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Mala do Sul

  

LISBOA, 13

IIoje, feriado do seu correspon- *

dente. Abrindo a valvula à mi-

nha malucjueira, começo por acon-

selhar os leitores do Campeão, a

fazerem a mala para os festejos.

Vac-se ao pé de meia, tiram-se al-

gumas notasinhas, ou as libritas de

reserva, cuidadosamente guarda-

das, e toca para a côrte.

A Companhia real ha de expli-

car-se com bilhetes reduzidos, os

hoteis _fornecerão o cebo preciso

para a engorda da epoca festival.

O Alviela dá agua sufficiente para

hydratar toe_vinhos, e o Brazil o

campeche para os corar.

Estas tibornias pagam-se pelo

dobro, dorme-seem um corredor,

ou no desvão da escada; na rua ha w

0 encontrão á farta; nos cafés es-

pera-se uma eternidade para to-

mar o decocto de bolota, que elles ~

pomposamente chamam móca, e

no fimo querido leitor, se os srs. *

gatunos lhe não apalparem as algi- »

beiaas, chegam com dois e cinco a

casa, o corpo moído, o estomago

revoltado e a' carteira vazia.

Não viram positivamente nada, w

porque onde a besta do proximo

aiiirme com-o viridica, é como se

fora tirada dos Evangelhos; porque

eu, desculpe-se-me a vaidade, faço-

me um pouco Lucas, com areia.

* A prova da minha areia, é que

ainda não falle¡ em politica.

E' là possivel que um correspon-

dente não prometia,-ao menos

simples promessa-a queda do mi-

nisterio?

Pois não se promette; pelo con-

trario, presume-se que o ministerio

não cabe. A difiiculdade, está na

impossibilidade do facto. Para ca-

hir, e preciso estar em pé, e este

ministerio viveu sempre de rojo.

Elle não caminha, rebola. Na serie

ministerios é 0 rebola a bola, já

contratado para o futuro Carnaval

. illustrado, onde o Sousa larga os

grossos buttes do casão, pelo hur-

seguim encarnado da ribalta. Ora

quando este ministerio rolar para a

* montureira, «este vosso correspon-

dente telegraphara logo: guano ba-

, rato.

Fica tratados-A.
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PUBLICA-SE ÁS QUARTAS-FEIBAS E SABBADOS

W j

IMPRESSO EM PAPEL! DA FABRICA DE VALLE MAIOR

de da sua familia, o bem estar i to e não aquelle nosso velho e pre-

, sado amigo.
dos seus ami os e o en ran- ,

g g Ç Regressou a Aveiro, tendo

decimcnto moral d'aquelle pe-

vera nascido. pitão de infanteria 24.

Era um talento de eleição 1

e um cal-.Cmt. imchujado 1: sr. Adolpho Butteler, capitão do

"à ' ' 'D.R.R.n.°24. .
Poderia ter ido muito longe se J

quisesse separar-se da casainfanteria teem chegado nos ulti

que erguera, das arvores que , mos dias bastantes recrutas. D'es-

plantam, e das flores que cuj_ w te districto tambem já. se alistaram

tivava com affectuoso carinho.

Mas nada d'isso. Viveu

pre alli modestamente. estima- vindos diAlmeida, mais 90 para o

do e feliz1 alheio a todo o mo- mesmo esquadrão. Escusado será

vimento politico, ensinando e d'zfr quer-mà¡ Chegam aqub tra'

fazendo O beu tarao de remlr-se voltando o es-

, . . quadrão áprimeira forma. Nem

se V311“ mmto Pela' sua' para outra coisa foi que o sr. m1-

illUStl'aÇãOç P810 3611 lalento e nistro da guerra cortou a existen-

pelos seus serviços á, instruc- cia ao tal recrutamento regional,

ção popular de que foi sempre ç que não fazia atulhar as areas do

- - eu ministerio com o re o das re-

fervoroso apostolo,va11a ainda S. .. P 9 ñ,

. missoes. Dos do 24, que so rem

mais pelas sua“ Vlrludes m“" da mesma maleita, já. ha um sem

aqui estacionado, alguns mancebos,

cas e domesticos,e pelos eleva- 11,0' (renas, 'conforme lá por ci.

, dos dotes da sua nobilissima

3 alma.

ma se previra. Quem quer bons

da guerra sabe-os todos.

Quem “to escreve tinha Q Vac brevemente dar as suas

por elle a maior, a mais santa

veneração; elle era o seu

mais antigo e leal amigo. Aca- w

riciara-o no berço e amparara-o

sr._ Guilherme. Victorio de Freitas,

commandante de infanteria 23, que,

quando tenente coronel, aqui com-

mandou com distincção o antigo D.

i
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-- Fundador,

w gosado em Lisboa a licença de 90

(laço de term portuguezar que o dias que lhe foi concedida, o sr. l

elle amava como se n'elln. hou- Alfredo Arthur de Magalhães, ca- o

Ç Tambem d'alli regressou o w

Ç Para o nosso regimento de _
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o a sr.a D. Maria Clementina d'Aze-

vedo Ferreira Pinto, gentil filha do sr

Gustavo Ferreira Pinto Basto.

i @Partenon amanhã. para Lisboa as

; sr." D. Maria Preciosa de Moura Cou-

tinho Fernandes Thomaz, e sua filha

, D. Beatriz de Moura C. F. Thomaz,

¡ que aqui foram hospedes da sr.“ D.

Maria José d'Azevedo Ferreira Pinto.

Í DOENTES:

i Em Valls maior encontra-se gra-

* vemente doente a sn' D. Maria Corrêa

i d'Oliveira Guimarães, extremosa espo-

1103.0 esquadrão de cavallaria. 7, w

sem- devendo chegar em breve a Aveiro,

ofiicics aprende-os, e o sr. ministro . _ . ,

~ mente carltativo, tendo por 1s-

so a estima e a confiança ge-

provas para subir ao generalato o ~

 

JOSÉ MARIA-RIBEIRO

e é um dos homens mais ve-

lhos de Aveiro, é certo tam- ,

bem que é dos mais queridos.

E' honradissimo »e immensa-

raes, E, representante (Puma

dynastia de ourives, que com

elle se extingue, dynastia em *

que o trabalho honrado e mais

; illustrado reitor do Lyceu e

negro.

sa do nosso presado amigo e illustre

escriptor, sr. Domingos Guimaraes,

tendo sido ja operada pelo sr. dr. José

Pereira Lemos, coa ¡juvado pelos srs.

drs. Vicente Carlos de Sousa e Manuel

Lemos. Fazemos votos pelas melhoras

da illustre enferma. e

@Aggravaraiu-se um pouco os pa-

decimentos do sr. Francisco Regalla,

overna-

dor civil substituto d'este istricto.

Não é, felizmente, de mau caracter o

antraz que lhe sobreveio, mas tem-lhe

causado um soffrimento grande, que

sentimos.

@Acha se quasi restabelecida a

A estremosa ñlha do sr. conde de Castel-

lo-de-Paiva, asr.' D. Brites Monte-

o Tem passado bastante incommo-

dada. de saude, o que sentimos, a sr.l

D. Luiza Georgina de Mello Freitas.

ÓTambem não tem passado bem

a sr.“ D. Amelia Couceiro, resada ñ-

lha do sr. Francisco Manue Couceiro

da Costa. morgado de Villarinho.

ÕEstá já. restabelecida o sr. Mia-

nuel Gonçalves Netto.

O AGRADECIMENTO:

A viuva e familia. do fallecido

João Pedro Soares, agradecem penho-

radissimos atodas as pessoas que

* concorreram ao funeral e o visitaram

durante a. sua doença.. Testemunham

1 tambem a sua gratidão a todas as

_ pessoas, que os cumprimentaram e os

acompanharam n'este doloroso transe.

Julgando ter cumprido com o wseu

sempre 00m O seu @Ondfílho (“58' R_ R_ 11.o 9_ inconcussa probidade andaram

Interessado e bom- F01 P0" 18' ç Por ser amanhã o dia do an- * sempre aliados, e cuja reputa-

i .so enorme a dôr que sentiu ao niversario natalicio do sr. infante ção se irradia por muitas le-

apparece em multidão, apenas se

divertem os bebados, e os leitores

do Campeão, antes mesmo, das

praticas do jornal, já eram noto-

riamente sobrios.

Em todos os festejos,para os lo- i

gares reservados distribuem-se sem-

pre bilhetes triplicados, sobre a ca-

pacidade dos mesmos logares.

Como os festeiros não podem

estar sobrepostos, porque ha tam- i

 

nasceu sua mãe e onde seus

* avós dormem o eterno somno,

dar o ultimo adeus ao morto

receber a nova da perda do D. Manuel, e considerado de pe-

amigo de toda. a villa, e não quena galat sendo o serviço da

menor O qentimemo de “pio po guarniçao feito de grande uniforme.

' l k ' w 7 ,J V (v _e

. w í a . _ Q Foram auctorisadas as bi-

del' u' a tempo á aldma em que * bliothecas dos corpos de infanteria

a adquirir a obra (Meditações mi-

x litares», pelo coronel sr. Cunha

Vianna.

* dever, pedem desculpa de qualquer fal-

guas em volta d'Aveiro.

Foi ourives . eu pac, como

ourives haviam sido seus avós

» e ourives fm'mu alguns ele seus

irmãos.

A hoje rua de Manuel Fir» i

i ta involuntaria.

Aveiro, 14 de novembro de 1903.

Eugenia Augusta Soares.

Louça artística

Sob esta epigraphe, escreve ho-

bem [esteiras, e são prohibidas as

sanduviChes com fatias da nossa

resultado é “mg“em José Maria Peixoto do Miranda

Vasconcellos Corto RealUm nosso amigo, ja muito sa- i

bido n'estas endrnminas, prepara _ _ , w

um balão, para ver os festejos, do FIDOU'Se ha POUCO !11318 dum ,

alto, por um canudo. > mez, na sua casa de Riba- T

Das festas› 0 que se sabe de a cães, em Abragão, (Penafiel)

positivo o. a lucta ingente entre rodeado de affect“ e coberto

mino, apesar do seu antigo no-

me official ser o de Villa-nova, ~

wnome historico que vinha

dos fins do seculo XV, -era e

ainda é hoje conhecida pela

rua dos Ourives, nome que ti

ra do estabelecimento de ouri-

w vesaria, que lia muito mais de

o um seculo alli existe e foi sem-

je o Commercio do Porto:

«Tivemos occasião de vêr

tres peças de louça artística,

produzidas na conceituada fa-

brica da Fonte-nova, em Avei-

: ro. Pela correcção das formas,

pela nitidez do desenho, pela

pureza do azul, perfeitamente

ç í. ~ , - , § Os mancebos que no proxi-

quendot orvalhm de mmtds mo mez de dezembro completam

l lagnmas O seu cadaver e en' 19 annos e que no de- 1904 são re-

Cher de flores a 8113 sepultura, 5 censeados para o_ serviço do exer-

mas em compensação a. sua i cito e armada, tem que, por Sl ou

memoria viverá sempre, sem_ É pessoas de suas_ familias, compare-

~ cer desde já' nas respectivas rege-
0

a c- . - o

p); no seu coraçao grade donas das fregueZIas onde nasce-

Cl O'.

wram, afim d'ahi prestarem os ne-

w cessarios esclarecimentos, sobre o
Notícias militares

 

Queiroz Veloso e Costa Pinto. No

concurso, Veloso apresenta_ propos-

ta, de araial michele, vivo a saltar:

cerne onosso mexilbão; Costa, vac-

pelo Tejo de christal, com tigeli-

nhas e foguetes de lagrimas..

