

A chuva de hoje, que fo¡ ç_ .
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será representado no seu then-

tro por amadores, recebendo

o auctor o premio de 100%000

P01' lapso, de certo meu, rala? pOdendo 3033? da

prledade da. sua. obra.__
saiu pouco clara a primeira

noticia da minha ultima carta

'publicada no «Campeão» de J_

sabbado 17. A carteira rouba- _anno' ... ~ , :

. .da ao sr, Borges, n'um earro ' 4"- Reahwuúe n'a-"JBBXW'

electrico, foi-lhe effectivamen-

Mala do Norte

  

l

ee entregue por um possam““ Jeee !Bieereei rebin'de
' A scena o Major do 36'. A peça

com _todos os documentos que _ _d .í _ ,f 9

continha, menOs o dinheiro,agr.a °“5› e ° beneñclado Ó¡

'~ porqueéeõ 'l-ãreãvpíó, deepoi'í de' O" murto cumprimentado e rece-

_ .ter guardado, metteu a cartei- bel? b.“ndes de grande Valor

ra dentro d'um marco postal, ”muco- _ _ ,

j e_ assim foi parar ao correio Parm'am Para LIBbOfI

geral, conjunctamente com a O, “esmalte/_da camara 11111111'

...Correspondencia que lá. estava; 011ml? dr' A“desi que Vae t0"“

Depois foi enviada para a po- mar assejnto no Parlamento; ~°

- *conselheiro dr. Wenceslau de
" licia, e como dentro'da earter- LL l _ à, F _ _' _p _ w

e ra estivessem cartões de visita( 'mai governador (”VII do dis'

do sr. Borges, facil foi á poli- _mem 9 "O malÉ". Afrlmadoa

. .cia entrega1_a a seu dono. of Inspector da policia civil.,

ratoneiro é que liceu a 'rir-se APPA'. e

' na sombra, sem que por em-

--quanto se saiba quem elle foi. ,

' .Fica assim rectiñcada 'a 'noti- '

" oia. _ .

A proposito de rouba-

* 'lheiras, vou tornar a referir-

”me ao' roubo 'commettido ,ha

* diae'no grande Hotel 'do "Per-

-. tb,'tde que foram victimas a

esposa e a filha do sr. Cesar

Feréal, 'emprezario compa- *

' 'uma lyrics, "na theatro de aS.

"'*Íloãoü " ' ' A

* Um cre'ado do hotel', au-

' dando no Sabbado a arrumar

_os quartos, encontrou n'um

local junto ao quarto onde re»

".¡sidia o hespanhol Luiz, Dias

'_' em: cofre 'onde estiveram guar-

' ;dadas as jóias, e pregadaána

tinfantis: interior, que 'era forra»

*° da' de velludo,ainda apparece»

" ram'alguuns objectos d'ohro e

”brilhantes ,no valor de reis

.800ã0'00. O creado foi' entre#-

gar o achado ao gerente do

' hotel, que por seu turno o le:-

"vou ás sr.:M Fereal.

+0- Ha em Villa NoVa de

Gaya' um louco, chamado

r 'João Cardoso de Sousa, que '

“até. 'tha pouco era. inoii'ensivo.

Como ultimamente lhe des-

"B'eipara andar peior, a mãe,

”Maria, de Souza Cardoso,

  

' Mala da Provincia

  

Feira¡

w Choveu, mas veio o sol, e, pode' di-

~ ser-se, temos agora tido uns dias bons. Se não

,fora o nordeste, que sopra duro de manhã, o

trio seria muito mais sopportavel. w *

J ....- Tem estado em reclamação, para

transferencia de predios para os seus possuido-

res actuaes, a matriz da contribuição predial,

terminando o preso no dia 31 do corrente.

' 4... O sr. Antonio Toscano Barbosa

recebeu de 'um amigo residente em Manaus a .

pobres d'aqni,mtssão de que 'o digno theàeureiro

mummpal ,jose desempenhou com geralilouvor.

oeiras». Praga o rev.° padre Antonio Maria

Nunes. . ' e

4 -«- Todas. as quintasieiras, das 1,1 ho-

ras em diante, ha vaccinação e revaccinação

na secretaria municipais-F. ' i

51131108'. t

Um _tempo-agreste, o que por aqui tem

feito e continua. *

arguido ;de ter' espancado seu pac, facto que

sempre' negou. Presídiu eo: novo¡ juiz 'de direito, *

sr. dr. Manuel Rufino da, Graça; representava

a accusação o sr. dr. Fragateiro, e era advo-

godootiicioso o sr. dr. VaSques. O reu ,foi ab-

solvido. Não ha mais audiencias" n'estre' trimes-
o - _ '

.. 4.. Continua melhorando o“sr. dr. Igna-

cio Brandão, digno'chefe do partido progres-t

sista d'este concelhou ' - , -

..4... A' freguezia de Alvarenga chegou

; ha pouco o sr. Adriano Telles, importante corn-

; mereiante no Rio tle Janeiro. Teve uma espe-

* ra muito etl'ectuosa por parte dos seus conter-

raneos. Damos-lhe as boas vindas-+451

Paços de Brandão,-19. .

Manuel Rolheiro, da Portella, _que en-

leva a fazer diabruras, insultando pessoas, .es- v

pancando outras, sendo emlim um doido que

carece conservar 'permanentemente em 'R'ilha-A-

teles. '

' a - , e ça_ .4.... Realisou-se a [esta a i'Gonçalo,

vendede" a ambulante, , i t tendo 'numerosa concorrencia. O dia esteve ex-

' ChOU-'O em 03.88. Ha A dlà'tõ, t reliente. - ~

quando a ¡nãe abria a porta, mem.“ maça por aqui, embora benigna-

para entrar, 'foi atacada pelo mas

hum? que lhe Vibro” nes pan" Í !regue-ria o rev.” padre fulanuel Nunes de Cam-

eadz-rs com um pau na cabe-

til'üitliíjiiñ,

l pos, est-euro-mnemladn Espinho.- P. B.

É Oliveira d'Azezneís, 19.

_ é.) Ê times, terá leg-ar no dia "'21 do Corrente, pelas

i duas' horas est tarde e no. sitio da Barreta, da

   

  

  

  
  

   

  

  

 

   

   

 

   

   

Pela dii'tàrçào de. serviços tluviaes e mari-

elamaçao apresentam:: çnn'tra' a reconstrucção

de parte de. um aguda; ao rio Insua e no local

' ¡designadn. '

l .4... Quando na dias uma rapariguita,

, | em Silvares, ia 22 lira-:r no lume umapOrção de

agua a ferver, destinada à lavagem d'umv por-

l'4 lhe a cara e o corpo os:: misero estado.,

l ...- Tem continuado a vaccinação n'es-

“ to concelho. .

r -4-0- Esteve ¡'t-¡:,i:_ .seguindo para Castro

- Daire, vindo de tiara, preso Manuel Mendes.

i ...um Em S. Martinho da Gandara cele-

rada esposa do sr. Manuel Jose Franciscolor-

gr., acto que lei immensamente concorrido.

' 0.'.A.

Barcellos 17. ' ›

Durante a, semana linda foram apprehen-

i (lidas aqui pelo pessoal .ia iiscalisação privati-

va da companhia portuguesa de phesphoros

' . ' &1:076 caixas de PlitjnpilL-TGS de fabrico. clan-

l

l

é

 

__ preza, na sua pressas, certas

' :particularidades que contras¡-

tariam com ::t sua apparencia

 J eminente e distância: porzexem-

lplo, o comprimento_ desusado

i dos brown, a largura das mãos

e a força que da.:.›notavam, to-

dos as vezes que, para resisti-r

ao balanço do navio se agar-

' _ . ravaa Qualquer objecto _colle-

V , 'cado *tao-seu alcance, e tedes

diziam: w

7 _ «Este tem ::tem certeza uma

I historial»

A galera, ne decurso da

viagem, aportara a um dos

_J_ ~ portos da. ilha de Chipre, e

embarcou um hebren def-aspe-

'cto respeitavel, calmo e reser-

vadoLBen-Hur fez-lhe algumas
' l

perguntas; as ;respostas que
o

y dera mereceram a sua aontian-

S .

' _1. - _Q

: ' ' d

* a. ._ v

' U - b

' .,_;
..

: ea, .e. por fim começaram a

n

i

l,

l" ' l: e

l

n

pre-r_

. Esta deve_ ñcar entreguei

até dia' 31' março ã'egtêãe

A f ram poucas transações, por ogado ser vendia'o.

