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CONSELHEIRO CASTRO MATTOSO

Subscripçãu iniciada pelo ¡Cam-

peãoducpmvínciau, entre oe

amigos' e admiradores do_ bmeme-

rito /ilho Malveira, o .sr. come-

lheiro Francisco de Castro Mat-

toso, para a (requisição e collaca-

ção do seu retrato na sala nobre

dos Paços do concelho.

Transporte. . . 3313000

Dr. Ignacio Alberto José Mon-

teiro (juiz em Moncorvo). . 10ñ000

Dr. Manuel Alberto Vieira

Monteiro (Souto da Feira). 105000

Francisco Augusto da Fonse-

oaRegalla......... 55000

João tl'Oliveis-a Vinagralro. . 25000

Josó Maria Barbosa . . . . . 15500

PanlraMnnuelRddrigueaVieira lesco

Dr. Luiz Augusto do Fousoca

Regulla........-.. lâõOO

Antonio Augusto da Silva. . 1§000

Manual Fernandes de Carva-

lho (Esposende-Requeixo). 1,3000

Joào Rodrigues da Rocha . . 500

Augusto José da Carvalho. . 600

Luiz Moreira dos Santos . . . 500

Manuel Tavares Barbosa . . . 500

Manuel Barbosa de Carvalho. 500

M. H. d'Oiiveira. . . . . . . . 500

 

(Prouyue). Sommn. . 36755“

AVElRO

Declarações

importantes

Correio-da-noite, orgão ofii-

cioao do partido progressis-

ta. fez homem estas declara-

ções doer-ca das intenções do

governo sobre o negocio dos

tabacoa;
O

  

Em qualquer hypolltdeg'a' gdviiino nao '

hrmara nenhum centracto que ndo aaja em con-

diçoes superiores às do tontracto de 16 de julho

do 1905, celebrado pelo ministerio transacto

com a Companhia dos tabacos e as condiçoes

da proposta apresentada ao parlamento pela

companhia dos phorphoros na sessao de 15 de

outubro. Em qualquer caso, o contracto do ex.

usivo dos tabacos, que haja de fazer-se, hn de

ser submcttido ao exame e sancçito parlamena

tar Para todos oe concorrentes haverá aguil-

dade de trataimnto, direitos e garantias egoaes

para todos, arm pri-terancias que seriam censu-

raveia e que poderiam all'eetar os interesses do

laudo.:- .

A rato accrescenta o Dra:

Baias p :lavrar textuaas, claras e precisas

do Correio da noite esclarecem bem o assumpto

e indicam o caminho que o governo se propõe

seguir. Não lia incoberuncia, não ha contradi-

ção entre o que se disse na oppoeição e o que

iara o governo progressista pesidido pelo illus-

tre estadista, er. conselheiro José Luciano de

Castro, que continua recebendo o leal appoio e

a incondicional confiança de todos na partida-

ries, tendo o pai¡ intuito a esperar das suas ex-

cepcionaee faculdades e da sua comprovadieei-

ma dedicação pelos interesse¡ publicos.

Continuamos a aguardar corn serenidade

e confiança oe actos do governo, e temos ts de

que lilo estar sempre de harmonia com o pro-

gramma do partido progressista, obedecendo á

mais rigorosa imparcialidade, n'eate como em

todos os outro¡ iisaumptoa de administração, le-

vando a pratica as doutrinas que em alguna

annos de combate contra a aituaçiio regenera-

dora tlto ardua e honrosamente se tinham de-

fendido, unindo se todo o partido, hoje como

então, em volta do seu illuatre chefe, o revigo-

nado-ae nao só pelas tradições politicas herda-

das mas pelas aspirações d'um large futuro.

em edentiflcaçao psrieita com a Vldl nacional

nos aeul mais importantes problemas. D'essa

uniao partidsria que sempre e durante longos

annos temos constantemente defendido, resulta

uma grande força que pode constituir uma boa

defeza para os interesses do thesourn. Quem

quizer coatractar com elle não encontra um go-

verno enfraquecido por ecisOes partidnrias como

as que quebraram o prestígio du ministerio re-

generador. Um grande partido o sempre uma

bella garantiu d'ordem e de boa administração.

E' o que succede n'este momento, e motivo

de legitima satisfação será esse para o vens

rando chefe do partido progressista, que n'elle

ee encontra fortalecido o uppotado para a re-

eoluçtlo de tao graves problemas da nossa ad-

ministração publica.

Pretendia-se saber o que fariam o nobre

chefe do governo e o ministerio na questão dos

tabacos. Ja o Correio da noite disso, lia dias,

que se fará a denuncia do contrario do 1891.

Sabemos o que queremos a para onde va-

mos, e como as melhoras do illualre chefe do

governo dia a dia ee accentuam rapidamente,

confiamos que, aob a sua preeidencia, o minis-

terio ter¡ longa vida, ira-de cumprir integral-

mente o seu dever e o seu programma, e tia de

prestar ao pair, n'eata conjuncturu, o sentço

relevante de preparar a sua rehabtlitnçdo iiuau

eeira, como todos dosejam e para o que se uf-

tereee occaaiao favoravel que nao poderemos

desaproveitar.