O palerma do Zé, apenas ve o

ridiculo d'estes mordomos, pare-

cendo' ignorar, que elle é que ha

de escarrar as contas.

Ora nos-_eu e o leitor-fazemos

parte dit-integração Zé, e tambem

rimos; porque _estes celebres puxam

á cocega do ridiculo, de modo ir-

resistivel.,

Ç Como intermedio comico para

distrahir a galeria, temos as perse-

de bençãos de todo um povo,

que via n'elle o seu mestre, o w

seu guia, o seu anjo da paz,

o seu melhor amigo, emfim.

Em 10 de outubro apagou-se

para sempre este brilhante

espirito,que derramara immen-

sa luz.

Bella alma, antiga, affec-

tuosa e honesta, comprehen-

dia melhor do que ninguem

todas as dedicações e entendia

i todos os carinhos.

Trouxera do lar paterno a

e reforço ao que. aqui escreve-

mos ha dias. ácerca dos de-

portados de infanteria 18, escreve

a «Vanguardam

«Ha dias regressaram a Lisboa as víctimas ,

do sr. Pimentel Pinto,-os deportados do 18.

Toda a gente suppunha que uma vez de regres-

so ao reino, essas praças seriam 'cullocadas no

regimento em que serviam, sendo annuladas to-

das as resoluções a seu respeito tomadas, ante- ,

riormente.

Mas que os soldados fossem completamente 3

absolvidos não podia ser,-ia de encontro aos *

principios de vingativo do sr. ministro da guer- ; _ ,

nomeação do sr. Jacmtho Agapito Be-

a bocho, convida-do, como dissemos. para

thesoureiro da benemerita ~

ra. Por isso, encontrando os desgraçados no rei-

no, entendeu que perigava o seu orgulho parvo

se elles continuassem aqui e, resolvada a decisi-

va vingança, mandou-os para a Madeira e para

j membro e

estado, occupação e' merada dos

mancebos, para d'esse modo não

incorrerem na multa que a lei lhes

° M

Impoe quando não cumpram aquel-

la obrigação.
________...______.._._..í,

Mindezas

o Portimão, entrou ha dias aqui o bia-

te «Camp'onez» com carregamento

 

de figo para o consumo local. E' o pri- *

meire d'este anno, e o figo da primelra

colheita. . _

0 Por alvará do sr. governador c¡-

vil, de 12 do corrente, fel confirmada a

commissãc constructora do Novo-hos-

os Açores. Contra semelhante procedimento, e pítal.

pre da familia Ribeiro.

Tem sido testemunha ocu-

lar de todos os successos po-

liticos que se vem .dando em

Aveiro desde 1820 para cá,

tem tomado parte nas differen-

tes luctas partidarias que aqui

se tem dado, mas de tal forma,

~ que sempre mereceu a estima A

e amisade de todos, pois as

, suas qualidades de coração fa-

~ zem esquecer bem de pressa os

odios politicos, se por ventura

existiram.

comparavel ao dos azulejos do

seculo XVI, estas peças são

muito dignas de apreço.

Reconhece-se por elias que

a fabrica da Fonte-nova está.

perfeitamente nas condições

de produzir lOllÇ't artística, e

que os bons modelos que os

nossos muzeus procuram lhe

hão de fornecer elementos pa-

ra trabalha¡ muito notaveis,

que continuarão a honrar ace-

ramica portuguesa.

A estas palavras de justiça

preenso protestam» 9 AS quantidades de arvores cedi-
guições franquistas. E' o martyrio devemos juntar as nossas feli..

,noção austera do dever e a im-
O nosso protesto foi o primeiro 1 das gratuitamente pelo overno, dos vi-

  

atenuado da pequena transferencia.

O politico, o official do exercito,

marcha deLisboa para Elvas, para ç

os Açores ou para Evora, porque é

franqulsta.

O perseguidor não chega a ty-

rano, e o perseguido não chega a

victima. Estas violencias, dão uma

magra' local, tão insipida, que elei-

tor desdenhoso, .e minguado de es-

pirito,grita indignado: ora bolas.

O correspondente, não pode for-

necer ao leitor, cansado do cavaco

sorna da botica rel'atos empolgan-

tes de adulterios, raptos, roubos e

assassinatos publicos. Morre-se va-

riamente por ahi, arredores de Lis-

boa e província, com facadas, ti-

ros, pauladas, mas são pobres dia-

bos obscuros, que não contam.

Ora imaginem, uma facada nas

tripas do sr. Hintze, um tiro no Pi-

mentel, um rapto do Sousa!

Hein, seus glutões?! _

Se não fora a minha conhecida

probidade de veridico foliculario,

eu embornalava uma cestada d'es-

tas noticias, que deliciavam o leitor

por algumas horas, até ao des-

mentido telegrapliico!

Depois? Lá perdia eu os meus

creditos, 0 leitor curioso, com'pene-

tre-sobem dc'caso. Noticia que eu

pressão profunda' dos bons

exemplos domesticos. Sentar-

se á mesa, rodeado de todos os

seus filhos, e receber os velhos

w amigos. como os antigos pa-

triarclias acolhiam os seus hos-

pedes, era hoje e sempre o seu

mais doce e puro prazer.

- Quando de quando em quan-

do: lhe chegava lá ao fundo da

sua aldeia. noticia dos progres-

sos e triumphos d'um antigo

discipulo,um dos quaes chegou

a cingir a mitra episcopal e um

outro conquistou n'um con-

curso bri'lbantissimo uma ca.-

deira n'uma escola superior

do paiz, a commoção trahia-

o, o enthusiasmo dominava-o.

Vivendo na sua risonha al.-

que appareceu lavrado na im-

prensa.

§ Varios oñciaes do exercito

projectam mandar celebrar na egre-

ja dos Jeronymos um solemne «Te-

Deum» em acção de graças por o

sr. ministro da guerra ter escapa-

do desastre com o 'seu automovel.

N'es'sa solemnidade tomarão parte

as bandas_ da guarnição.

Não será isto uma manifestação

collective? E _não são prohihidas

pelos regulamentos militares taes

manifestações? ' w

Parecenos que, para coroar a

a guarda de honra n'esse. dia, po-

deriam vir de novo_ ao reino os de- w

portados do 18 _de infanteria, em-

bora tivessem depois de voltar ao

velros do Choupal e Va le do Carmo, a ç

corporações publicas e administrativas

nos cmco annos economicos de 1898 a

1903, foram de 27:805 plantas o que da w

a média de 5.561 arvores por anne.

 

_ ñ . ...uma-1» ao... ›u*.

repertorio que a banda de

infanteria 24 deve executar

amanhã no Jardim publ›ico,das

w 2 ás 4 da tarde, é o seguinte.;

«Ordinavriom «L'arlesienne, pot-

pourri, (Bizet); «Floor du pret»,

w capricho, (Gloria); _.«Ruy Blaz»,

fantasia da opera, (Marchetti); «En-

_ * señanza libre», (Giminer); «Ode

festa donllustre Festas e fazer-lhe ” Symphonic“, homenagem, (Reis);

» «Adozindan ,w mazurkai ' (“i'l-

Sal e pescas

à Em consequencia da. enorme
l

desterro . . .

Ó P0' conf“SãO de umas' dis' que anda á beira do nosso li-

quantidade de caranguejo'

~ sémos ter sido nomeado pela ultima

deia, cercada de montes, cuja

fimbria as aguas do tur vo Ta- l

mega beijam, alli passou qua-

si toda a. sua existencia de 84

sempre, ~annos, trabalhando

sem outra. aspiração,sem outro

ideal, Que .não fosse a felicida-

ordem do exercito commapdante de i toralt a sardmha nao tem ab0r~

lanceiros' 1 o sr. coronel Antonio dado, e porisso as .nossas com-

Maria de Moraes Pinto' Sarmento, panhas teem Sldo Infellzes na,

que aqui serviu no 10-7 de caval- pesca, No entanto na, quinta_ ,

feira e hoje houve grandes e *'
laria, quando é certo que s. ex.a

continua commandando ;a guarda

municipal do Porto, onde está ha

muito, O nomeado para lanceims 7 Jacintho e Torreira, Oxalá as-

l foi o sr, coronel Ferreira Sarmen- _ sim continuem ainda 'a pescar. l

_da Conceição, dr. João Mendes Correa

, da [Rocha, dr. José Paes dos Santos

W

Cartões de visita

. ANNIVERSARÍQS

Fazem annos:

Hoje, a sr ' D. Rosalina Henrique

e r -- e v ; * Nazareth Monteiro, SangalhOS' e o sr.

Banda regimental Antonio Ferreira Pinto de Scuba.

Amanhã, os srs. infante D. Ma- E

* nuel e Antonio Joaquim Baptista Car- »

dote, Anadia.,

Alem, e, sr.“ QD. Libania Barbosa

de Magalhães.

Depois, as sr.M D. Anna de Can..

tro eLemos, Azemeis; D. Emilia de

Rangel, Porto; e os srs. Antonio da

Silva Mello Guimarães e capitão An-

tonio Baptista Lobo.

O PRAIAS¡

Regressaramzde Espinho,ccm sua

familia, a Anadia, o sr. dr. Adriano

Augusto Monteiro Cancella; e a Avei-

w ro com seus filhos o sr. João Augus-

to de Moraes Machado.

O ESTADAS:

Estiveram n'estes dias em Aveiro

os srs. dr. Manuel' Simões, revd.° ab-

bade d'Arrifana, Bernardo Maria da

  

  

citações ao sr. Carlos da Silva

Mello Guimarães, pelo trium-

pho alcançado com a sua com-

potencia e infatigavel activi-

dade».

O «Campeão associa-se ao

seu illustre college portuense

*e felicita o patricia, amigo e

trabalhador incansavel.

___-“--+------_

Escola industrial

e visita á Escola industrial

d'esta cidade, esteve hoje

em Aveiro o illustre director

geral do Commercio e indus-

tria, sr. conselheiro Ernesto

Madeira Pinto.

Sua ex.“ ficou agradavel-

mente impressionado, teceu á

escola, ao seu habil architecto

Silva., dr. Julio Seabra, Manuel Maria e director, sr. Silva Rocha, os

Graça e Jercnymo Dias de Vascon-

cellos.

@De visita, encontra-se em Avei-

ro o nosso estimavel patricia e amigo, »

bons lancos de sardinha em sr. dr. Agostinho Fontes, distincto cli- 7

nico em Vouzella.

 

louvores que por justiça lhe

cabem, e retira hoje á noite nas

melhores disposições de conti-

nuar a prestar o valioso con-

curso do seu exforço em favor

da escola e do ensino industrial

, no districto.

O PARTIDAS:

Vac passar algum tempo ao Por.

 



A0 nloso_ POVO. n AVEIRO
1 I

Ao terminarmos o nosso an-

terior artigo, escrevemos

nós os nomes de dois cava-

lheiros, nomes que não é pre-

mso agora repetir, para. saber-

se a quem vamos referir-nos,

ao classifical-os de ardilosos,

hegemonia míseranda e desca-

roavel, pretendem conspurcar, É ior da nota por extenso e em alga-

de ousados, de ambiciosos so-

bremaneira- virtudes que lhes

têm servido' para, postas em

jogo com alguma da gente de

Aveiro, discíplinarem a mes-

ma' gente á sua vontade e

irem assim arrastando por es

sas ruas, em attitude de come-

diantes,aindependencia indivi-

duãlie politica. d'un) póvo cuja

historia remota se firma em fal

'ctos em absoluta discordancia

com os que

momento.