_ bastante caio. Regulou 'o preço 'de 353400 para.

hier-esa. Muitos .compradores_portuguezes se, ,aih-ç

:da mais 'hespanhees Os -hespanhoes stream'

feira Passada 'O béIÉÉñÕío l

quantia 'de 12:000 reis para .distribuir pelos "

-Ó'l- Celebra-se hoje aqui a .testa, em i '

devoção de S. “Sebastião, denominada «Foga- a

v 40- .Respoptleu ha dias_ em_ audiencia v

geral o reu Jose Antonio Brandão, de Uno,

doidecera, temtemporadas em que a furia o

e, o 'àê'ts'êtmptL que tem victimado algu- _

.0.9.. ”lista pamhiando a egreja d'esta 4

freguesia dll, tuna. vistoria para julgar a re- :

eo, a panelta tumbou sobre _a infeliz, deixando-

2 tiraram-se solemnes exequias” por alma da cho- w

: e .
' ' I 5 ' a!

x i . t\ I_ h . , ".'l I ' _ . ›

r . Í ' h i
-I .

. , l I .

destino. Bellezas do monopolio. Os desgraçados

que comam pedras enquanto a companhia me- v

dra e os escarnece ainda.

4.. Tem nevado copiosamente.

B.

'. . !criteria &Brg-119. _

'Realisou-se a feira_ dew gado, que "é uma *

das mais importantes do paiz. Concorroneia nn»
' \

_ .',a area dos_ deshér'dados;

¡ os assistenf'ftes. ereançàs,

_loiras comodo sol-d'aquelle dia, *

distribniamea camelo: um pão

o gado_ d'oito arrohas e 33300 para o de 7.

w Nãoh'euve ,umlrunieo furto. Os purives, o *

tpiinquilheiros ñzeram ,rapoavel negocio. ,.

*d Desapp'sreeau 'de ;casa ;dos paes.;

mehoilde 10 erros', que foi hontem encon'- l i .

. os seguintes:trade no Rio Sôr, afogado. e ,

' A justiça, "tomou 'conta do caso. _

- ...ç- -Vão muito .adeantadas as obras da

egreja matriz d'esta villa, esperando-so que

:em abril proximo estejam concluídas.

'I i l l P. S.

Águeda, 19¡

De regresso da festividade aos Santos

Martyres, voltou-se, nochegará ladeira'do Pa-

redes, um carro d'Anadia, conduzido pelo co-

cheiro Castanheira.

Quasi todos os passageiros ficaram feri-

dos, sendo de alguma gravidade o estado se

Rosa Pereira de Jesus, Maria Vidoeira e um

seu tilho, todos de Famalicão.

Receberam os primeiros

pharmacia Alla.

.4.o- N'um d'estes dias appareceu em

Assequins um cão atacado de raiva, fugindo

curativos na

i para os lados de Bolñar, sendo sempre perse-

' guide por algumas pessoas.

..1. Durante a festividade dos Santos

i Martyres, esteve pregando na egreja parochial

de Travassó o frade de Cocujaes, D. Jose, edu-

cado na Italia mas que 'e brasileiro.

Os sermães attrahiram numerosos ouvin-

tes qualhe herjavam a mão. Os logares visie

nhos despovoaram-se para ouvir o oradoà'.

Odmpo Maior, 18.

A 1250 reis .o decalitro,corre por cá este

anne o preço da a'zeitóna, tendo tendencia pa-

ra alta.

A colheitg,_,quaettá;s ñodár,.5nãotdiséón- .

sola o proprietario. O azeite, que é em menor

quantidade, e, todavia, de qualidade superior. '

O [rio tem-se feito 'sentir por 'aqui

deveras., "

- . í C'. M' ,

\Castello de Paiva, 17. ' ' _

Havendo receio de que os presos'implica-

dos no roubo feito em sardoura, tentem-;arrom-

* har'as prisões para se evadirem, foi requisita-

da uma força que ja chegou

_ Torna-se_ .urgente que a camara mande

collocar um ou dois lampeões ne edificio do

tribunal, para que a guarda não esteja Com-

pletamente 'as escuras. .

C. P.

Cacio. 15.

Na ultima ,semana _levou-:nos a_ ,morto dois*

homens de presttmo aqui, Manuel .. Mano, e o

* velho Salrino, ambos de Shrrazolla..'0'primeiro

_tornou-se notavel pelas suas 'franquezas, o se-

gundo pela sua compentencia em assumptos

pharmaceuticOs; -'

, O enterro de Manuel_ Maine 'foi um des

mais imponentesque temos visto, n'esta fre-

guezia, pois apezarlde ser_ no sahhado,'dia de

trabalho, foi acompanhado a sua ultima umraila

por grande numero de pessoas e pela -phylar-

:monica d'An'geja. “ '

. 'A chave do cairão foi eonliada ao grande

proprietario de Sarrazolla, sr. .lose Rodrigues

Pardinho. ' ' '

No funeral»f_o~ram representados o «Cam- 8abor
C

_de kilo, meio mara de asrlu-

car e outro tanto de café.

A muitos' os olhos se en-

_ :choram de lagrimas.

Os nesses_ pobres, *foram

Maria de Jesus Travessa,

moradora na rua do Vento;

Francisco Rodrigues Limas,

Anna; Carraneho, Ricarda Re-

bello, e 'Caetana Limas, no Al-

boy; Maria Pagantúa, na rua

desenhe; Jose Augusto, pes: *

cador, e¡ Maria_ Luiza, na Bei-

ra-mar; Maria,J0,8é ,de Jesus e

Maria. Custodio. de Jesus, .no

_'_ Seixal; Palmira ,dlAssumpçãm

_em_ S. Sebastião; Anna_ Partei- v

ra, na rua' do" Gravito; .Florin-

i

eo., rua de Manoel Firmino;

Emilia Rosa die Jesus, ' rua de

Santo Antonio;,.Mariana~ de

Ericeira Viena (.10 RÓXQiThBI'Br

za Ferreira esquina, no ,Adro

da Vera-Cruszoanna da Cruz,

na rua do Norte.; Rosme Mes-

tre( '398,6 e Margarida Rosa, na *

Beira-mari; e Perpetua Rosa

~ de Carvalho, na ,rua .de.Jesus_. w

A _Padaria Ferreiragdistri- deram ..dl-estas sementéilmsyafoe !ilustrações dotecamneãosulmmcwà

peão» e «Vitaiidade» ,pelosseus corresponden-

tes :em Cacia. Ao velho Mano e aí sua_ nora, e

_built perto' de '200 esmolas, e ramregadas com agua .soa,

esteve todo o dia de domingotendo :culturas do'bact'llo da

em exposição.. Pouca gente dei» . tuberculose.. No'ñm de . algum

XÓü'dB ir.? . ' P

De facto,_faz_ _gosto entrar

alli. O acceio, 'a'oi-aém', a ma-

gnifiea disposição __ em_ que tu-

do aquillo ~está,“claperta. .a at-

tenção.« ' › '

ria mãos'a medir; Desde¡ do-

mingío,,asformadassueoedemqse

á roda do“deia; E nao ésó 'o

osissimo pão' alii"fabrica-

dO; emgd'ívéi'àáã¡ ÉÉPéÓiêsa *que

bem ass-m Mimi?“ amigo' “Ma““eumqmm *i o estabelecimento vende. Tem

Pereira Valente, ausente em Lisboa,os nossos

wsentidas paz-'amis i '

a... No proximo domingo» realismse na

parochtal egrejavde Caciauma attrahente fes-

tividade ao Ma'rtyr Si.“ Sébastião, constando de

missajfcantada, _sermão e procissão, se o ;tem-

po o permittir.

M. E.

 

Festa 'é caridade

w A aberturado novo estabele-

. -J w 1,. «Pad-aría.. . -.. cimento leem _. ~e pobres da 'cidade nosencarree
Ferreira», ?aos Balcões, 'tev

uma selemne censagração: a,

do _reconhecimento dos pobres,

dos: sem arrimo,que,niestie dia,

ao _menos n'esse ~dia, tiveram

com que' mitigar a fome_ e as

dores. Í

' . Uma'inaüguràçao feliz; Cof L

reou-a a, mão. da' Providencia

outrosgeneros', ,cómo o Café, o

chá, o 88811081",eÓFVl'IlhOBÍñHOB, w

astearina, etc., etc; ,

Que o novo estabeleei-n'tenL

mpi-espere, see os ?nossos ein*

cem-szdesejos; E, "com .as nos-

sas'felicita'ções ao Sr. Ferrer-

ra, o agradecimento que os

gam de transmittir-l'he.

  

0 "Campeão" 'ntS'tampts

  

DOENÇAS nos :ramos

Este , ,importante cereal, 'é 'du-

› rante .o seu periodo .vegetaai

conduzindo alli centenares de tivoatactrdo ,por muitas doen-

pc'sso'as adquiriram _larga ças, tedas produzidas :por-_'¡pe-t

parcella dos _generosê' expostos, quedas_- organismos microsco-

be'mdizen'do todos 'o generoso picos, como são: «o carvão, eo-

ê

mente

' ' 'Ú ~ l' E i ' ' l o
l ' Í d

tões de admissao ao bode, sa- maison. menos ..grandes-pre?

iisfez'um preceito de_ caridade, juizes, sendo muito convenient-'-

í Entravam no Oronte ao_ 'voz,tranquillapAssuas-aimmone'

mesmo-tempo ;que a galera as'*riKiuez'afpulz'erhtü-no'em 'evt'é

_ ' acto 'i do proprietario, da'easa, [q _ . _

que', tendo distribuido, previa-í de morrão caria e outrem-»Toe
"g _ et., 2¡ .'J g ", -. 4 fz. i _nz ,\ ,_ i VL.. 4.'

perto de duzentos care :das estas doencas _produzem

atendo tambem-comia? nõme

 

, que vinha de Chypre, dois.:ou~ denoia é. fallaeseJdlselle ;demo-

tros ~navios,.jáassignalados no -do-Que' _nsmsequer :henêvoe'

” ' ' v lente( ' 'í largo. ' .