Não ha negocios à parlu fechada, nem

usurpação de faculdadus, que só ao po

dor legislativo pvrteucctn. Tudo se ha

de tratar' com os intrreesados cm egunus

condições de concurrvncta; ~tudo será

levado atinal ao purlamvuto.isto é, sult-

muttido ao paiz. que sohtri-annmentejul-

gare. Por esta orientação putrtottca e

diguissima nos cougratulamos com o

governo e com o illustre presidente do

conselho. que reconhece a responsabi

lidade da sua alta missao e d'ella ae dus-

cmpeuha d'este modo, em inteira con-

formidade com as justas exigencias da

opmiao, publica.

Noticias militares

negou já a esta cidade o tenen-

te medico de infantaria, nosso

estimavel patricio, sr. dr. Manuel

Rodrigues da Cruz, ultimamente

collocado no regimento 24.aqui es-

tacionado. E' natural d'este conce- '

lho e lilbo do fallecido e saudoso

proprietario de Eírol, sr. Manuel

Rodrigues d'Abreu. Tendo estu-

dado preparatorios no nosso ly-

ceu, lez o seu curso na Escola

medico-cirurgica de Lisboa, onde

deu excelleutes provas de applica-

ção e intelligencia. No regimento

de infantaria 12, em que serviu, dei-

xou muitas sympathias, e as cida-

des da 'Guarda e Pinhel, onde se

enconlra aquolle corpo, sentem a

retirada d'este distincto cavalheiro,

a quem damos as boas vindas com

verdadeira satisfação.

,i8 Foi mandado apresentar na

Emule-pratica de infantaria, em

Mafra, ein abril proximo, o tenente

da mesmo arma. sr. Antonio l). Au

tunas, Ita pouco chegado da Africa.

,0? Consta que o sr. ministro da

guerra vae publicar um uovoregu-

lamento para provas de aptidão a

que devem ser submettidos os co-

roneis e capitães das ilill'eretites ar-

mas e serviço de estadomanir pu-

ra promoção aos postos iinrncdiatos,

;É No goso de 60 dias de Ii-

cença, acha-se em Tavira, o vete-

rinario de cavallaria 7. sr. José

Maria Pereira.

,.. ;noticiasmgligipsas

festividade do Senhor'Jesus,

que no domingo ultimo teve

logar na egreja do -extincto

convento do mesmo nome, foi

lusida como de costume e mui-

to concurrida de fieis. O templo

estava ornamentado- a capri-

cho, agradando sobremodo oa

oradores.

40- No proximo domingo

deve effectuar-se com pompa

a solemnidade do S. Braz, nn

Quinta-do-gnto, parecendo que

n'eate nuno excederá em ex

plendor o que se tem feito nos

annos anteriores.

_-__-+-_

Sal e pescas

  

Depois de algum tempo de in-

terrupção, abriu-se de no-

vo o trabalho da pesca do mar,

colhendo sardinha algumas

rêdea da costa de S. Jacintho.

40- A ria continua a dar

pouco, apparecendo algum pei-

xe dos viveiros. X

«H- O sal mantem o preço

de 3Õ§OOO o barco de 15 mil

litros

.ço- Informam-noa de Bu-

arcos: voltou o bom tempo

e oe pescadores proacguem nn

safra da sardinha, vindo as

lanchas carregadas. O saboro-

so peixe tem se vendido á rn-

zão de 200 reis o milheiro.

Uma farturinha. para os po-

bres, que fazem o seu celeiro.

+0- 0 rendimento das em-

prezaa da pesca da costa de

S. Jaciutho no mez de janeiro

findo, foi de 13:()81:90_O reis,

Cobranth d'elle a fitzonrla pu-

blica o imposto de 65§995 reis.

'_-_+__.

Pela imprensa

Chegou já. a machina

de impressão que o nosso pre-

aado collcga Vilalidade ad-

quer-tu ultimamente. E' d'un¡

hello systems, devendo dar

uma brilhante impressão ao

jornal. Felicitamos a sua. em-

presa eredacção, desajando-

 

._____~_._
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Avonlda Agostinho Pinheiro
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PUBLICA-SE ÀS QUARTÀS-FEIRAS E SABBÀDOS

vw.

¡MPRESSO EM PAPEL DA FABRÍCÀ DE VALLE MAIOR

lhes sinceramente todas

prosperidadee.

m

 

JAYME DE MAGALHÃES LIMA

Teve tão largo quinhão d'aife-

ctos na festa do dia. 16 de

janeiro, que, publicando hoje o

discurao que pronunciou no

meio dos mais calorosos np-

plnueoe e lhe mereceu uma

grande ovação, não nos pode-

inna caquivar ao prazer de mais

uma vez darmos o seu retrato.