E' que estes dois príncipes

ç de sangue *mas príncipes no

ardil, no desmedido da ambi-

se observam no

ção, na falcatrua politica-

_teem_ pretendido, e com bas-

tante resultado, mau grado

nosso, porque são pouco ou

nada escrnpulosos na esco1lta

dos'meios CulltlLtCenleS ao fim,

teem pretendido, diziamos, ele-

'var-~se, apparentando de ho-

_mens com utilidade para estal

terra, fazendo de Messias n'eS-

tas paragens, ao mesmo passo_

que, com a sua elevação, en-

4 caminham, conscientes do que

teem em vis_ta,fo empannar de'

seja a gratidão, pelo menos a e em diversos pontos o valor da te anno. A

grandiosa idêa do amor
pelo nota por extenso e em algarismos;

y no espaço limitado pela cercadura

à e em castanho, as armas portugue-

zas; a direita um escudo' com ova-

seu ninho, que aquelles, n'uma

e sobre o qual _aquelles teem rismo; a esquerda e inferior'mente

tripudiado e tripudiam, e aim_ l espaços em branco, corresponden-

da tripudiarão, se o somno não

terminar em breve, se o acor-

'dar não trouxer ao espirito

de' agua.

› ctna-se na thesoraria do banco, em

do aos do anverso com as marcas

A troca das ,novas notas effe-

vendad'agua foi d'uns um premio, medalha e diploma de
15:000 litros, e o rendimento da campeão, otferta da «União veloci-

de cada um a nitidez do papel

de less-patria que tem repre-

sentado.

Porque é que os eleitores

d'Aveiro hão de prestar vassaw-

lagem aos dois príncipes de

Agueda?

Será porque elles, que pre-

tendem ter na sua mão os des-

tinos de Aveiro e quiçá os de

todo o ditricto, tenham mere-

cimento para tanto, prejudi--

cando-se assim homens que

tinham e teem, em tal senti-

do, direitos adqu1r1dos,adqu1-“0,3“ Jeronymo Queiroz_

ridos pela tradição das suas

familias, pelas qualidades dos

seus caracteres, e até pelas

posições que occupam na so-

ciedade?

Ou será porque estes, ma~

~ guados pelos seus conterra-

a neos, tenham tomado uma po-

sição de indifferença pela sua

terra, pelos seus amigos, v por

tudo o que de mais perto joga

com o nosso interesse social,

resultando de tal indifferença

a necessidade de se aprovei-

tar aquelles dois commandan-

tes, á falta d'outros melhores?nomes honrados e valiosos,

_como 'são os dos srs. Francis-:
Como tencionamos conti-

'Llshoa, na caixa“lilial,.no Porto, e

nas agencias das capitães dos dis-

trictos do continente e do Funchal,

até ao dia 31' de janeiro "próximo.

Ç OBRAS-PUBLICAS.---OS empre-

gados dasohras publicas não re-

cebem ha muito'os seus salarios. Os

fornecedores de materiaes idem.

Os donos dos predios ' onde' esteve

e onde esta a direcção, idem. E so-

bre todos os males, as estradas ar-

ruinadas, o inverno a porta, e o

cofre vasio para accudir ao presen-

te e ao futuro! Onde irá isto parar?

ç Pediu a sua reforma o cabo

de cantoneiros ao serviço da direc-

ção de cbr-as publicas d'eSle distri-

ç CAMARA MUNICIPAme-Reunlu

em sessão ordinaria,na quinta-feira

ultima,a camara municipal do con-

celho, tomando apenas reSOluções

de expediente, como a concessão

de licenças e alinhamentos para

construcções, auctorisação para pa-

gamentos, etc.

ç AUTOMOBILISMO. -a- Hontem

vieram aqui, em passeio, de auto-

moveis, varios cavalheiros de fora.

Contamos uns 4 .d'estes modernos

vehículos, alguns elegantissimos.

Com o que não concordamuita gen-

te e com razão, é com a marcha

acelerada que fazem nas ruas da

cidade,

desastre, e onde todos teem obri-

gação de andar de vagar.

ç PELO nrsrmcro.--Deve ser ções da sécca do bacalhau no es-

vendida, roupas alugadas e daba-

lança, andou por 1205000 reis.

§ Os srs. Anthero Ferreira de

Araujo e Silva, Antonio _Francisco

Nogueira, Alvaro Gomes de Sá,

Diogo H. Barbot, João de Andrade

Couto. Agostinho da Fonseca Mené-

res, David Ribeiro dos Santos, Hen-

rique Thumann e .lose da Costa Li-

ma, do Porto, constituíram uma so-

ciedade commercial,sob a firma de

Gomes, Menéres & 0.a Iimitada,pa-

,ra explorar, em Ovar, a industria

de sardinhas em conserva e de to-

das as outras especialidades de

conservas, hoje tão_ apreciadas no

paiz e no estrangeiro.

ração da sardinha e outro peixe da

costa do Furadourc, que é geral-

mente considerado como de excel-

lente qualidade. Construira dois

amplos armazens para os productos

destinados à exportação. Em breve

apparecerão no mercado os prodn

ctos da fabrica de Ovar, notavel-

mente melhorada e dotada comw

pessoal muito competente.

E' mais uma manifestação do

desenvolvimento da

§ NAUFRAGIO.- Com a triste

catastrOphe da perda do brigue

«Maria das Dores», não ha só a la-w

l tins Villaça.

A inscripção, aberta. na socieda-

de «Recreio-'artistico» -e na sede da

mental' as vidas, mas tambem os

haveres, pois o navio, procriedade

do nosso amigo, sr. Manuel Pereira

Serrão, e Silva Pereira, seu com-

mandante, não estava no seguro, e

assim se perderam muitos contos

de reis. Uma grande fatalidade.

§ PESCA DO BACALHAU.-O

onde pode Succeder um «Nautico», antigo _g «Nazarethm an-

corou no dOmingo passado, a tarde,

PBÚÍCa portugueza».

A 2.“ de 2:000 metros, veloci--

dade, reservada aos socios do «Re

creio», para juniores amadores,com

Q premios, sendo um medalha _de

prata dourada com emblema, offer-

ta do sr. Fernandes Lopes, e o ou-

tro medalha de prata do decreto».

A 3.a, de 61000 metros, distri-

ctal, com 2 premios tambem, sen-

do o t.° um esteja' com chaVena e

pires para café, louça lina ingleza,

offerta do Grupo-sport «Ernesto Ze-

noglio» de Lisboa; e o 2.** um rec*

logic «sport», do bolso, com alto

relevo sobre cyclismo, offerta da

- secção velocípedica-.do «Recreio-ar.

A referida sociedade tenciona

ampliar a fabrica já existente n'a-*

*ll-1311.3 Villae desenvolver a prepa-

tistico».

A 4.a, de 3:000 metros, resis-

tencia, reservada tambem aos so- -

cios do «Recreic›, para seniores

amadores, com í) premios, sendo

um medalha de vermeil ~ com em-

blema, offerta do sr. Martins Villa-

CH» .

offerta dos srs. Souto ' Halolla & Ir-

mào.

A 5.“, de 7:000metros, nacio-

nal, com 3 premios, sendo um va-

lioso objecto d'arte com relogio,

offerta da casa Trindade d: filhos,

industria na- 1

;cional no nosso districto.

um estojo forrado de setim com

escovas para unhas e dentes, co-

bertas a prata lavrada, offerta do

sr. Pinto -d'Almeida, e uma meda-

lha de verme-il, offerta do sr. Mar-

nUllÍãO velocípe'rdica portuguesa»,

em Lisboa, fecha hoje a noute.

chegar ainda n'este mez todo o

material metalico destinado a cons-

:trucção do novo «Mercado do pei-

jxa» Como vem todo jà por med¡

em frente e proximo das installa- das e. P")um a assentar, é "alu-

i comece a funccionar.
, - a - nuar estudaremoseste assum aco Mattoso, Barbosa de ..Ma- to n 'a futuros A ti e e tg~ _ - . w o_ _ ~ ar o m --galhaes,_Jayme Lima e ainda' . g i .

- _ t . das as suas prommas eremotasoutros, nomes que de 81 de- l
. _~ í - í relações, dando a cada um ovem ser e sao garantia sufii- _ . .

. O - . .w 'que de direito lhe pertence,crente de patriotismo, porque' ndo O no SO 0d de ver
~ ° ll , 8 m 0 ' .

sao naturaes d'Aveiro e amam g -

julgado no proximo_ dia 20, no tri» taleiro do logar da Gafanha. _

bunal judicial de Estarreja, Dcmin- ' Traz uma boa carga de peixe,

gos da .Conceição, accusado da mor- que nos dizem ser excellente e de

te d'um incorrigivel desordeiro que, bom tamanho. A sua descarga co-

com outros, o atacou na estrada da meçon a effectnar-se hontem de

Murtosa tentando ¡natal-o. Em legi- manhã, assistindo 0 sr. Ricardo da

tima defeza foi, portanto, que o cri- Maia Romão, digno empregado da

~ Mangas

 

da seda e chaminés em cristal e Ini-

ca=FABBlCA DO GAZ.

 

Mercados

Hontem, o grande mercado

* mensal dos 13, na Ermida.

.a sua terra--de dedicação pe-

los seus amigos, porque ahiha

um sem numero de pessoas

por elles obsequiadasç--de ca-

valheirismo, porque 'não escort-

dem as nodoas do caracter e 0 ^

punhal da intriga com appea-

ratos _de riqueza e de 'ridicula

ñdalgttia;_nomes que deter-

minam pessoas com afol/sa *

Íconfirm o ?nais limpa e que,

O

Rosicler.

Bico aveirensew-Na

Fabrica do Gaz.

  

Jornal local

ILHOTE._Resolveu-se, a final,

vez solicitada aqui em nome da sa-

wlubridade publica.Mais vale tarde do

que nunca; e, comquanto a junta

tenha alli muito que fazer em fa-

vor ainda da hygiene, embelezan-

do o local, apropriando-o mesmo a

a Junta das obras da barra aw

proceder a limpeza do [lhote, tanta

me se praticou, havendo a atten-

der ainda ao comportamento exem-

plar do reu, a sua expontanea con-

carcere em que ha longos mezes

;se acha sem fiança, e ainda a ma

nota do morto, que foi sempre um

provocador e homem de vinho.

Absolvido pelo jury da comarca na

primeira audiencia a que respon-

deu, jury que era composto de

uma parte dos homens mais illus-

trados e dignos de Estarreja, não

poderá o reu deixar de set-o agora
por isso mesmo, são dignas do

*mais subido respeito dos seus

qualquer coisa de utilidade, arbori-

sando-o, etc., alguma coisa foi já o
o o t, V , U 7

CODJ'patPICIOs;-n,,,,WS quem_ que d ella conseguunos e com esse

resentam ualidade 'su e'io pouco nos comentam“ por agora-
P i q i' i p l i Ç DINHEIRO novo-_O banco
.res em todas as manifestações

x _ de Portugal vae lançar em circula~

'da vida humana e em todasção um novo typo de notas de

as manifestações da &citada-55009 "Bis Para SUbSmUÍP as do
de;._._nomes que, finalmente, padrao actual. Teem no anverso,

. 5 -w - l , em azul, uma cercadura quadrtlon-se 'honram a s¡ proprios e hon-
,› ,A , í ga com o distico «Banco de Portu-

mm “Queue“ que teem a fm" gal» em diversos pontos, e o valor

da nota por extenso e em algaris-

mos; no espaço limitado pela cer-

cadura e contornada por fundo cas-

tenho, super-tormento, uma oval

com allegoria; ao centro, o valor

da nota por extenso; à esquerda',

uma roseta com o algarismo 5; à

direita, uma oval contendo, aagua,

um busto allegorico, e inferiormen-

te um 'espaço a agua com «Banco

de Portugal». Impresso a preto, a

data, as séries, numeração e assi-

tuna'da sua amisade.