' Ambos desfraldavam pel-'J'e :aeeeHavia outr'orn'j'em' Je

querias bandeiras, d-'um amas-r; lem urrrprineipe diurna* fami-.e

amarello brilhante.

Algumas pessOas per,gun-'

tavam e a _que nacionalidade perder o sangue' mas: o; 'curador Graciano, n'uma das

- coração batia-.lhe peeeipitadm w.ruas de Jerusalem..pertenciam.

lia antitptis'sima *side* Her'. . '.,

Judá., ;esforçava-se. por' não

'e-Seí eu, disse'o judeu de mente.

aspecto respeitavel, são as ban-

deiras do armador d'esses na- cianteptinhaea intituição dos mais d'elle. furor do .roma- \ w °

negocios e occupavawe de ,no desencadeou-_se sobreaesua¡ .mandacaravanas ,alardmggg

' 'w grandes empresascommerciaeh.casa, nenhum, dos que usava, ,possue actualmentegeleiras gem,

no Oriente e'ín0«Oeidentev..-Es-wo seu ,appellidp vive. ,As , por- numero auñcleDte,para,.tp,mpn,

etas do palacio foram selladas, uma esquadra, .real, .

agora só serve aos_ pombos e

_ vios.

_Conhecel -o?

le.

-Já tive negocios com el-

-Esse principe era nego-

tabelecera feitorias' *em ~ todas

Os passageiros ñtaram-n'o as cidades importantes.

como a convidal-o a dizer , w w

mais. Ben-Her ouvia-o atten- da *per um dos seus _antigos dos.0,governo _curou ,a ferida

tamente.

-Reside em* Antiochia, go 'no nome, maslisraélita_ de., _

a rir.

A de _Antioehia era › dirigi-

empregados, Siomonides, grea-e _com ungnento doirado.

ã continuou' o. hebreuoom a sua "origem. ,V

pela' caiu-sulfato_ dei och“, .iii

sulfo_ de¡ soda; ' “

de cobro', o 'mais usado; con-

kilos de sulfato Ie duros** W

de agua, mexendo-as durante

um banho de dez minutos, e

retirando as sementes que so-

gbrenadámi sersüeí site""iiiitíiíel'-w
feitas; porieultimopõedse o 'ce- V t . , _ _ _

real a seocár, ou 'então' ' ses-'WO' c'°"°“°› em aludida-"ligbmv 03

meia-se como sáe do banho.

w ças ,poderão ser .cultivados ea

da Abbade, na Beira-mar; Cae- multiplicados em centos lagar...,

tanaRosa,nn Corredoura; Ma- mes? A _esta-pergunta. *respon-

.ritanaRosa, no Seixal; Ampa- w dem de uma maneira¡ decisiva¡

ro Calisto, ,rua Manuel Firmi- '

no; _José dePinho Vinagre, na

Beiramar; I Genoveva Manari:

semeauam .os srs. .qurtz e

Bourges, ,rebanetem alfheesn

agrlões, ew as plantas' quentes-.o .outros, continuaramreferir'seas

r segundo todas e as probabilida-

-pel que as minhocas-para com*

o microbio do earbunculo: de-É *

os legal-mes: que seedesonvole-

”Vemí pertoado ãsólo :é Que são.

l de !adubos :provenientes

.tapioca, tentou. matar o _ pro-,

.todos es bens foram confiscae tudo.

enchendo, de_ pãom'aquelleldia, te para asievitar, submettersse «e-oelhmqueeareoem de; melhoras ur-

, . vas. sementes antes .de as lançar -

Foi um acto que comoveu á terra, ou na oeeasião da se- .

l I ~ 'l i ” "'~' 53520950,);ca-
marada-_4,_ a ,um _tratammínpmafnsutun retratar, @Em é

gentes- . _- -«

Não se entra alii sem que se

lenbr

   
  

 

"igual vida

e' ,bastam Precisa' de. obra -rIÍdi-

. O tribuoaya secretaria», sca-

,ria

    

 

   

'Oirstamente pelo.. ¡aliam-;7

eiete een-"lançar Fe? sementes: intensity uma merenda. o.
n uma solução competia-..de apagam ; '1.' defeito'nmri para

êd'io " '

 

*' as re*tre't'es'"e”'que

estão produzindo um mal terrivel

á saude dos que alli vão e traba-

lham, e isso é que pode ser ja mo-

diiisetlo-, . .- ..
'QtNotribunal--jndicialad'em co.

marea devem-«ser julgados) em 30

trez aucter'es do assassmato do in-

,_ _. __ _ ç .. :feliz Joaquim Fernandes/;e'emsd-o'uo

Este Processo é faca deconhecido lavrador, .leão daNiolan-

executar, barato, 6.1déi'malgni? te. caso gua seriais na reader. Ola-

íicos . .resultados. rias, e que pretendsmente eíuocio-

~ nou a cidade.

~ '_,,asp :semen-,atrelad-
*r, 1m *a* “ muscaria“” as.. car.

i* land, Laidley & 0.', o hiato a'l'ele-

phoner'e o tugre_ dihingiv', que

* irpzetiroâqo quintaes inglezes .de

~ acabou, | . ., . .

“A's emprezas de pesca' da

~ costa? de *St 'Jacintho 'ticararn n'este

, PERIGO :DE Cai-'tres nesses

Os. _bacille !do cereais.- damn...

as experiencias, dieitas pelos 3mm cam. pregam;

srs.. Wurtz e Bourges¡ .pelas

quaes se. vê: que 'así :calúnias &fDdrl3206lãi59âe; Manos a! 0.',

d'BBses bacille "se multiplicar

e pullulam rapidamente opor,

sistem , em certos diagrama¡ .sm

Nota do producto bruto: 'noche

í ;2:53:39 ,Blu ' Coelho da ' Cat, reis,

12:11:20,105 senhor Jeeps,p,re',s

w t'l":”9*28fõ870; 'Baetos a' 'Reis (nova),

' “'426552'1'03; Nàiá a" Silvia” reis

bretudonos- àfolíwabür mpite texrrradt'z;rsastos s Reis;:(ve,lht),'
rentes aterrar :ou aspergodes 10:3285070..A despensa-poucormai's

com_ certos adubos... .ou meses de. .quatorze contos por

Em vasosohei'os de termica“,1a emprçiañ .e - . J
*i Varios _Jornaes, como .o

:aGommercio da j rena., a', &Gaieta'

'9. de Espinho, o a 'Gazeta da Figueira»,

'vendo o que acerca_ d'eilzis .escres

vemosi'li" nova' amabilidade; “que,

:regis-tamos ;e agr'adec'emtis'l" ' _,

40-» Nos - nossos mercados *tem-

, tempo inocularam-se fragmen- emitido? grandetquantidaneedecidim-

l tos das .folhas nd. peritoneuwde “989: , batatas; ;tc-alimente... 9 16019101

,cobayam e dezoito vezes' soê'tem'me-S corrido» bem?

bre .trinta, os , pobres animaes w

tinhamese tornado 'tube-temo»

_ _. _ k sos; - "

Não_ tem havido-napadaé _ e . .

, typhoide, os- :resultados foram mente eleilerel .de-eeeaelhe I' que

&.'A'equiValen'cia' do .franco

:para as taxas" telegraphicas vire“ ser“

resuzida ;ar-240 reis, atomeç'ar no

_ . . dia_ 1 de tevereiro. - » -

Com oñmicrobio da ;febre 4" NO :SQT'VÍÇO (10 FBQR'HSGia-l

. . 'i f a .l l! r :,,..7 ..,.cpd _n. ipa.,1 p _r W g. ,W

pagamos, tnntaemtrmta; por_ se ,pro e e_ a secretaria munICIpal,

í, í e _ ' eStão *

eoneeuumem M fdlhn :doem: Arade, Bacia. ?Eirole Eixo. f sm eai.
banetesf, das alfaces,«o . agrião; gemas .ofensa. se não em todas,

e ;os ,propriosrabanetesice-nti-l¡Qliluâubidoo 0-” ,de ”90811563008,

nham em si os temíve'isa'ddítmi7 .. “PW-i“ “NW.. _ escapar, fatia-im,

gos. 'da especie humana.. l
tos occorrtdos d

.As -pldnetañ @nã-15811173535 gar contribuiçãono corrente.

des, representam o mesmo-pa- boa dezesoistnilhões ,dermedidas de

trigo_ erotico, _ue foi importado para_

servir 'de atoa 'j'a'qu'zilquu'di eren-

_ . . . . ça na producção useiunal".

vem tm““á'mpmñme (lo-19°*- aoo-:Está seconcurso a egreja-

10,' em'iplen'a luz: 084 -llítllílleoaw de S; :Miguel-.da-Gicea, .no concelho.

.pathogeneos, ao longodos 'senai de , Moniemór-o Who;

4,0- _A camara' municipal davi-s

sin'h'o' Concelho' 'de .Vagos resolveu

mudar-para os“dias 4a feira' que_

se 'edectuava nos ?dias 12 *de “cada

mez n'aquella villa. -

caules e á' .superficie-das, :suas:

folhas. Diz-ese, porém. ..1111916

susceptíveis'. ' de' :transportar

n'ellesos: germens :nocivos ao

passo que .os › educados# sobre

caules, :seriam totalmente'in-'

.a :EMYBMHÚO 'T borne' w

estar. de .sobreaviso'ezzé de: tios

da. «a pruden'ciirí não: &fazer › i uso

decir-ie'

me:

«Tem-se conseguido ensinar a

escrever aos cães e aos macacos;

mas nunca se conseguiu ensinar a

escrever um passaro. E, no entan-

to. não lhe faltam pennash

40- Parece que vae pedir a

sua aposentação de secretario da

, . administação do concelho de llhavo,

“miami,th ' o sr. Joaquim Augusto Novaes, in-

- ..i 'Dei' ¡gaúüidigitando-se para o substituir o sr.

 

_ _ _ . ._ , Augusto Figueira, actual presidente

ma dascbras quer_ maisseim-gado municipio ilhave_ns_e._ w w __

põe à consideração-.da cama: 4-0- Annuneta-se para feverei-

.n l

I,

ra, e areforma'dos'Paços "do” con-'ro proximo a apresentação, no

 

| -L'Oseu patrão_ morreu no

mar, _mas, os_ seus negocios

continuaram -e- ,não ,se torna..-1 umjdqs viajantes; . , - _

ram porissor menos prosperos. * #Dime estilistas.; o. -A_›hs~..-

Passados annos a desgraça .breu, ,soarepgitozqguelme

1 “mms ;31309.90

' : i'm-do.. - i“? ; Recorder, »Simonídm

, ,agente , de principe ,Antiga j,

Ghia, abrium'sewmmeunmn;

. .feitoria, e h'um,.,prasq_,d,ç,_fgm..

- 'P0 excessivamente ,cm-to; ,e 1¡er

decadeoou-se o, principal :negociante-.-

cabiugsobre a fahtilia do:

Seu filho unico., aindagmui_
r

-_O intento_ falhou me, v

então, 'ninguem ouviu faller da cidade.

l

U

'Os passageiros desataram

'retistas ' a'sífrégu'e
tms .de.

ura te o anne lindo,

e por anuelles'que deixaram' 'de' pa- _

. *Estão-.na ::Alfandega de Lis- ~

py

v

e *meramenteede*tir'Prudhom¡

~ *Guedes então se pro:
,lpriedades pàmaênafidxdmhw

,

i"

Aíiirmaese _que .ré. ._ .felizl'

ii'

il'A (cosan

Ji
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heotm Aveirenss,d'uma bem or-' tancia. Esta proporção eleva- * do-a sobre tantas outras os fie-

Banisede lie“lle ¡Mantib que Vem da torna o azote custoso. Em- nissimos desenhos de Dietricht,

bora o carbone alimentício se- Alfredo de Moraes, e Souza .e

ja dado gratuitamente na mes» Silva em gravuras de primei-

vma materia albuminoide, não , ra ordem de Carlos Traver. w

w i t A Bibliotheca Popularpôl-o ñ

de al- v á venda a 250 reis o tomo, e humanos. Entrevêr oüm consi-

'buina “seis ou sete vezes mais * tanto basta para augurar-lhe tructívo será entrever a reno-

precedida de bom nome de alguns

'dos melhores tlieatros do norte.

41- A direcção geral de'agri-

cultura aprovou a lista de cultiva- A

dores de tabaco no Douro, no actual” deixa por isso de ser necessa-

anno. São ao todo,549,_e 5.287 :200 rio cómprar um Peso

os "pés de tabaco.“ " '

«ou A juntada Ordem 'Tercei-

ra de Coimbra, deliberou não ra..weleváe0 que_ 0 dO' mesmo ele- uma larga venda."-

, r
i r

.

ser este anuo a procissão da Cinza.; mento.

40- 0 tempo não quer mudar.?

"an-“Já está. publicado o

E' certo que, graças á. sua 4.° numero do Sport, que in-

TemO-S “do dias de Chuva tor“. complexidade muscular, as als » sere 12 gravuras.

reneial; outros, bem'pouws, de sol, .buminaslpodíem, decerto m0..

que o mais das vezes se compraz .d . . p _1 d ar_

em desapparecer durante' horas, do: O WPF“" 0 papa 0 388110

espaço; dias de vento;dias de rieve,le l das materias_ gordas, em- *

de tudo um pouco .como na. botica.

D frio é que continua' .presistindo,

por mal dos nossos pescados.

quauto que ;a recipróca é im

,_possivel. Resolver o problema

Hoje esta um pouso melhor. ”Oie. w “lime-ii“? barato

_4+ Foi dada em' juiZo partici_ não é' facllagtanto reais que na

papão contra uns individuos' da natureza _av' materia anotada

Quintã do Loureiro, que, ha hias,li-'

;zeraiu'graves _estragos n'uma pro-

priedade -Que'o sr.. Antonio Maria

;erreira possue em Cacia, umafor-

musa vinha em que tem caetas es..

jámais se apresenta em esta-

do puro, achando-se rodeada

de corpos inuteis ou inertes

'que ..representam o papel da

peciaes, algumas das quaes se lhe .ganga em torno de um ñlão *

PeT'del'em eSSÍm- ' _ precioso. Para _se encontrar a

'O mine 'é' gm“? e; ?id-0° perto'. ração-.depauote necessaria, tem

será punido como merece.

«oc-Teve de novo uma noite b . d b t. . .w

de applausos, a companhia de D._ 9m P930 e 8“ 8311013311133"

Ban-Ham, no domingo ultimo,no e inuteis. .018150 re-

DOS-SO theatro. A concorrencia.. . gultou apresentar..ge daesdeqál-

0°'›°._A_ ___M gum' tempo a certos espiritos

e . í . . . a id ”a de se aduirir uma

0 "Campeão" lllltl'lll'lttdl'StlellllllCO mgiapm em qi“, ,20,13, a,

Wparticulas sejam utilisadas

- ALIMENTAÇÃO NOVA organismo».

   

 

om este titulo publicou ulti- 'e ____.__.____,._e(CONTINUA)

= mamente uma revistal'scien- a

tia“ i'll'eneel'íeem artigo m' 3.° .anno de publicação o nosso col-

temümtee 01111030, sobretudo lega «Gazeta d'Espinbo». Parabens.

por versar sobre as proprieda- W

des nutritivas de um cereal,

muito.,vulgar entre nós: o mi-

lhorE eis que d'elle se extrahew

presentemente um producto

considerado como um 'alimen-i

v-' w_-

 

Recebemos e agracemos:

A Illustração _Moderna, n.

° de se comprar .e absorver um

O summario é interessan-

tissimo;

nsabliad lhia l

 

Pedem-nos a publicação

do seguinte:

Renovação do Theatro Por-

tuguezw-Reconhece-se em to-

da a Europa e em todas as

Littel'attlras modernas, que o rão ser @mamas rá Secretaría;

Theatro ,está atrasado .e esgos;

   

 

lidade dos negativismos so-

 

seguir. Não serão admittidas todos os escriptores portugue-

as obras que explorem a faci- zes.

  

 

ciaes tanto _em voga no thea- Jornal

tro francez, nem 'os ' rebuscos *

de .originalidade nos' al'eijões' Le ultima medaa m0 785a de

*e esta semana, traz, entre ou-

tros, dois elegantes figurinos

vação do Theatro Portugues. de trajes caseiros para se-

Eig ,o que' a rvealí. nhora e creança.

sar-se,,e'rguerá para 39mm“) Sobre o primeiro, confec-

moderno _

  

  

 

    

 

philosophica_ ,saibas 'impor a eo anirlado, diz o interessante

nova e unica orientação'. JemeJ de modas:

Bases do Concursoz-Jul- ~

gará do merito das obras o

Conselho de Arte Dramatico

ou um Jury expressamente _ _ w _

formado entre escriptOres'por-à' seda azul torqueza- O corpo'

,agulezds 'de comprovado ta_ blusa é decotado em forma

A saia é muito cingida na

parte susperior. Salientam-se Ã

nos contornos de baixo bonitos

.enfeites de passemaneria de w

'l .l -- l. W 'e l I ¡.-

ooooo'ooo 0 oo

lllllllIlllllilllllllllllllllll-llllllllllllllllllll Hilllillüllllllllllllllllllllilllllllllm.