T'eem- pretendido'ielevar- ee,

dissemos, e tem-se-'elevado,

dizemos'.

Este é que é ofacto;--esta

'é que é a verdade, embora.

nos custe a confessal-a. Ecus:

ta-nos a confessal-a, porque

implicitamente temos de con- ;

fessar tambem que os avei-

renses se teem deixado ador~

mecer ao som das cantatas

dos dois histriões politicos',

levando "n'esse- adormecimento,

muito malferida, quando não

'sintam po em ns' Praticas,

  

gnaturas de chancella do governa-

dor do banco, à direita; e de um

director, a esquerda. No reverso

apresenta, em azul, uma cercadura

quadrilonga, tendo na parte supe- ,

rior o (llSlÍCO «Banco de Portugal»,

 

rou-lhe o pulso e apertou-lh'o '

no a oeste', sendo-.reconhecida. a

'conveniencia de¡ pôr: em v execução;

os) ,LEWI WALLACE,

como n'um tôrno com a terri-

vel força que adquirira durani ~

_,_ j 16408 annos passados a remar.

_ Inclinar-se para a frente, pas-

. sar o braço em volta _do hom-

_ bro do desconhecido, viral-o_ e

applicar-lhe com 'a mão es-

querda um murro na nuca, foi

obra. d'um instante.

' DE a ar#

Não .havia entre telles, na

apparencia,desegualdade aprisi-

ciavel, 'pelo contrario, poder- ~

se-hiam' tomar por ”diois irmãos.

Ben-Hur oppunha ao sorriso

cynico do estrangeiro uma

seriedade que teria“ obrigado a

reflectir este ultimo, se soubes- l

se da destreza do. ,adV-ersario. esta..., pelas barbas de Irmin,

Ambos previam que se trata: eu_ não' teria_ andado melhor!

va d'um combate de_ morte.

. l

l cahiu

Hur voltou-se para Thord,

rou o golpe e avançou o bra- ção não desfarçado: ,

ço esquerdo, mas antes de se m-E' o meu sôcco. Prati-

_.Ah! ahi ah! - _exclamou nou

g
* tando-o,

pôr em guarda, Ben-Hur agar» w quei-o durante doze anuosnas aos deuses.

tambem. E' acto de verdadeirajus- de um conto novecentos e tantos tume, .houve empalmação de

tlça,a que decerto se não recusarã

a consciencia dos julgadoras.

ç Conforme' noticiouc nosso es-

timavel correspondente d'alli.' esta

em via de realisaçãoi um melhora-

mento cmi zsinergiana-a-velha: a

fundação d'um theatro, paraque o*

sr. José Pereira de Lima, bemquis-

to capitalista d'alli, adquiriuja ter;

reno proprio e contractou* a acq'uiá

siçãode_ materiaes; O sr. Pereira

de' Lima tem feito outras "editi-l

cações de valor, tendo=o'aterraco-"

fissão, a tanto que tem soifrido no para depois ser posto à venda n'es-z de primeira necessidade, ma-

alfaudega do Porto, para esse tim

e o 2.” medalha de vermeil,

ral que ainda em janeiro proximo

Larga concorrencia de com-~

nomeado. Em seguida começará a

faina da lavagem e secca do peixe,

ta cidade. lnformam-nos de que ha

ja bastantes pedidos, e que, apesar

de ser grande a quantidade de pei-

xe que traz 0 navio, ella não che-

gara para as encommendas.

Para garantia dos direitos a fa

zenda, tiveram os nossos amigos,

srs. Marques de Freitas, de Lisboa,

«de fazer depositar na delegação da

alfandega d'esta cidade a quantia

pradores, grande afluencia d

porcos cevados, varios'generos

deiras, pannos, etc. etc.

Fizeram-se vendas impor-

tantes, _sendo o gado de magnie ~

fica qualidade e barato. O que l Marcellinoi pae do sr- dr.
l reira Marcellino, advogado n'esta co-nos annos 'anteriores só se

adquiria por 60 e 809%000 reis..

não attingiu este anno muito

mais de metade. Como de cos-r

  
festeiros do S. Bartholomeu, para. aju-

da da festa no anno corrente.

0 Afim de concluir os seus estudos

seguiu já. para o Porto o nosso amigo,

sr. Alfredo Nunes da Silva, tilho do tl-

lustrado director da alfandcga d'essa

cidade, sr. Manoel Pedro Nunes da Sil-

va.

OPartiu para a praia da Torreira

o nosso amigo, sr. Ventura Nunes da

* Silva.

_00 comboio tramway, que . chega.

á. estação d'essa cidade as 9,42 da. noi-

te, colheu hontcm ao kilometró 283,

l entre Oacia o Canellas, um bonito bot,

¡natandmo instantaneamente. Por em-

í quanto ignora-se quem seja. o dono.

0 E' separado or estes dias n'esta

localidade, vindo db Coimbra, o nosso

dedicado amigo, sr. dr. Florindo Nunes

da Silves-»+0.

Lagos, _

João da. Villa, demente, estava no

,Caes da alfandega tirando um. balde

d'agua quando foi empurrado por um

rapaz, e cahiu ao mar.

dado da guarda ñscal,que alli se acha-

va, accudiram 3 marítimos, Domingos

Marques, Antonio de Jesus c Antonio

Henrique, que denodamcntc se deita.-

ram ao mar, e após ,uma ten-az lucta

com as ondas, conseguiu o primeiro

agarraro corpo,que já não apresentava

signaeadc vida,prendendo-o a um stal-

va-vidas que foi puxado para terra por

varios individuos.

Apparcceu alli Affonso Vaz, man-

dador da armação «Torre-altinhan,que,

acto continuo, tratou de estabelecer

a circulaào do sangue, procedendo;

tambem respiração artificial.

' Após muito trabalho o pobre João

da. Villa voltou á vida, sendo condud

zido ao hospital da Misericordia para

trañzamento, (Fondo já sahiu curado.

Ovar, 13. 1

Já chegaram ao Furadouro 'os bar-

ioos que arribaram a. Leixões no dia

~ do grande temp-.oral em que esteve ami-

nente o naufragio de que lhes dei no-

, ticia.

§ MERCADO DO PEIXE.-DBVB
0 Para o concurso da installação

da luz olactrica n'esta villa, ha. já. tres

concorrentes. As condições estão .pa-

tantas na secretaria da camara,duran-

te 20 dias, a contar da segunda publi-

cação do annuncio respectivo no “Dim. ,

rio o.

0 N'uma das ultimas noites o na'

occasião em que, do Furadouro, ,sedi-

rigia a. sua casa, em trem, foi repenti-

namente aggredido á. pancada por dois

ebrios o sr. Antonio Gomes - Duarte

Pereira Coentro, pac do sr. dr. .Manuel

Coentro,~juiz em.Castello de Paiva.

Os dois ebrios, FlorindoResende Car-

riola o um irmão, vendo que o trem

não trazia luz, embirraram com elle e

deataram á. pancadaria ao carro, fe- i

rindo então o sr. Coentro, que ficou
e banhado em san ue. Chegado aqui foi

o caso participa o ao sr. administra.-

dor, que imediatamente prendeu os

aggressores. Interrogados depois .na

administração do concelho confessa-

ram a aggressào e foram para o tri-

bunaL

O Falleceu aqui, após longo sof-

frimento, o sr. Francisco_ barreira

José Fer-

marca O seu enterro foi muito concor-

rido. A' familia enlutada, as nossas

condolencias .m0.

Pela imprensa

 

Aos .gritos de soooorro do um sol--

mil reis.

, Ç MOSAIco.-Com o calceta-

mento a mosaico do passeio do

sim o do theatro' «Aveirense»

I§AaBonISAçÃo.-Tornamalem-V .ma Eatarrelaa 0 grande mefca'

brar-nos que, tendo a camara de do mensal dos 15, que neste

substituir as arvores do largo Mu- mez costuma tomar proporções

nicipal, o que vae ter logar agora,

Ly- ;

ceu, vae ser tambem ladrllhado as- :

Seculo deu na 4.a feira ul-
carteiras, uma d'ellas com

avultada quantia.

40- Na proxima segunda~

feira, realisa-se em Santo Ama-

: O tima, em gravura, a photo-4

graphia da Escola industrial

palavras de louvor para o seu

fundador e architecto, presi-

dente da camara municipal e

Abel d'Andrade, que muito
importantes,principalment e' no

“ d'Aveiro, acompanhandoaa .de

no tempo prOprio, nada justitica a

manutenção dasantigas, de mais

a mais agora,em que a sombra co-

meça anão ser precisa, com a apro-

mo bom filho: e bom' patridtailgñ'é; ximação ,do invernos :Cortando-as-
realinente e; ' _

_ ç .là foi submettida "á'apre'ciaV

ção. do consçlhowde agricultura a

proposta de _submissão ao . regimen

florestal: d'a'sÍÍdutlas de.; 'O'van .cc-ms

prehendvidas entre. a lagoa de _Es-

moriz, ao» norte, ' estrada' ide'Ovar

ao Furadouro, _ao,su,l;_,a linha 'do

03min.th de; ferro ateste, .e .0' 0.66.3:

a* refer't'dai'proposta. L 4 _

Ó 'No estabelecimento balnear.

de Luso tomaram-se:.pertoide 1:700 *

banhos, e no *anne'xo'uns' 275- n'esa

   .70..

escolas deRoma¡ tu não és 'ju-i

(16115311993. _és tú? .

--Conheceste o ' duumvíroa lhe a mão.

Arrio? '

, _Quinto Arrio! conheci, '

~ .protegia-me.

-Tinha um. filho.

_Lembro-me d'elle, disse

'__~Esse .filho Sou eu.

sua physionomiailluminou-se, _

, _ A l Começou a rir eestendeu-lhe a?

~ Medio_ Ben-Hur da cabeça aos _ mão. '

Ben-Hurffingiu atacar com pés, levantou-se e accrescen-

a 'mão direita. O contrario pa- tou ,com um olhar de admin" - que

Thord;teria dadoum gladía- dar'. Falloume' da cama, no E
Não foi a dor sem rival *e' Cesar' offerea w

necessariorepetir. O barbaro ceu-lhes sua protecção. En-

sem _soltar um grito e 6-. sinei-lhe o murro_ que acabas'

con 'sem se mover, estendido de dar n'este instante.

no paVÍmento de .nsiosaicor-Ben»w i

_ já, ao menos as das linhas de ca-

beceira do largo, aproveita-se a oc-_

casiãc da estada* dos_ calceteiros pla-

ra",c'oncerto , dos 'pontos _de ,que se

levantam. Ao esclarecido criterio

do sr. presidente da camara deixa-

mos a resolução do assumpto.