Consultor-10 l

 

llr. Luiz llegalla,

i Rua d'Arrocbella-:Aveiro

artista cuja forte organisação cionado de zebelina d'um bran- w

Domingo. . . . . .

;Segunda-feira. .

0-0#-

0009_  

 

*40-40-40-

usomocmossma

medico da Real Camara,

facultativo municipal-

Consultas das 12 horas do dia às 2 da tarde.
'Wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-lllllllllll'lllllüllll'lmm'l

 

Lembra-se a todas as pes-

sôas que forem a Lisboa, que

não se esqueçam de visitar a ma-

ravilhosa e surprebendente Ex!

posição Fabril e Artística «sm-

gern installada na Rua do Prin-

cipe, à entrada da Avenida.

 

lento-g As copias dos originaes

(escriptas por copistas), deve-:

do Atheneu*impreterivelmente

 

    

 

ponteaguda. No decote, hom- Terça-feira . . . .

até 31 de março do corrente
tado nos seus recursos; mas.

ninguem ainda. presentiu o

modo d'essa renovação recla-

mada. As fórmas lyricas e'

narrativas-j têm-se transforma-

do peloimpulso Íde genios

creadores; as fórmas dramati-

Archivo do “mpeão,, ~

no logia social. .- .

._ . Pela ¡mprensaseu _ w _ _

Com o n.° 105 entrou no seu deellejsehadedirigrr:amam

cas,_pel_o contrario,têm degene-

rado ao ponto de fazer-se da

scena uma exhibição de patho-

Para a' renwação do Thea-

tro _é necessario _deduzir do

i' 'percurso a ,linha ,para on-

altaexpressão dramati-ca foi

attingida por Moliére, 'mas não

se elevou“fóra *do espirito ne-

gativa_ A phase nova do Thea-

tro -visará ao intuito constru-

ctivo.'tendo ,danos 'apresentar ;disposição de seus auctores,

o .os altos caracteres como typos, guardando 0 Atheneu absolu-

 

to de primeira ordem.
(ie-“imitação.

2 do 4.“ anno, que vem bri-

Diz a Revista: w lhantemente collaborada.

«De que depende, o pre- ~ '-00- 0 n.° 2 do 25.° anno

ço dos alimentos? .Ha duas do Progresso Catholíco, bem

maneiras de comprehender es» _redigida e illustrada revista de

ta pergunta e de'›respon,der.va * religião e ,sciencia, Iitteratura

ella. Uma cozinheira 'amrma- e arte. A

rá que a carne é -mais cara 1H- 0 ,n.° 23 ,do Boletim

que os legumes e que. se ha da'Ass'ociaçãoCommereial de

.a , _ - ~ . de d'ellas como rovará entre-N esta ordem de Ideia, o P .

Atheneu ;Commercial do Porto

querendo pre-starlum alto ser-

viço á Litteratura portugueza

institueum premio unico de

1010ã000 reis _ao escriptor que

apresente 'um _acto dando ex-

pressão _artística a qualquer

peixes que se compram mais ,logistas de Lisboa, que falla,

¡rurais-np. outrem-?goma o sala¡ acabem, sobre contribuições, so-

mão, constituem ,verdadeiros abreindustriaes_í'ragateiros, etc.

pratos de luxo. póde le- 40- O n.° 49 do Passatem-

var a crêrsg'ue o valor é po, reVista. illustrada quinze-

d'estas. simples theses:

I Conformar os nossos actos

com os nossos principios. Har-

monisar os nossos sentimentos

com os nossos pensamentos.

anne, devidamente. lacradas _e ›
t 'v qr ' q q . V r

com a rubrica exterior com__: tura.) de peluche azul torqueza.

curso Litterario. Nenhum ma-

nuscripto poderá conter nome'

ou rubrica, "ue'indi 'ue' o seu_ .
' q q «seda d'um tom rosa pallido,

auct'or, sendo portanto anony-

[nos estão' só sujeitos a uma .

divisa: em envellope junto',

egualmente lacrado, o nome do

auctor e a mencionada divisa

escripta' e assignada por elle'.

Esses envellopes serão conser-

vados intactos, guardados no

cofre da Sociedade até á deci-

são do Jury, sendo apenas

aberto o envellope cuja legen- w

da corresponda á. da peça pre- *

miada.

Todas as outras ficarão a

to ,segredo sobre a

gando, sob reclamação dos in-

teressados, os respectivos ori- l

ginaes e os envellopes perfei-

tamente intactos.

A _peça escolhida ..será re».

presentada no .Salão Nobre

por amadores distinctissimos

com cuja acquiescencia desde

já. se conta, ficando pertenceu.

do o manuscripto á bibliothe-

ca do Atheneu sem que por

este motivo o auctor deixe de

A8 mangas são d'uma só peça,

franzidas em'cima e em baixo.

4o- A'cerea do segundo, de

diz, tem a forma recta.

Espalda e dianteiros, abo-

toados na parte superior,sobre-

postasno vestido,que éde for-

ma. redonda.Uma torera cober-

a_ 10ñ000, 10 reis;

reis; de 50$000 a 1005000,

:i 2505000, 50 reis; de 2505

;00 reis. Cada 235033000 a

50 reis; cheque

Letras de_ cambio'

A'vilta e atéB dias-«De 5,000 até 205000,

is; de

00 até

ais ou

20 reis; do 205000 até 505000, 50 re
ao até soosooo, 100 reis; de :300.30
acessos, aos reis. Cada susooo a m

ao, portador, ?0 reis.

bro e punho das unangas, que Queria-feira › -- 7. 14, 21, 28

são amplas, os mesmos enfeites Qumta'felm ' 1' 82 15223.23
_ de saia. t ÊeÊLa-Lil'elra . ?3, 9, 16, 23,

Amolda-»se o corpo ao ta- 'w, . ,w . ,release o
Lhe melo dum' 0M]- Bsoibos e seus duplic'adlo'l--ne' ¡JOOO l

do 10ã000 a 505000, 30

:t0 reis; de 100'

ooo a sets-bell, '
orais ou fracção,

Entre praças do reino e ilhas adjacentes-

r fracção, 100 reis.

Mais de 8 dias--Do 3

20 reis; de 205000 até

zada

$000 até 205000.

10055000, 100 reis.

~~ ta de bordados perfurados, fei-

proprieda-

105000 a mais ou fracção, 1m reis:
Pñgaveis no estrangeiro-Da 20

«tos com seda branca, comple- até 1005000 10 rels- Cada loosoooa mais

tam o trage. As mangas, semi-

largas,são abotoados nos hom-

bros e franzidas na bocca.

ou fracção, 20 reis.

no Ultramar e estrangeiro pagaveil
em Portugal-De 5,6000 até 20.3000, eo
els; de 205000 a lOOñOOO, 100 reis. Cada
1905000 a mais ou fracção, 100 reis.

     
.n.110. 'ú . ., t

E ,_,a BICO AVEIRENSE

*~ SEM RIVAL

  

* heisi' um serviço

,em pó, cigarros, folhas

 

souberdesd'um asthmatico,prestar-lhe-

grande apregoando-

lhe o .Remedio de Abyssinia Exibard,

para fumar

como tabaco no cachimbo, o qual, re-

ceitado pelos medicos todos e premiar

do com medalhas de ouro e de prata,

allivia e cura. cada anno milhares de

doentes. Certidões numerosas.

g H. Ferré, Blottiére et 0.', 102 rue

Richelieu, Paris, e em todas as Phar-

macias.

~ ~ nos m ESTAÇÃO-_FABRICA no mz

_e

_-

Mangas sedosas para todos

os systemas de bicos, desde 120

a 300 reis

Bicos completos de 1.', com

chamine de crystal ou mica, a

1d'200 e 1$500 reis. De 2.',

de crystal ou mica, de 15000

a list-300 reis.

Grande sortido em chami-

= ne's de crystal, mica, globos,

tulipas, abnt-jours e todos os

mais artigos proprios para in-

candescencia. Bico intensivo, o

melhor systema conhecido-

a 35000. -

  

Não confundir, que já ahi

ba emitaçoes. O verdadeiro, le-
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uma questão 'de',moda, em-nal da. conhecida casa lisbo- Egualãr a .1103333- “Pirações mãe”” 'Para 8,¡ to?“ .Os di"“ glêl,moo'p:liicoialll(lng É;
quant ;_ ."__e,›consi~“deradas_ mais _nense-Grçmdellad: C.“ com O POder (1390533- _voete' re““ ~de 1311131103030_ 9.1'9Pre' A gasolina, funccionando como ~ Galo ¡ t_ ,. ', -êã

Partifârmente¡ 'as questões *- Theatro em 6 arte df' A Pie“ deverá “É inéditar Sinta?“ que de dll-'81“) "1°. os. de saz ?Para agua de pressão mpmãiliil?pill“ixêiiiJÃÍ 'É °
vitaá¡ _Ie tomam prog-lemem-alé o titulo (yum folheto dactualidade sem., emitações de Pertencem- gãdâàlôl P“Vll'eletdâa completados_ te qualidade do BICO e seus ãê

ehimieee? i 'em que aPParece impressa a Theatro estrangeiro, 131180311- . O AtheTteu, no intuitode_ na'estabãgnãígxíâmàãopeã? [22:3 aprestes carlos Guerra.

_ 0 preço dos-alimentos não magnifica conferencia promo- do exeluslvamente-nos 31103905- emtfil' 915012“” falta .envolnn-l 5,500 ms. _, ”ooo _ ' É::

é inteiramente arbitrario masvida pela sociedade Theatro '0030111133 exemplos ”Obras “um“: convida Pela imprensa Lele Sei-Liebeao OÉ
uma resultante complexa, de'- livre e realisa'da- no Atheneu ' z

pendendo em ultima _ analyse * Commerciallpelo ;sta ..Ernesto -

da raridade relativa dos seus da Silvia." Lease :com .agrado

elementos 'constituitivos.'.;Que pela brilhantemanéira de ex- ~

se trate de materias -hydroearg pôr, e fica-reexbem impressio- “ . . 'r

buradas como'. O¡ 383110313 nado pelas razões* expostas.

materias gordas-coinoaman- «on- A empreza editora do

teiga ou '0, azeite; ;Ottg'demàtéê Recreio, da rua D. Pedro V,

riasalbuminoides comoa car-i _aoaba de fazer

se
_ AVEIRO 45  

_LUIZ _na VASCONCELLOS mas

dido até agora á' sua apanha, tende a desap- Devido ao grande incremento ' ~-e I . t
7 q u -

parecer n'um futuro _mais ou_ menos . prroxlmoç q en aquel
la região tem tomado a industria da creação e

J' t

, I W . qualquer tecido organico, são

, .

l

1

    

  

l

| Í t

l

!à ' o o o

. , saude, é necessario «restituir-
F 2

node vacca,¡o _que é .facto. :apparecer n'uma_ brilhante edi-

encontrar-ese 'nasua ,composià ção popular ,__e-,illugtgad.a, _Ju_

Merge! 'de desássimilatão,

= as per í

.' Í, conteem diariamente 15 a 16

; grammas'de azote com rela-

;1 g individuo mediano. ção_ do Quo-wadls, de Henrik

ção; os_ quatro ,elementoslseá-Ãxuosa mesmo', com 'perto de

guimtes: -hydrogenio, cxyge~1200magbiñcas gravuras, a

tria,'carbonee azotér-Se'o ass'.H'2'sloiria da França, de Henri w

encarou azeite, :alimentos-ter# Martin, .a obra ,mais barata

narios, não uniram o jante', que conhecemos n'este genero

nasua-.estruomra intima, ›as~;de publicações, e que real-

materiaâ ;albuminoidéa conê mente se

ingêàvéís
elemen- ,

materialidade, apezar . de tudo,

;peso=,total. .

~ As 'materias _albuminoides,

elementos constituitivos :de

as.~›qnelmaisconcorrempara a ,signantem '

uma alimentação Os phyaío- '

-' lógist'as teem notado que .os

as do corpo humano,

'L

O tomo 1 .°,

. , recommenda pelo

r p610›~contnario,quantida-.seu merecimento, que é real.

> Temos á vista 'o 1.°. tomo,

que vae até paginas 44, e que É

”aporção'basit'ante restriota' _inclue numerosas e bellas gra- w

A' A w I ' varas. Custa o tomo 100 reis

:e ofasciculo apenas 20, dis- y

,lribuindo a empreza no fim da ~

'obra um brinde a todos os as#- ,

40-. N'uma formosa edição °

;da Bibliotheca Popular, em-

_lpreza editora de publicações

illustradas, da rua da Rosa,

16.2, Lisboa, appareCeu tam;

bem 'á venda uma. nova edi-

3?' Kleâm .de manter esse indi- Si.enkiewicz, correcta versão V

viduo em bom: equilibrio de portugueza de Maier Garção.

specimem

De facto, às enormes quantidades ¡deme- engorda do gado vaccum, grande parte doxilhão que ou'tr"ora'*h,av¡a_em Aveiro, 'vão di-

minuindo sensivelmente,e',_com_quabto Sejam _ain-

da muito abundantes, estamoscertos 'de que

sofi'rerão diminUiçãonotavel .se por'parle [das

auctoridades competentes nãofôr' peste' cobro

às scenas de verdadeiro vandalismo praticadas

pelos individuos, sobretudo creanças, que' em

tal apanha se empregam. ' "

O exemplo «fornecido pelo deSappareci-

mento completodas extraordinarias os't'reiras

da ria, deve servir-lhes de ensinamento.

One a apanha se faça livremente pelos_

pobres que so da pesca vivem, comprehende-

se; que, porem, estes arranquemw todosos mo-

lusCos, pequenos e grandes, para só approvei-

tarem os bous exemplares lançando fera os

que nãohaviam ainda attingido o conVeniente

desenvolvimento, representa a nosso ver' um

acto de vandalismo, que a todo o custo Con-

vem reprimir.

,Repovoem a ria com ostras e não permit-

tam que_ nos espaçOs destinados' a ostreiras

se apanbemoliço, e verão dentro em breve'

assumir extraordinarias proporções essa indus-

tria, hoje 'completam-ente 'extincta.

' Convençam-se de que a causa do ,desap-

parecimento das ostras da ria. de Aveiro, está.

mais no systems de apanha' das algas, por

meio dos ancinhos, que tudo arrastam, do que

propria-mente na abertura das portas d'agua.

' Não duvidamos que a abertura d'estas

portas tivesse verdadeira importancia no ani-

qual é destinado ao abascimento dos talllos da
capital, é impossivel calcular-se o numero de'
cabeças existentes actualmente no concelho de
Aveiro.

_ Bastará,porem,dizer-se que no commissaá
riado de polícia se acham matriculados 2200
carros .de bois destinados na sua maior parte 'ao
transporte de cereaes, sal, moliço,junco, bar-s
ro, etc., etc.

"

' Calculando uma junta de bois por ca s
carro, teremoslrzãáo cabeças de gado, sebdó'
certoque a maior parte dos lavradores ' teem
2, 3_ e alguns ainda mais juntas. Portanto, 'se
avaliarmos em .8000 o numero de cabeças de
gado vaccum existente .no concelho de Aveiro
teremosa certeza de que tal calculo ainda não
repreiãntâ ¡.ntcfiramsràte a' verdade. ' ' I

ri um o a ca a 'unta de bois e
medio de 1205000 reis,J teremos que 2 igdadgf
tna da-creaçãoe engorda ~do gado "vascum no
concelho .de .dveiro é'um faster 'importante
danquezaregional e representado pela quan-
tia de «bOOcontos 'de 'reis approximadamente.

A industria pecuariai não é, porem no
concelho de Aveiro, apenas representada pela
creaçao e engorda do gado vaccum, pois que
a doàgado suino e-tamíbemgmuito ' ' '
epo e'rà sercom utada em 'u í “
a 1,00 contos'de'feis. q anna superior

A creação do gado csprino e ovelhum não
temem Aveiro quasi importancia alguma e

. uil ment* aw ~ ' - " ° ° -- . ~ > o
,É :__ lhe ¡quelle aeóte *Sob a forma tios que se lhe seguem, é um ge qane fofadsãaoübllbasbdbzíd ::le auiiiaigdis- baataâê'?âgaoígâãagglàeâgJim““P*O láthoje

a"- -' de em rdção conveniente. primor artistico. A_emocionan-_ tancia enorme. ' ' ~ tambem espada¡ menção eng; giganmâãece

i, A. constituição - das albu- tissima obra litteraría de um" *E exemplarqs até hoje obtido; têem sido 3888;::

' * mipaszcxige, -nleste sentido, a dos primeiros escriptores con- a, ' ,E “aos de Interiores' l'
,, _ ut¡ ¡lação diaria de cerca «de temporaneos, _está_ _alli ' posta commdo em caso de m°blheaçao letal ou

1;. !00 grammas d'aquella subs- com um esmero real, elevan- '“
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Successor de João Pedro soares Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalhas i

ANTIGA TANOARIA DO com, de prata e ouro ' conferidas em exposições a que tem concorrido.

AVENlDA BENTO DE MOURA Analyse chunica pelo ex.mo sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de

AVEIRO chimico. Esta agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desinfectante.