',§ _RECREIO ARTISTICO.- Esta

agremiação local wrealisa amanhã,

, como. tivemos ja' occasião de dizer,

corridas de bicycletes na estrada

de 'Aveiro "à Barra. Pelas 2 horas

da tarde !deve ter logar a 1.a, dew

5:000 metros, campeonato da'so-

ciedade «Recreio-artistico», com

 

_ Sl.,

commercio de cevados tam-

bem.

* Malaida Provincia

   

Azambuja, 13..

Nos logares de Manique e Maças-

d'este concelho, foram mordidas

10 pessoas por um cão hydrophobo.

E' preciso que as aulctoridades

por toda a parte mandem proceder á

extincção de cães vadios,_que em ran-

de abundancia vagueiam em di cren-

tes terras do paiz. Sem isso, continua-

remos a lamentar casos similhantes

porque a cãsoada invade tudo.

Canin, 13._ ç e

Que nos conste,ainda não foi des- »

coberto o auctor do roubo da egua, ao

nosso amigo, sr. Manuel Simões Ar-

chanjo, de Sarrazolla. E é tal o cm-

pcnho que tem em descobril-o, o que*

põe o _valor do turt-o á. disposição dos w

M
Í
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_Quem te dizia isso?per~ w nova idêa e perguntou a Thord

quanto lhe promettera Messa-

* la para se desembaraçar d'el-

le.

gunton- Ben-Hur, agarrando-

-Méssalal

(a

concorreram para a sua ediñ~

cação. A photographia «é a u

_ _mesma que serviu para a gra-

= vura'que o Campeão publicou

logo no dia immediato ao. da x.

inauguração do magnifico edi-=

ñcio,

w '4..- Novos j'omaes: a'Bei-

'rm-baixa, semanário pregrég-

sista do Fundão; a Defeza. de

Angola, consagrada á. defeza:

dos' interesses d'aquella nossa#

previncia; e o Defensor, 'folha Í

dos ;empregados do caminho

de ferro, quevê a luz publica

em Coimbra..

l

MH*

-Dar-te-hei os quatrotmil

sertercios sem que sejas ' oib'ri..

gado, por esse. preço, a mam,

São bem feitos, pugnando

'--t--Quando t'o disse,Tbord? l

-A noite. passada.

chares as mãos de sang'uqua'.

-Mil sestercios. pondeu Ben-Hur.
'

meio _de gemidos.

agora que emquanto vivesse,

o romano não_ cessaria de' ser

para' elle_ um perigo perpetuo.

Thord 3091'0011'Se e &ami; Porque não imitar-lhe_ os pro-

'0 com menção, dePOÍS a cessos? Porque não compraria

por seu turno, os serviços do

homem que o seu inimigo pa- i

í - r gara para_ o _matar? A tenta- _

_Abi ah! E dizia-me Elle ção era forte .eia talvez ceder

encontraria aqui um ju- a ella, quando os seus olhos se

deus 11m Cão judeu, e que m8- * fixaram no rosto do morto tão

Presta“ 11m Serviço singularmente parecido, com

-Julgava-o doente."

_Não pôde tornar a an-” te recommendar.

O

te um momento.

Ben-Hur comprehendia

uso o nome, me tira com .a

mão na bocca, assim. . .

sua clava. Dá-me quatro, e eu tão boa vontade que as

matarei o patricio na sua ca- mas corriam-.lhe

ma, basta para isso pôr-lhe a abaixo.

_Tebas-has, e dar-1562118¡ * Esse teu amigo não se parece
outros mil, se fizeres o que eu * commigo?

...Como duas maçãs _da
gigante reflectiu duran- mesma arvore.

-Se eu lhe puzer aminha .
_Ganhei cinco mil, - hon- tunica, se lhe vestir os 'meus

tem, no circo; 0 romano ha trajes, e se :sahirmos 'os' dois
de dar mil, faz seis. . . Dá-me deixando-o aqui, Messalla 'não'
,quatro mil bo. Arrio, e farei te pagaria? Só tinhas que .lhe

tudo quanto quizeres, mesmo fazer acreditar que esse ondas
que o velho Thord, de quem ver é o meu.

Thord começou a rir 00m

lagri-

pela face

:Abi ah! ah! os meus de

E esclarecia o discurso ap- mil sesteroios serão facilmente
plicando a enorme mão ao ganhos.

o seu. Apoderou-se 'd'tne uma rosto.
(Continua).



 

cada um pelos seus princípios.

Longa vida a todos.

ma d”amor que .mentalmente Cast9110~de-P85V3› que anda 1301“ *

w idealisa e canta.
100 pipas, está ainda por Vender. i

De Coimbra:-Os preços por-
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ual diamante oriental en-

gastado no soberbo dia_

dema de uma princeza, ou qual

pnrpurea rosa preguiçosamen-

te pousada no alabastrino collo

de uma deusa, assenta altiva

e orgulhosa da sua ímmensa e t

sombra os seus valiosos serviços.esmeraldina cauda, relembran-

do a vaidade das damas da.

decahidas e muitas vezes hu_

milhadas conservavam sempre p

a sua austeridade e os seus

bríos, no litto occidental d'es»

te berço de poetas, d'este paíz

das laraogeiras em ñôr, como

lhe chamou a celebre Manon,

a modesta mas formosa, e poe-

tica Talabriga.

Com a suaextensa e chrys-

tallina ria m'archetada de innu-

meras e desiguaes bateíras que

com as suasniveas velas - sin- ,

gram as aguas demandando a

pescaou o sal, objectos prin-

cipaes do seu commercío, com

os sena arrabaldes de uma

frescura, suavidade e poesia

infindas e finalmente com as

suas tricanas roseo-pallidas de l

negros cabellos e olhos scis-

madores, quaes feiticeiras gre-

gas do antigo_ mundo., Aveiro

arrebata, fascina' e extasia o

cientilíco °

espirito mais experimentado e

mais' insensível. w

Não predominam em si pa-

V. N. de Gaya, Novembro de 1903.

M. P. d'Almeida.

LnNn ll ECONOMICA

      

l LUZ llns Blll

Bico aveirense=FABRICA DO GAZ.

 

Reino animal.--o SAPO.-

Se ba annimaes que realisem om to-

da a sua perfeição o typo da feat-w

dade, esse é sem duvida o sapo

com a sua bocca desmedidamente

rasgada, os olhos amarellos e pa-

rados.e a pelle rugosa de pustulas

purulentas.

Modesto e pobre, sabendo-se

feio, occulta-se para nos prestar na

Entre os muitos inimigos de

antiga nobreza que apesar de ã que nos desembaraça,iigurao 0tio

rynchus, um dos grandes devasta-

dores das vinhas. _

Os inglezes, mais praticos do

ue nós e dando o devido valor

q de. A castanha tambem é pouca

porque uma malína ou contagio do

ar, ou coisaa parecida atacou bas- ~

aos serviços prestados pelo nojen- ~

tentaramwto mas util batrachio,

aclimar no seu paiz tão valioso au-

xiliar do lavrador. Nos arredores

de Londres ha muitissimas hortas. w

vir i

do continente carregações de sa-w

Os' proprietarios mandaram

pos que pagavam entre quinze

e vinte e cinco 'tostões a duzia.

O governo inglez chegou a fa

zer grandes remessas d'estes ani-

maes para a Australia,a›tlm de se-

rem espalhados pelos campos e os ~

seus serviços foram all¡ tão apre-

ciados que uma pena pecuniaria

recahe sobre quem maltrate um

sapo. Que lição para os nossos

agricultores.

WW

_

Falleceu em Lisboa, onde era

chefe da contabilidade da

estação dos caminhos de ferro

do Rocio, o sr. Diogo Maria

Serrão, victimado por anti-

gos e crueís padecímentos.

lacios magestosos, artísticas es-

tatuas, frondosos parques nem

extensas e largas avenidas on-

_ de elegantes damas arrastan-

do sêdas se pavoneíem com

ares provocadores, constituiu-

do assim o grand mond o mun-

do da toleíma, mas na alvura

das suas modestas habitações,

t de,

Esteve por muitos annos á

frente da estação d'esta cida-

e aqui casou, conquistan-

do geraes sympathias. Era ain-

da novo e um excellente ca-

valheiro. O seu cadaver veio

hontem para aqui, acompa-

nhado por numerosos empre-

gados da Companhia real, al'-

guns dos quaes de cathegoria

que regulam_ aqui as compras dos

teío, 390; feijão branco, 400; dito

amarello, 400; dito vermelho, 580;

dito rajado, 400; dito frade 510;

l mistura, 320; tremoço, (20 litros)

500. ,

De Felgueiras-Os lavradores

rejubilam com estes lindos dias do *

» Verão que tem feito,tão proveitosos *

e 'tão necessarios á' colheitu do mi- ,

lho,que se achava ainda muito atra-

zada e que não foi má.

De

nhos que tem afiluídoaesta região,

tendose realisado vendas de pe-

quenas adegas ao preço de 285000

e 305000 reis cada pipa de 442* lí-

De Torlozendoz--E' grande a

escacez de quasi todos os generos

alimentícios de primeira ,necessida-

tante os castanheiros.

...W, _

Ya, sem exemplo, a resposta'

ao «mestre» , que, camarada

e amigo de lazaro, até já se

confunde com o misera'vel e end

terra por sí a baixo as cara-

puças do outro.

Não lhe ficam mal, Ser-

vem por egual aos dois, _que_

são da mesma força, do mesmo

caracter, da mesma grandeza. ,g g _ ,

Não ha que distinguir entre:nino anno trem a pesca do beca»

Soh os cyprestes ambos. quuanto o não en-;

chotámos d'aqui, andou aos

tombos a respOnsabílidade de

todos pelas injurias que só elle

escreveu. Creou os epithetos

que agora nos attribue e não

houve nunca censura., con-

selho ou travão que o col-

locasse na ordem. Foi preciso

pôl-o fóra da porta ,e é de lá.

que ínjuría agora os que por

caridade o cá tinham, fallando

em cobardias, que só elle 00-,

nhece; em bonecos, que cá não _ _

* ber que ¡ntss Clarck, (ilha e herdei-

temos desde que elle sahiu; e

em affrontas a memoria que só

que é e a quem paga como se

Salvalew'a-de- magos:WE"

grande o n.° de negociantes de ví- l

soureiro, José Felizardo Vieira; se-

cretario, alferes Martinho de Sousa

Monteiro; vogaes, LourençoMorga»

do .lunior, liuy d'Abreu eJoão Mor'

cereaes, são: milho branco, 310,'gad0 Junior. 0 corpo activo, do

dito amarello, 290; trigo, 580; cen- A qual é commandante o sr. LeOpol-

do Froes Junior, quetem como agu-

danteo sr. Lourenço, Morgado_ .lu-

nior, conta já bastantes voluntarios.

bem como algum material.

Vãorrealisa'r-se recitas reverten-

do o producto para o cofre soczal. l

Oxalá progride, a sympathica e hu-

manitaria associação.--M.

:Ponta-delgada, novembro de 903

_ Está aqui o lugre allemão

«Grauss», que c'onduz um grupo de

sabios allemães, que vem de fazer _ '“

uma viagem de exploração às re-w

giões antarcticas. Gaston. 200 dias

desde o 66 314 latitude sul até; es-

ta ilha. A missããotem.admirado os-

nossos bellos jardins, indo tambem

em visita ao Valle-das-furnas. Com-

põe-se dos professores: von-Dry-

golski, chefe; .drs. Vonhoetfen :e

Riedlinzmeter. Como medico vem o

.dr. Gazert. _v

' '#4PelocPeninsular» seguiram

67 passageiros d'esta ilha.