_ E_ empregada com segura vantagrm na diabetes, dispepsias, catar'rhos

Nlesta antiga e accreditada of_ gastrzcos ptttrzdosliou parasitarios; nas preversôes digestivas derivadas das

goma, fabricam se todos os utensi_ doenças ZithCCAOSGS.; na coçtvalescenca das febres graves; nas atentas

nos Pertencentes á arte_ Concerta gastrzcas dos diabeticos, tuberculosos, hrtghtzcos, etc.; no gastrwzsmo dos

toda a qualidade de vazilhas. Ven- 95090“06103 798108 excessos ou privações, etc., etc.

, . . Não tem gares livres' sabor muito 'a ' d k ' ' ' d ' h_ - r - a, , _a . t » e gia avelw quer pura quer mistura a com vtn o.
de madella. 41005 de ferro ao fel Preço, inclumdo a garrafa (8,dec.) 160 reis. , ,

, ç o ' v o

e :a AVISO

Lavam-se com a maior rapi-

deze perfeição, a 120 reis o

par, sem ñcar cheiro.

Rua da Fabia=eiro. 7

w ç t H z::

c

Direcção do Theatro

Aveirenseiannuncia que

no proximo domingo,18

do corrente, se ha de realisar

a arrem'atação do aluguer do

theatro para os bailes do car-

naval, pelo periodo que decor-
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Privilegz'ado auctorisado pelo f

governo, pela Inspectoria

Geral da arte do Rio de

   

  

   

   

   

 

    

    

  

 

   

 

Che e ao kilo; arços de Pam l'0111343 ' Apreoiaçoes dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo- "miami 3 “PPTWQd” !e de de .Vineer a de

de pau e de cortiça, meoha e tudo ' se; D- AINTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor-VIRGILIO Pet“ Junta comida““ . ~ fevereiro proxtmo.

d' eit Hi - MACHADO.
de saude publica _. É A ,

o que tz resp, o ao o 010. . a s condições do aluguer
O Analyse, .estudo e apreciações de MR. CHARLES. 'LA PIERRE, professor de bactereo-

logla da Unwersrdadc de Coimbra. Remette-se folheto, gratis, a quem' o'requisitar ao

DEPOSITO GERAL -

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-LI'SBOA

Pede ao publico, aos seus ami-

gos e freguezes que Visitem o seu a

estabelecimento, que é o primeiro ,

n'esta cidade. *

Tambem tem deposito de papel

de embrulhos para mercearias.

TUDO POR PREÇOS

_  'Ministerio das Obras Publicas,

MAli-“RENDIZ ' Commercio e Industria
Recebe-se um ______ .

nas ofñcinas typo- DIRECÇÃO GERAL na AGRICULTURA

_ serão patentes no acto da ar-

_ rematação,que se efi'ectuarárno

palco do theatro, pela 1 hora

da tarde d'aquelle dia 18 j

Aveiro, 16 dejaneiro de 1903.

O Presidente da Direcção

Francisco Augusto da Fooweca

Regatta..

o E' o melhor tonico ,É

nutritivo que se conhe- s * '

_ ce;.é muito digestivo, A

fortiñcantee reconsti- "

* tuinte. Sob a ?sua in-

_* fluencia desenvolve-se a '

à rapidamente o apetite, ,É

enriquece-se o sangue, a

l fortalecem-se os mus-

culos, e voltam as for- t

_ ças. ' ,É

Emprega-so com o * ' ,

4 mais feliz exito, nos

estoma os ainda os s *

mais de eis, para com-

bater as digestões tar- É

dias e laboriosas,a dis› ,
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DEPOSITO

graphicas do Uam- ---.--.- *' Í tffãtj'niãfiigàãgatt: :à *  : l w

* ,.J _. w o ~ , . _ e e ._ ' .a .› anemia ou maço o os à , o

peao das Provzn_ Repartlçao dos SerxggfÊFloreçtaes e AQHI- I: Eãfgãàãaãlellâêãíágfã: o , É .

A'
ç ecç es elscrop o osas, ,Em ,\ _

e na oral convales- e l “ .à DE ç

* AZ-SE publico que, na direcção geral da agricultura e

repartição dos serviços florestaes, se acceitam propostas

em carta fechada, até ás 2 horas da 'tarde de 5 de feve-

_-_

e. cença etodas as doen- ;pa-;sl

H 939. aonde é priciso a!

,Ler-'3:'

02038.

 

   

    

Trindade à Filhos

Unicos agentes no districto de

 

levantar as forças.

 

llelractos a ran mu:: "A °
H'

  

    

, . Execução .pedem MWM“, d, * reiro de 1903, para o fornecimento,desde 1:000 até 50:000 ki- H ,H q .l A“V'EIRO

ç .preços. Jeremlas Lebre, m do Gm_ logrammas de semente de pinheiro maritimo (pemsco), com asa, ' l . _

* ,,,0 Mem s *extrahida de qual uer inhal em bom estado de ve etação, comi D* ”um”

' . . ~ - q p w. . . g w ~
o Rapideze economm l/ a“ OOIIÔICÇÕGB que foram pubhcadas no «Dia-rio do Governo» w_ Lt' t . z BicycletaGLADIATOR

...._____..____._.. A n-o Il, de 15 (10 corrente, e se acham patentes na referida re- epara”" em m' 'tl-sa , A melhor marca que se fabrica

dos teus olhos

i Pal'tíçâo e nas Bédes dos serviços fiorestaes, na Marinha Gran-
. d J A ~ .. F, _ . 1 F TRICICLOS E AUTOMOVEIS, com

Com 80 °lo dc oleo puro de _fígado de (”a . \euo e e lguella l a OZ- I2 annos sãoldpas- o novo motor a petroleo - ASTER

  

gacalhfm píyceâinalQlyceâophoisphatos e Repartição dos. Serviços Florestaes e Aquícolas, em 15 de sados depois que Êãlâgãâêglãç ::oãgãçgs *1° 2,11%““
:o o aos ecacwe »eso eo. - f_ w , _ '- - . a' - 1 * * 001100103-

35.13 o janeiro de 1903. A3 001183220619063, bronchues› // Conoertam-se, esmaltam-se e niquil-
Premiada com a medalha de ouro , lam~se bicycletas de todos os auctores.rovquidões, asthma, tosses., co-

queluche, influenza › e* ,outros Vendem-se machines de costura, etc., › F

etc.
.

mcomodos dos orgãos respi- - _ ,o ,

1 Tutorias ' ' Preços e vantagem emecpcwnacs

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcatrão, com-

postos(nebuçndos Milagre-os) on

de os eii'eitos maravilhosos do al-

O chefe da repartição,
na Exposição dos Açores, unica a que Joaquim Ferreira Borges

concorreu. Analysada no laboratorio '

chimico dar 'Escola Polytechnica de

Lisboa. V . -

Benjamim de Souza Teixeira, ba-W l

êhhrel formado pela Universidgíde de *

oimbra,me ico da Assistencia *acio- ~ m.

wnal aos tuberculosos, attesto que te- l .

:nha empregado na minha clinica par-

 

  

 

  

 

tioular 8,118. ASSÍSWHOÍa a Emulscío Na_ W o ' o O* o O o o O - i W i 7 “ 1 l e patrão, genuinamente_ medicinal, i 'if *" 'hi v i 7 ° ~ í

;registra::rsrsrscrisis: "OV'MDES P““__ DE 'NVERNO ~ as;,°:rsmaiszs*:sas; « LINIMENTO -
ANTI-RHEUMATICO DE MIRANDA

_-

_iññ I_
'--_

w a sua salutar eücacia.

. l E tanto assim, que os bons re

* sultados obtidos como uso. dos

W l «Saccharolidesd'alcatrão,compos-

, tOs» (Rebuçados Milagrososlsão

valho da Fonseca, da qual tenho tira-

do magníficos resultados.

E por ser ver-dade passo o presen-

1:6,tu juro sob o meu grau. . *

Lisboa, 28 de novembro de 1902.

¡
.
_
.
v
.
.
.
?
_
-

_

Específico de primeira ordem para combater esta doença.

As dores e inchaçoes desapparecem. rapidamente.

l confirmados, não só por milhares ' r"““l 59° "eis-'P919 “Freios 55°

de pessoas, que os tem usado, . ' __ Pedidos á PHARMACIA MIRANDA-:nto Tinto ”

* mas tambem. por abalisados fa- x; ' ¡; ' -. a; _m - ~ e .

cultativos.
« ' ñ r r _ r ~ e e e e, e
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Eduardo Augusto erreira Osorio ._

' 13-RUA MENDES LEITE-21--AVEIRO

(a) Benjamim de Souza Teixeira.
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*a* Elegantes capas para senhora. Lindas bôas, _pelles e penas para

A _Emulsão Nacionalnão se ocupam, agasalho. Chapeus de senhora, ultima novidade. Variadas casemiras, P, 1 , 0_. t l '- , A ~ ~ . * ~

de com a emulsão de Scott, ultima- meltons, ñanellas e outros tecidos para confecções. Lindissimos cortesw o tarmaâwL !uma PORTO . w 5

mente condemnada no Supremo Tri- de lãs. Bons cobertores, camisollas, meias, piugas, malhas, pelles e .í ; ' Mamã 200 i ' .

bunal de Justiça.0 preço é quasi metade ° .. e' 1h , _ í ' d d h Caixa, avulso, no Porto, rs. , a

(1,68” emulsão U8 se diz extrai) ei_ o! mais artigos para agasa o. Guarda chuvas e se a para omens e se-Í pelo correio ou fóra do Porto, o h

m quando éfaúriÊ-,ada em vma Nãva nhora. Espartilhos, calçado de feltro e tapete, guarnições, velludos, a 220 reis.

de Gaya-Porto. , pluches, sedas, etc., etc. ...'- í ñ o ANADIA_MOGOFORES

Exigir a assignatura de: o SOL A unica a a sulphatada-calcica

A_ melhor retret do mundo, a ' analysa a no Paiz, semelhante

bo t“ i' ne exclusiv d casa . Cada um OO reis. O mais fino ° o ^ , l r - á “amada agua de'COHtrexevilleu

Sa "e e I e ( ° a l › 1 ~ unica que tem em si os melhora no¡ Vouga. (França.)

   

Camisaria, Gravatal-ia e 'Perfumaria

ANTONIO. CARVALHO DA FONSECA

 

rornepedor da' Real (Faso Pan de 10181108 ~ . _---_" O _ o Com autoclysmo, descarga . e 4 arthritismo, gotta' lithias e, urina,

A Venda nas Principaes Pharma' E' n'este estabelecimento onde se encontra o que ha. de mais chic, aro de mogno, completa 26300 lithias e biliar, engorgitamentos .

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e

.Africa.

DEPOSITO GERAL O
x, '

- RUA'DE s.“ MARTHA N.°51~53, _ ...WO

P°r Preços mOdi°°s° reis; encaixotalla e posta aqui na hepaticosl catarrhos Vesícaeslca- '

estação do caminho de ferro,27.000 W“” “tem“

. a - - *- 7 USO EXTERNO:

i reis'mLoja SCI-.Lmboa' em diñ'erentes especies de derma-

'
tozes. O

A' venda em garrafas de litro o

e caixas de 40 garrafas.

i Preço de cada garrafa 200 reis.

Em caixa completa ha um des-

conto de 20 cp, ,

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

Pitarmacia Ribeiro '

  

'Dttttiitifhiiilnlssh
, Por ñm. chegou a Portugal a es-

pecialidade, unica no seu genero, do

Rua Direita' v exímio Mr. dr. A. Charles Lambert.
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Ninguem deve ter esquecido a ce-

ção do serviço de transportes, o districto de

Aveiro pode fornecer avultado numero de pa-

rolhas.

A industria ceramica tem ultimamente to-

mado .grande incremento. Não se sabe desde

quando tal industria all¡ é exercida, sendo

comtudo certo que já em 1580 havia olarias

em Aveiro (l) ›

A importautismma fabrica da Vista Alegre,

cujos productos são bem conhecidos foi fun-

dada em 1823, e os seus productos tem sido

premiados em varias exposições a que tem

cuncorrido. v

_A fabrica da Fonte Nova, prepriedade do

arinado industrial, «Carlos da Silva Mello Gui-

marães, B: cujos productos, esllecialmente azur

lejoe objectos de phantasia, tem tido larga

acceitação, as de telhaetijolos, systems mar-

selhez, das [irmas Campos da Filhos e Mello. &

Irmãos, e bem assim muitas outras, que em

pequena escala existem em Arade, Preza, S.

Bernardo e Verdemilho, etc., suburbios de

Aveiro, são provas irrefuctaveis da importancia

que tal industria tem na riqueza regional.

'A airport-ação de loiça da fabricas da Vista

Alegre e da Fonte Nova, não só para o conti-

nente doreino como tambem para as provin-

cias ultramarinas e Estados-Unidos do .Brazil, é

hoje importantíssima. A

' Ainda uma industria mais podia desenvol-

ver se em Aveiro: industria › de largo futuro,

mas qde infelizmente, devido áfalta de capi-

taes,existe apenas vagamente esboçada na men-

te de alguns que ainda sinceramente se inte-

ressam pelo desenvolvimento industrial, do paiz

em que nasceram. .

Todos conhecem o extraordinario consumo,

 

..
M

.(1) No archive municipal existe um doqu-

mento ã'aquella data, em que tal facto' é sobeja-

mente comprovado.

que se l'az no paiz do cimento hydraulico, co-

nhecido vulgarmente pelo nome de Portland.

l A ,

( ) Pois bem, a ria de Aveiro pode larga-

mente fornecer os saes de maguesio necessa-.

rios para tal industria; e bem perto d'alli, em

Ancas, S. Lourenço, S. Matheus, Mamarrosa,

etc., existem muitos fornos de cal hydraulica,

de optima qualidade e da qual se faz larga ex-

portação para diiierentes pontos do paiz, pelas

estações do caminho de ferro de Oliveira do

Bairro e de Mogfores. _. 'A

E' claro que uma tal empreza demanda

de grandes capitaes que _em Aveiro não ha,

mas esta circunstancia em nada prejudica a

these termulada e que se pode ennunciar, re-

sumidamente, pela forma seguinte: - .

A riqueza de Aveiro e susceptível de earà

tmordinario augmento já desenvolvendo as trt--

dustrias alii evidentes'actuatvtente,jd creo/ndo_

as novas? '

Que os capitalistas do paiz voltam para'

alii as suas atteuções e façam convergir para

o engrandecimento d'esta pequena, mas ri_-

quissima faixa de terreno, os capitaes que ho-

je collocam em arriscadas emprejzas a milha-

res de leguas da Patria,e em breve aquella re-

gião occuparà no nosso acanhado meio indus-_

trial um logar proeminente, e os emprehende-

dores de tão importante melhoramento a bre-

ve trecho se verão sobejamente compensados

dos seus dispendios e trabalhos.

Ao tratarmos das industrias de Aveiro,

devemos não deixar no olvido a da apanha do

mexilhão e berhigão, cuja abundancia é enor-

me, mas one ultimamente tem mostrado ten-

dencias para diminuir visto que estes molus-

cos, devido à falta de criterio que tem presi-

.Clluhb--Ml--n-.oooc nó - p o t e I I - o n e s.

(1) Assumptos locaes, de Aveiro, por Edmun-

do Machado, 1890.

 

DA BORDA D'AGÚA

JOAQUIM assess na sarro
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lebre _descoberta do insigne dr. A.

Charles Lambert, Paris, realisada na

India. Elle; com o seu immenso saber,

. analysando e investigando uma infl-

' o , nidade de hervas medicinaes que na

0 India se encontram, e depois de ro-

- fundos estudos, chegou ao comp eto

o - w 7 ' resultado, mediante a cuidadosa com-i

, binaçào das ditas hervas de realisar
um maravilhoso _especifico que em

~ - poucos dias e radicalmente 'extingue

a purgação chronica, o catharro da¡

vagina, o restringimento uretral, “etc.

E" eñicacissimo tambem o Roob'

em destruir completa e radicalmente

y a setilide chronica e hereditaria. Este.

' GOLLEGA maravilhoso producto chimíco, que

, A ;bem se póde chamar. milagrosa, com-7

Fornecedor do exercito e das pr in- * posto exclusivamente de vegetaes,

*,oípaes alquilarias de rortugal, for- evita os perniciosos oñ'eito's do _Iodo

* neoe-a, em Wagons,posta em qualquer e do Mercurio; causadores de grandes

» estação do caminho de ferro, por pre- estragos 11° 001130 e com °9P°9ialid4i19;

ços 'sem competencia, nos ossos, de que em _edade á,adulta'

, Vende tambem feno o camisa¡ de se sentem os graves resulta os, com*

i milho desfiadal, para encher colchões. fortes dores rheumaticas _e .deprecia-

' mento em geral da saude. j

. Cada frasco de Roob antiàsyphill-

xx l tico, 750 réis. _ i _,

* * " * e * Cada caixa de Pílulas para apura

gação. com as respectivas instrucçõee.

800 reis. w _ ' A A ,

x Cada frasco de 'Injecção' para a_

e w ~ * mesma, &OO-réis. . ' ›'

DE ' _Vendem-se. na pharmacia Join

ARTHUR Dl PINHEIRO E 51m,A Bernardo .Ribeiro Junlor, Aveiro.

  

Queijo, massas, arroz, as-

sucar, cha, manteiga ingleza

e .aoional, etc.

  

       

  

  
a..

Armazem de azeite.

É::

Doce, frutas seccas, gene›

br, s e cegnacs_ estrangeiros

 

BACALHAU Morro BUM
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e nacionaes, agurdentes, etc. Vende_o

t . _ a ° .

°° “Emo Manuel Mana Amador¡

RUA DOS MERCADORES
ALÇUEBUBIM

   

  

(Cinco Ruas)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

  

"
o
u
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

 