ç Ha grandes 'receios pelo des-

Lisboa, com carregamento_ de tejolo,

cal e telha, com destino ao Fayal,

Commanda-o o distinCto oi'ñcial da

marinha marcante, seu patricio, sr.

.lose da Silva Pereira. Apesar das

condicções do navio e da proñcien-

cia do commandante, são bem fun-

dados, os receios de um desastre.

0 .la estão contractados muitos

pescadores d'eSta ilha para no pro-

lhau nos bancos da Terra-nova.

Ó O vapor norueguez Adria,

que sahiu d'aqui na semana passa-

da, levou para Londres 1:100 ma-

lotes e 5 quartos, com 9:346 ana-

uazes, e para Hamburgo, 1:926ma-

lotes e 6 quartos, com 20:531 d'a-

quelles fructos.-P. D.

TU abat-jours, hastes e fu-

, I
mivoros de porcelana.
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De toda a parte

sociedade deS Francisco com-

moveu-se muito ha dias ao sa-

ra do iallecido W. S. Clarck, se ti-

¡ nha suicidado abrindo os bicos de

elle affrontou, a quem deve o*w gaz d'um quarto onde se encerrara.

Entre os seus papeis, encontrou-se

tabeleceram premios aos leitores

Cartaz do “CAMPEÃO,que advinbarem o n.° de grãos de

trigo contidos n'uma garrafa dede-

 

da rua Augusta, 95,' LiSbõa; dis-

apparecimento do patachoMaria-das u

Dores, que ha 46. dias partiu de

t gresso-catholíco ›

Ó O lugre Gama trouxe !POGO anniversar
íodo sr_ MSPOHÚPO

üO,

quintaes de bacalhau pescados alli. *

terminada capacidade. Calculando

que ella leva 300 grammas de tri-

go, teremos 3 kilogrammas por ca-

da dezena de garrafas. Suppondo

que um milhão de leitores querem

descobrir a solução do problema

na pratica grosseira d'uma expo_

riencia de .tentativa, isto é, com-

prando o necessario trigo para en-l

chor a garrafa, teremos 300.000

kilogrammas de trigo gasto em pe-

quenas phantasias e banaes dis-

tracções. . .E tanta gente com fome!

    

    

tugal», a Livraria_ moderna.

tríbuiu já. os fascículos 306 a 310

d'esta magestosa obra illustrada,

que e no genero a'primeira 'e mais

notavel dos nossos dias..

fl?” «Maravilhas ..da nature:

Za), de A. E. Brehm, estão 'já pu-

blicados os fascículos l n.°'

ção da mesma casa.,

ÇA magnifica »Revista de

administração militar), publicação. . _

_de interesse e realmente util acham_

se, vae já. no n.° 53 do seu 2'.“'an-

no, trazgravuras e artigos de iu-

teresse, e faz-se acompanhar 'do

n.° do (Portugal-milha“, que vaef

até paginas '144' e' publica brilhan-

tes escrtptos, e que _se acompanha

tambem de optimas gravtiras;

ÇO n.° 21 do 25.” anno do «Pros-

dando um brilhante retracto do res-

peitavel prelado.

§ A »Líganaval portuguéza»

publicou e distribuir¡ já o n.“ 9 du'

seu Boletim ~ official, correspondente.

a setembro. Comosempre, tracta

l

l t

«Épreza da Historia' de Por-

161 a

165,' 'que inserem“'bellas 'gi-"araras *

acompanhando o texto, e que é edit

l
commemorou o »

w Machina e Caldeira

A força de 14 cavallos, com

pouco uso e em muito bom

estado, vendeese e trata-se

na Fabrica de ceramica

de Jeronymo Pereira Campos

& Filhos.--Aveíro.
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ALLA (SL FILHA

Fechada anti-herpetlcçt_

Para "comprovar a efiíbàóihi'

d'esta pomada, bastará dizer

,ue ha militares ale ¡nessôal

que a teem empregado em im-

pingens, herpes, escrophulas,

"feridas tanto antigas como re-

centes, embora sypbilititia'sa 'e

que os seus salutares efeitos

¡rumediatamente se teem fbi'to

sentir.

'l'lIARMACIA DE 1.'

DE ALLA & FILHA

   

o MEDICO”

A. Mendes Correia
mudou o seu consultorio ”M a

B.. rumou, 3.. t

PORTO i

Consultas das 9 e meia às u da nunk¡

during anúxroJmIIAüu,

Tratamento da: doenças d'urethra,

prostata, bexiga e rim; das doenças. das

senhoras e da: doenças romeo:

Pelo medico

z duardo d'Oliteirat

euyogdií'àgü'lã ?a3533:?if:a.

Do éris, e ¡lx-assistente na

clinica especial das vias urinárias,

do hospital Neckerde assumptos de interese: e'dá cp- .

Consultas da l
timas gravuras. y

Q Recebemos mais 2 fascícu-

los, os n.°'I 21 e 22, do magnifico

l

l

l

l

Diccionario popular francez-portw

guez e portuguez-francez, edição

util do sr. Joahuim Gonçalves Pe-

reira, rua Victor Cordon, 43, 1.°,

Lisboa.

§ Sobre Economia politica,

simples apontamentos hístoricos,

escreve e bem o sr. .Joaquim 'José

de Sequeira, guarda-livros e anti-

go professor'do commercío, n'um

folheto que temos á vista e que

* à¡ 5 I'l- da *IPCC t

. _ .

i canrõzs Posnzs

t ILLUSTRADOS i

inttncio no "ClilPlllll ns Plainas,

1.3-, a.“ e 3.'l series, com vistas, paysagens

e monumentos d'Aveiro,

 

a copia do regulamento do «Club

suicida). No dia seguinte, miss

Adelina Waldorf, amiga intima da

primeira, envenenou-se com acido

carbonico e, passadas 24 horas,

miss Hertha Page, amiga das duas

na pequenez das suas ruas e

na passibilidade da sua vida,

lia o quer que seja que encan-

ta, que enthusiasma, que ins-

pira. O seu todo semelha um

A' venda na ¡Veneziana-centraln, ao¡

Balcões, e nos escriptorios do «Campeão da¡

províncias».

Ou¡to,=lío reis

contem 24 paginas de texto. Alem

do trabalho que se pr0poz fazer, o

autor discretería tambem sobre his-

toria, dando realce e valor á obra.

Pedidos ao auctor, Lisboa, Paço -

do Borratem, 33, 2.°. *

superior. A todos os doridos,vê.

o nosso cartão de pezames. Progressista,segundo asua

_4.o- Foram hontem resadas theoria, só elle, que veste a li»-

nas egrejas de Santo Antonio l bré d'AguedaAssignaturas pa- ,

e do Carmo, duas missas suf- t ra o papel da ínjuria, pode el- l

  

gm.” de fadas que ah se re_ fragando a alma do sr. João le mendígal-as á propria fami- aqlerior6§í ifogou'se no mar' Este ç Livros uteis: a Bibliotheca Q AAA- 4 Q

fuglaram abandonando as suas _. g o - a. triplo SUlClle BXBCUÍOÚ°SB em COD# ' _ ' r _w " Í ' ' A

w _ í . _ Pedro Soares, 11a que Injuna, e nao teem os ,O idade com O re ulamemo dopopulal de legislação, com séde na O.

grutas, ou gentis aves marltl- AOS actos assistiu a familia t outros O direito de angaria]_as da? As “das misq *di S Francisco rua de S Mamede, 107, ao largo *i MONDE

. *' * * “' ' do Calças, acaba de editar o¡ «'Pro- * * ' D

mas ue ali vieram fazer o ní- , , ,- ~ .

q e pessoas das suas relações, de estranhos á mancebia ou teem um gosto excepcmnal_ (coimbra

nho á borda das mangas e ñ' alguns dos alunmos do 'lyceu synagoga a que elle pertence. § Fez na ultima quarta feira

nas aguas que suavemente ° °' "í ” 1 r 11 * '~ e 45 annos ue pelas 8 h'oasí'damaé

desliga“) a se s .és e todos os da Escola Industrial Borte, va oroso,e e, que enco- h, q al_ í L., A

_ u p... ' e Nocturna municipal, que selhía'a cauda e'botava a-pés e n a' be se“ 'u eu.) 's oa' e em

O“ quem te naoconhecera t' d ' ' a * à "' t d * A' » 1h grandepane. di) pan um tremor de regulamento d'instrucção primaria ›

- coo ¡sarame a qumram umamaos o as as vezes que e em“ wolewsmmo, que “em, me_ _ ~ .. › ; .

. ' .i , q o .o w ° ' 6 . í

Avelro quenda" ' 'ou quem bonita corôa de flores a'rtIh-'erguiam os olhos ou sentia os moravel. Desde então, o maior (19 de setembro de 190”” esm

não recebera os teus affagosi. . . . o _ . . .l _ . í ,° , í . obra é de bastanteinteresse ao pro-

Quem não respiram a bri_ claes, que depms foram depor lombos ameaçados. E do .do abalo de terra que e entiu entre fessomdo de ambos os sexos, e O

i sobre o feretro do extincto, no minio publico a historia, mas “Os m¡ O* de 9 d? agosw um?? seu custo é de 150 reis_

!Ziperfmãada das tuas ?ia- jazigo da familia que tem no nada nos embaraça recontal-a pmnztazfgmáziqígãliãgããgn :tag: _ Tambem. está á venda a (Ta-

n _ B'Be nao expusera aos uma cemiterio publico da. .cidade. se teimar em pedil-o. w t w , ' _ _ ___ _bella das taxasdo sello de licença

fulgurantes do teu sol ou quem * - - - - › o . de que' um d'a O" 0mm' “tabela elatí os #contribui ão industrial: »

q. '. Um merecido preltode gratt- Nlnguem daqui lhe her-ceremos com os outros pmnemsre_ 1' V 1 » ~~ Ç _ I

nao bebem em fragú batel d“ t * w ”1 i A ' d d u s hbít ou a rend la ões cortezes e cordeaes- Tem-se “aprovada por Por““ de 24 de

ao, que eve O, app, auso e › O O a os p' eu Ç * " ' agosto de 1903, seguida do «Regu-

gramma das disciplinas do ensino

primario), seguido dos resPeotivos

hurarios, e da legislação publicada

depois da promulgação do ultimo

::na

'IOPIIITÂIKO I DIRIGTOI

_Diamantino _Diniz ferreira

LA secçío--SEXO MASCULINO

tray. de Neal”)?rrayo

Curso commercial, conversação _

franceza, ingleza e sitema, contabi-

lidade, calligraphia, oscripturaçae

Ç commercial, instrucçao primaria O'

z secundaria, magisterio primario.

 

Musica, esgríma e gymnasficc

IIOIIIIOIII IÍIIANCIIIOO

PARA 0 IIIIN. DI IIIOÍIÍ

2-* “cao-'SEXO FEMININO

Praça 8 de Maio, 46

Linguas, musica, lavores, desa-

nho, pintura, ,instrucção primaria o

› o

-.

D

D

D

D _
.

D

D

D

D

D

D

D

D

 

sulcandoa mansa ria e sol- ~ o » - - - 'r f d l d 'e .o, .. -w - - -

toda a ente. nas suas 11 ões. nando sahiu .la ala 0 03 31311315qu 03!' Piá? : .l _ e v , w. _ . mastñlwo anwo.

tando descantes ao som da g -- .. ,1 ._ T . ll o ç Q 1+ , , l bios aiiirmam nos foram dirmesl§m°n_t° di' “32950 di. pesos eme . "1D

guitarra apaixonada o luar A famlha Soaresdtstmbum evou todo o espo IO, para o do plana“, Mane Pois a, “mma didasn,~e das instrucçoes. de 1.8 de ..1 Professora: due/amada: .

* w l i t elos obres avultadas esmo- autode-fé ñcOu a recorda ão _ A* i . ' í - 339mb” “1903 Para “630m5” .O v c i + '

p 'A ç ' í reserva nos ou"“ ' smpmzas' 'As ção de'oafé,'chooolate e chá›, eem .m Ó

das tuas bellas e serenas noi-

tes!...

* las. quê-:ge apagou. Oque cá ha , sim, sabe-se quepgajtglia, nm:jra,_.

agora étudo novo e tudo são. paz de '22 annos,Tomma_s e Laudi,
um 'pequeno ' tapendice ›, varia le-

30.

.o

OÍ'Í'IOIIL' Dl !gnome

. 7-_c .x r,       Quem não visitara a tua

Esgueira, a tua Ponte da Ra-

ta e o teu, em rival, sumptuo-

, a t i x ,

5° e esmeraldeo tunnel d An t valer, com sol creador, e luar

geJai ° à ° _ brilhanteá noite. A temperatura

' 'Quem nao sublra ao teu agradavel, as noVidades desPontan-

S. João de Loure a desfructar dó cheias de viço, 9 0 proprio me?

o surprehendente panorama bonançoso começando a produzw.

diahi se divisa não can a_ Deus conserve isto assim.

que _ _ ' ç_ Lá por fóra vae o mesmo, e

ra a Vista nas 1mmensas colh-
assim nos dizem de:

nas do teu pacífico Vouga, ou Bombarralz-Pouco vinho res-

quem por fim não refrescara a ta por vender“ nas nossas ade-

garganta no* delicioso verde do 3357 e e““ ter“ “mas 300 Pipas

teu Martinho l. . .
de vinho, o que é relativamente

Oh, quanta saudadeequan_ pouco. Os ultimos preços teem re-

tos sentimentos experimento

gulado a 15200 reis os 17 litros.

0 _ Os trabalhos agrícolas progridem

ao lembrar-te saudosa Avei-

rol.

 

. l , . r * ;r 'o' d - r';

Aqui _ànbeme atacar e Bahasa acaba de encontrar o meto de gm!” í "u eç é ..

defender. O ooltrão-sahíu e não aperfeiçoar Odelescopio 'até “ao Po““ ' '

volta L i i to de que o instrumento apresenta

os objectos angmentados. cincoenta

Mala d'alem-mar

0 tempo e a

agricultura

tempo continua bom, lindo a

. . DE ,
l

VALENTIM MARQUES Dl?i:Sl|Nli

g í Successor de Joao Pedro Soares .

i 'assenta an ps ,de observação cuidar” , ›- _ , _ ,

s dosa. jumfmsm, com' milhares do” *um* Til-*OWA ”0,9313, janta 'um

attestados de medicos e do publico, ;

nos levam a declarar que nunca'se'fea

um remedio; .que ..possa_.compnnrese ~.

de ferro militar de_ MarteufeldePZos- com o peitoral de “rajada.er a¡ O _

i 3?“: Perto de Be“¡mi percorre 2017 para dominar com tanta Certeza to ais ' N“_tliínügñ' 0' “Guaiba.- 050¡-

ktlometros por horta. Recebe por asddoençlasõda garganta, dos bronohios :Zílbü:8?*:t°%°3 0'_¡::°n'm°'P°"

meio do «trote n a or a electrica e .08: um__e§-_.....,, .. .. .. _, t ;9% 5, °~ '0.11091' _; *

- .~ › .Y ,ç ~ ñ . › ^ A :maya ~ 'ansimosa do peitoral lidade de vazilhas. Vendo'mmrqwn: _~..

que lhe imprime esta velomdade
. .

P. E ñ . . w ' de cereja. do dr. Ayeropara resolver to... cos de forro ao feixe e no kilo; arcos“

» 'na O* erecer menor res'3,lenc'a ao da ainiiamação da '_', autuados pal-,11° PW. rolhas de puede camila-H

vento, e cortar o ar facdmente a maes, acalma¡- as @me e elimina¡ to.. cha e tudo oque z respeito .e 0m- ,

~ locomotiva, constituida na casa g0 ã vestiigío ;ia elnfermidadaa é 0 qu' °1°°P.a. _o publico .o. i

sageiros e 1:000 volumes tendo já Siemens e Halske tem a forma de “ ° m*“°“~° ' - w 'i w ”n“ 'm ~ .

l . . . _ l . e' ._ › * , ~ w › . ~ .9.,.ír. _zs l,... no Viet , w

saindo no dia-t9 com o mesmo des- naVIo medindo 20 metros de com- ,mígziig'gmfm' wr'mresm mamã qiío é o 1353342511? :í:

tino. prido. OS technicos que assistiram As tosses chronicas e arroigadas, dado- _ _ A “A ,A i

Ó Tambemaqm chegou no dia as experiencias são unanimes em ?OSWSÊNMOS anti?“ P°d°m n9°°°°mr i E,,°,,m¡¡b°m t°mid°p°m°dtupü “i'-

4 a canboneira LiPo'nipo, 'trazendo Que, dentro em breve uma' 'revolu- '19mm u“11mm '1° l“m“Wnlms 094““ "m °° PP'F'P'W'mN" *

, o w . I, w t o , . com todas. ceteza. _ TUDO POR,.P_BE_ _OS , .

as malas com a correSpondenCIa. çao completa se uperara no modo _ ¡ ¡_ s COMPETEÚC

D'esta vez não nos faltaram_ cartas da tração dos caminhos _de ferro. N t da l ° ” ' ' _ ,_ _ * _ _ [A

elornaes, como as* vezes' succede_ Avcr se' o'corgei'oarda noite nos* í 0 as 3¡ g1 @Ira , *

por incuria dos correios". No' dia 5' chega aqui mais'ce'do'; _. . ' i @RARIO Dos COMBQYOS _ T A

sahiu para“ a bahia dos“'l'igres",d'on- ç No T'ransvaal Orga'HÍSOu-'Se" a e l

de voltou novamente, demorando-se uma companhia para a exploração sanmsmto rom anima nu mm

   

mil vezes.

ç Uma locomotiva segundo ex- ~

periencias realisadas no «caminho

 

g AVEIRO

Mauamedes, outubro (18,903.

Da-se como certo que 'o rei de

Inglaterra visitará Loanda e es~

te, porto em dezembro, fazendo-se

acompanhar d'uma esquadra com-

posta de 12 navios.

Ç Chegou o vapor «Benguella»

procedente do norte, com 24 pas-

activamente devido ao magnifico

tempo ,que corre. A jornas dos ho-

. . A_ t l > rda ões ra' ~ mens regulam entre 360 a 400 rs.

Quan as reco ç g De Estarrejaz-No mercado se-

tas, OODSBI'VO dos _breves 'mo' manal d'aqui, os preços dos gene w

_1 mgíxtosrgque passeiJuntoa tll. . . ros são: modída de 20 litros, trigo, ;

!l "-Tantag, quantas vezes mi_ 16150 reis; milho branco, 560; dl-

       

  

  

;í . , . ° ~ to amar6110,õ40; feijão branco, 680;aqni alguns dias se uindo de ois de esca na costa de. Lourenço Hu. =

_i_ Elgg:: (3:13:11);:nã:15:33: : dito frade, 540; dito .preto, 850; di- para Loanda. _ i g .p O Marqíiies por meio de barcos de va- Tramvvays.. 8,55_ m_ w DA BOBQA D'AGIÍA

- . to amarello, 560; dito VermelhO, _ç Com o titulo de «Assocnaçaog por. C“?rremW' 5'21 M““ 6'50 z . t :-

daiíàe compl'az e agua tema' w 540; dido larangeíro, 880; batata, hnmanitaria dos bombeiros volunta- ç O quadro da guarda fiscal l ââfggà' ;1091? i a., m“"m'nuns "mm

mente relembrando essas pe- 340; ovos (cento), 1955300. _ rios de Mossamedes», constituiu-se vae ser augmentado com mais 2 y " 1,34; Mutonn, m¡ GOLLEGÃ

De Castello-de-Pawaz-Os v1- aqui uma sociedade, na maioria capitães, 3 tenentes, um 1.° sar- Tramways..'4,52 ~'~ u 5,37 '* Fomomdorao exemhodupün_

rípe'jcías, esses mil nadas que

eñ'ectívamente nada são, mas

qtm'umeapirito ardente, poe-

ticor'e apaixonado analysan-

dchsãrencontraàn-'elles um
poe-

l Mixto...... &Sia-Expresso... 5,10 «cipaes alquilarias de Por al for...

w Expresso.. 9,40 Correio. .,_. _10,57_ *_ ,ng _79, em Wagonaposta enudlquer

' B a

Ha mais 2 tramways, que chegam' ° do caminho de farm' Por P"“

a Aveiro as 9,49 da manhã, e 9°¡ 50m “MPa-”vencia.

t Ven-de tambem *feno e canina d.

milho donald“, para encher colchõco

nhos verdes d'este concelho teem gento, 40 segundos, 46 primeiros

subido extraordinariamente de pre-

* ço, vendendo-se já por 70 e 72 mil

i reísapipa,com tendencia para alta.

.A adega. do nobre conde de

composta de rapazes empregados no

commercio. A commissão_iustallado- i cabos e 400 soldados.

ra tem como presidente, Hono~ Que trupa! E o pobre contri~

rato .Iulio de Mendonça; vice-presi- buinte ha de pagar para tudo isto'!

"
. 9,426111.

dente¡ Leopoldo Fmes 111010?5 “16- Q Dons Jornaes !partslenses es- r a a? ”de ..p-.-

 



 

REIS, cujos principaes característicos são:

FRENTE DA NOTA

do em diversos pontos o distico Banco de-Portug'al
e o valor da nota

e

nota por extenso, á esquerda uma roseta com o algarismo 5,
á. direlta uma oval contendo, em marca d'agua, um busto al-

 

Portuga-LL_'\

" -lilllllliillllllumllllllllliIllillll IllllllllllllllllillllllllI-liilill¡IllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmb

melhores fabricantes inglczes e francezes. Director á esquerda' ~

w_ l Bicycletas novas, garantidas, a principiar em 50$OOO
reise

*
› Grande sortido de acçcessorio's para bicycletes de todos

os_ auctores e para todos os preços.

Ofiiçina para concertos, garantindo-se a perfeição e so- na parte superior O diStico Banco de Portugal e ?m dl'
lidez. Esmaltagem, e nicklagem.

castanho: superiormente, as armas portuguezas, á direi..

ta um _escudo com 0 valor da nota por extenso e em algaris-

mo--; á esquerda e inferiormente eSpaços em branco, corres-

t pondendo aos da frente. com as marcas d'agua.

    

”sexoxoxoxoxoxoxoxo»_ . r ,,,mçne umaçn nas nrvezns
, ›. i ' é ;DE

",.Barfi. da PINHO, succesor

;nas Moreira 'da

 

t
e
m

AS 1101338 de 5:000 reis actualmente em circulação serão

trocadas por notas do mesmo valor da nova chapa ou de ou-

tros valores, nas Thesourarias da Séde em Lisboa, da Caixa

Filial-no Porto e das Agencias do Banco nas outras capitaes

dos districtos do Continente do Reino e do districto do Fun-

chal, até 31 de Janeiro proximo futuro.

Depois d'aquella data, a troca só poderá effectuar-se em

Lisboa na Thesouraria da Séde d'este Banco.

Lisboa, 10 de Novembro de 1903.

PELO BANCO DE PORTUGAL

os DIRECTORES

_ Augusto José da Cunha.

J. P. Castanheira das Neves.

AGUA ACIDULA Dil FOZ DA CERTÂ
Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete inedth

de prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido.

Analyse chimica pelo ex.“ sr- conselheiro dr. VlRGlLlO MACHADO, medico e lente de
chimica. Esta agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desínfectante.

E' empregada com segura vantagc m na diabetes, dispepsias, catarrhos

gastrícos putridos ou parasitarios; nas pre-;versões digas-ticas derivadas das

doenças mfeccz'osas; na convalescença das febres graves; nas atentas

gastricas dos didácticos, tuberculosos, brighticos, em.; no gastricismo dos

eargottados pelos excessos ou privações, etc., etc.
, Não tem gazes livres; sabor muito agradavel, »quer para, quer misturada com vinho
Preço, incluindo a garrafa (8 dee.) 160 reis.

Apreciaçoes dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo

I
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Cruz, Devezas--V. Nova de Gaya

 

ç N'csla fabrica constituem-se todas as obras, tanto em ferro fundi-
, .do, (301110 em metal e bronze, assim como: machines de vapor, linhas
' d'eixo, tambores para correias, bombas de pressão para agua, ditas
Systoma,,galIowpara, trasfegar vinhos, prensas para expremer bagaços
d'uvas ou azeite; assim como todas as obras que pertençam a fundi

.. v “tão, serrallii'risie torno mechanico, portões e gradeamentos para jar-
. dins e sacadas, [arredores para balseiros, torneiras e valvulas de me-

rígàtaíl” _para toneis,'marCas para marcar pipas e barris a fogo e ditas pa- *
ra marcar ra¡an para embarque, charruas e arados de todos os sys-

_;. temas,,›...dos aii-ais-rreconbecidos resultados esmagadores para uvas com
_ uylmdros dr ¡.nadrira, engenhos de* Copos para tirar agua, ditos fundi-

,_ ,;;1i'oS-'fçie_;,totloà.'os Metemas,'estancarios Tambem fabricam louça de fer- *
ro para cosinha em preto e estanllada de todos os tamanhos, ferros
do hrnoir a vapor, mtos d'aza,'00piadores de cartas etc.
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\lA CHADO.

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo
cia da Universidade do Coimbra. Remette-se [Olheto, gratis, a quem o requisitar ao

' DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-LISBOA

“a

 

Messias eo

D?st[7131? DE 5946 TONELADAS.Em 23 de Novembro _ _ _ ,l ., e_
t * .Pai-aa Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, e . i""iiiéiígilfg531mtítiii"“

Montevideu e. 'Buenos-Ayres. . a ',"f

Ori-41")E. DE 5645 *TONELADAS. Em '7 de Dezembro.

 

, Para'l'enarife, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideo e Buenos-Ayres,

R533 H5¡ CREÊ'ÚS ?URUGUEZES

,_ Na agumia do Porto podem os srs. passageiros de 1.“ classe es- I,
corner os policias a vista da ,planta dos paquetes, mas para

isgo mew(uninendalnos muita antecedencia. '

¡REVENÇAD- nos PASSAGEIROS _.
---_'l'endo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam .,

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

nhia-,^-ñ'sentlo depois enganados e levados para outras companhias, re-

commendaâse'em- especial que ten-liam o maior cuidado em tratar sem- ,

pre só _com pessoas de probidade e'credito, exigindo sempre, um bi-

lhete onde: se leia 'impresso o- nosso nome TAIT, RUMSEY _&

SYMINGTON, e _tambem o nome da Companhia MALA REAL

INGBEZA~.~ _ Q - _

.. A. Uniooe Agentes no Norte de Portugal

' i o i ° *1 * i N' * _ . ›_ _ Tait, Rumsey a bymmgton
I . 19, Rua do Diante D.: Henrzque+Torto .

Ou aos 'seus correspondentes em *todas as

cidadese vil-lasldePortug'al _ _

   

_' __ -- .r,
7 ,. ,n.u- -CJ,_ ,_ l -z'a'›.:.-.=.›_.;._.-_:_..

_ .

A-maís afamada de todas quantas se conhecem. Ultima
novidade em: solidez e elegancia, sendo garantido o seu born

funccionamentol O material' 'do 'seu fabrico éçde primeira qua-

i lidade, eafiiançado pelos fabricantes DELACHANAL & C.°
de Pariz-:Preço com o., travão, 55%000 reis.

Grande sortimento de accessorios e oHicina de reparações tanto de
bicycletes como de machines de costura, etc.=Unico representante em

"Portugal, Antonio JoaquimAugusto-SANGALHOS-ANADIA.

~ São nossos agentes-*Em Águeda, o sr. Bento de Souza Carneiro

l :em Ilhavo. o sr. Antonio .Augusto Nunes Vizinho.-Acceítam-

se mais.

 

na¡

        
'rre ~ '

Jeronymo Pereira Campos de Filhos
_W

AGRAS-AVEIRO
(Junto á. linha do caminho de ferro)

' "Cimento Portland, marca. Martel-

lo, de superior qualidade, preferi-

o do nas obras do porto e Camara'

Municipal de'Lisboa, porto de Lei-

xões o _Camara ;Municipal do Porto.

  
  

   

 

i
_ELHA systema marselhez, tejolos de todas as

L' _ Pede-se a todos oe'Cbmprador s que se não deixem illudir com pomposos e falsos reclamos,
telhai'é maior que outra qualquer, (garantimol o), mais perfeita e sobretudo mais resistente.

.phamamos a attenção para os preços porque d'hojeem deante vendemos tt'jOIOS.

Tejolo vasado de ç

' n 22 N11 NOÕÕ n

» '22 N11 N00,

n _r ”E“: g. ,,- .twtt 3 _.14 I-

 

J)
J)

)) l
D A a 8%000 reis ))

  
Administração previne 0 publico de que resolveu emit-

tir notas de nova chapa do typo de CINCO MIL'

Estampados em azul-_uma cercadura quadrilonga ten-

por extenso e em algarismos; no espaço li-

mltado pela cercadura e contornados por fundo castanho: supe-

riormente, uma ovalcom uma allegoria, ao centro o valor da_

legorico e inferiormente um espaço com a marca d'agua

_ _
Impressos a preto-_a data, as series, a numeração e as

Bícyçletas, motocycletas . e automoveis dos assignaturas dechancella: do Governador, á direita, e de um

sé; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VlRGILlO

ide1903.

  

limuumuumiqumummuaaunmalma¡un¡iuamanuuuummmmu..-

qualidades, Olaria e mais artefactos proprios para ornamentação de telhados.
*

e façam uma VlSlta a esta fabrica para se convencerem de que a nous

22 P411 N11 que se vendia a 16$000 reis_ o milheiro, passa a vender-se a 105%000] reis.

_ v ' . Mianmar:transmitem#remunerada"animam j - u I, N v
,,,Hi ,H M' 1,, L 1, xl _wlht i_ I., l!, ,lu ,M I'.
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Q.)
, *' .

Grande somou em accessonos, agulhas, etc., etc. Oñ'icm

  

Sãonossosagntes: EM AGUEJDA, o sr. !Bento Souza Car-
neiro-EM ILHAVO, o sr. Antonio Augusto Nunesw Vizinho--Acoe-

» xana-se mais. í

” xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxo

JUIZO DE DIREITO
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MATERIAES DE CONSTRUCÇIU
.J. LINO

Rua Caes do Tolo, :ia-_LISBOA

os vastos armazena* e fabricas

N d'esta casa encontra o proprie-

tario e constructor todos os mate-

riaes necessarios ás sutis construc-

ções, sem necessidade de recorrer

a mais nenhum fornecedor.

Madeiras em bruto,material ce-

ramico,telha marselheza,tejolos de

todas as qualidadestubos de grés

e de barro,azulejos e ladrilhos mo-

zaicos,cimento Portland garantido.

material de ferro-vigas e chapas

galvanizadas,pregaria d'arame-tu-

bos de ferro -e ehumbo,banheiras

esmaltadas,fogões e estufas para

salas,retretes do mais aperfeiçoado .

systema, ourinoes inodoros, etc, etc,

DA

comarca DE ,AVEIRO

 ABREMATACÀÚ

' l.” ANNUNCIO ,

O dia 6 de dezembro pro- ,

ximo, pelas 11 horas da

manhã, nos autos de iu-

, ventario orphanologico por obi-

to de Antonio Nunes da Maia,

viuvo de Maria Dias Pereira,

morador que foi em Cacia, em etc. J. Lino envia a todos os clien-
que é inventariante Domingos tes que lhe requisitem, não SÓ OS

Simões diAzevedO, (yalli, vae catalogos. preços correntes e dese-

.ç . . . nhos. mas tambem

á_ praça no Trlbunal. :mdlcu'd' clarecimentos que lhe sejam pedi-

“to no largo Mummpal em dos sobre as suas construcções, de
AVBÍI'O,añm de 881' arrematado forma a illuciclal-os do que devem

por quen] mais oH'erecer sobre fazer, para o~que temmma secção

U preço da ,sua avaliação, O se_ det Construcçao, habilitada e com-.

guinte predio pertencente ao pe ente'

casal inventariado:

N.O 2

0-0#-*QWN*;rc-1»40-O
- PNEUNATICOS DUNLOP

a 'Isooo nms

O Legitimos e garantidos. Pneu-
w maticos Omnium, Cyclone e Na.-
: tional, afiançados a 5:500.

Grande sortido em accesso-

rios para bicycletes a preços

sem competencia..

Antonio Joaquim Augusto

Sangalhos-Anadia.

VENDE-sm--em Ilhavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

Augusto Nunes Visinho.

E em Aguada, no estabeleci-

mento do ser. Bento de Sousa

Carneiro.

» Uma terra lavradia sita no

Campo das Mós, limite de Ca-

cia, _avaliada em 65%000 reis.

l Serão por conta do arre-

matante toda a contribuição

_ de registo e as despezas da

praça.

Pelo presente são citados

quaesquer credores incertos
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Aveiro, 13 de novembro

VERIFIQUEI-O .luiz de Direito

F. A.. Pinto

O escrivão do 4.0 oifioio,

Leandro Augusto Pinto do

Souto.

   

@Weg ñ

Consultorio

G
MEDICO-CIRURGICO

llr. Luiz llegalla,
medico da Real-camara

facultativo municipal-

Rua d'.ArrochelIa--Aveiro.

Consultas da 1 bora as 3 da tarde.

""IllilllltlilllllllillllillIIItlllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllillilillllllilillllllllll
Women

  

w doentes. Certidões numerosas.

H. Ferré, Blottiereet Cie, 102, rue
Richelieu, Paris. E em todas as phar-

i macias.

  

  

Ladrilho mosaico da afunzula
casa de Lis boa, Goarmon db U'.
São os mais resistentes, mira soli-
dos e vivos na côr.

 

  

 

     
      

  

 

   

 

  