As suas palavras foram ea.

tas:

:Que chorara ao ouvir as

palavras que_ lhe dirigirem oa

oradores* que o precederam,

particularmente o dignissimo

rmgistrmdruri Francisca. Ãnia»

nio Pinto.

Onde as lagrimas'falavam.

qualquer outra interpretação

era ocioso. Por isso deixava

que ellos significassem a sua

gratidão pelos carinhos que

dc tantos modos o cercnvam.

Muitas vezes se encontra-

ra em festas de amizade que

lhe tocavam o coração Ne-

nhum, porem, mais do que n

presente lhe inflamnva o orgu-

lho de ter nascido em Aveiro.

Não podia serjuiz das qual¡

dados do seu irmão, crendo no

mesmo berço e alimentado com

os mesmos affectos; as sois al-

mas confundiam-se; não po-

diam ,serenamentc apreciar-ae.

Mas, fosse qual fosse o talento

de seu irmão, fosse qual fosse

a nobreza do seu caracter e a

energia da sua actividade em

aspirações sagrados, com cer-

teza nenhum favor do destino

egualara na sua. vida de dedi-

cação á democracia a fortuna

de ter sido crendo em Aveiro.

Vivemos das tradicções que os

nossos maiores nos legaram,

por mais que as instigações

do orgulho nos levem a sup-

pôr que tudo vem do nosso es-

forço; e, parallelamente, em

cada um de nós hn um pastor

d'nlmas responsavel pela vi-

da dos que nos succedem. Au

boas e más acções dos Itossos

filhos erão uma consequencia

directa do. nosso exemplo e

proceder.

Em Aveiro não era diffi-

cil ser democrata, quando ti-

nhamos a herança d'uma ge-

ração que, illuminadn pelo ge-

nio de José Estevam, contou

homens como Mendes Leite,

Casimiro Barreto, Bento de

Magalhães e tantos outros, dos

quaes nos restava o sr. Fran-

cisco M. Couceiro, felizmente

ainda vivo para nos guiar com

o seu vigor, com a sua auste-

ridade e com lucidissimo espi-

as rito. Esses nos ensinaram às

obrigações que a democracia

impõe.

Ser democrata é amar o

povo; não é fazer d'ellc pedes-

tal das proprias vaidades ou

instrumento de interesses in-

dividuaes mesquinhoa. Amor

o povo é servil-o, educal-o,

conseguir que lhe soja dado o'

fructo do seu trabalho, enai~

nal-o a &cautelar-se para. a

velhice, libertal-o de todas as

oppressões. A geração a que

pertenceu José Estevão soube

servir o povo efiicazmente; d'is-

eo nos deixou um verdadeiro

monumento na fundação da

«Caixa-economica d'AVeiro.»

Quer uma reflexão, que

passou em proverbio, que não

haja homem notavel para o seu

crendo de quarto. E nós de tal

forma nos familiarisátnoa com n

«Caixa economica» que se nos

afigura uma instituição vulgar.

Nem temos a percepção clara.

dos beneficios que ella. presta.

nem nos lembra que, fundada

ha cerca de quarenta unnoa.

é uma empreza tão facil ou tão

melindroan que permaneceuni-

ca em todo o paiz, Essa obra,

d".th poderoso alcance, veiu

unicamente dos altos sentimen-

tos d'ums. geração de democra-

tas que nos impoz a obrigação

da o sermos tambcmseguiudo-
lhe asírsatlas. v '

Ouvira Mendes Leite con-

versar com o dr. Manoel Ro-

drigues Simões, lembrando os

tempos em que ambos, nas li-

nhas do cerco do Porto, mas

em exercítos contrarios, desco-

briram meios de fallarem affe-

otuoaamente durante a noite,

ao tim de dias em que entre si

trocavam balas por obediencia

rigorosa aos seus principios po

liticos. Vendo ali á mesma me~

za homens de todas as classes

e de todos os partidos e de to-

das na creanças, reunidos na

mais perfeita cordealidade,

comprehendidn a generosidade

doa corações d'outros tempos e

via a renascer com uma intima

e profunda alegria. Se outra

prova não houvesse da nobre

za dos companheiros de José

Estevão, estava ali na largue-

za d'animo de aquellee que

lhes haviam succedido e repre-

sentavam aa suas qualidades.

Terminou saudando a ci-

dade de Aveiro e fazendo vo-

tos para quejamais Se apagas

sem as tradicções que tanto

a honrnvam. '

__~._____.____.

7 Cartões de visita

O ANNIVERSARIOS

Fazem annoa:

Hoji', us sr." f). Burtlia Guiuiaràus.

Valle-maior; D. Maria do Cru tlonriquus

Monteiro. Saugalhos; e os srs. ronda do

Auical, Coimbra; Mauurl Marques da

Silva. Jeremias Lebre c Emanuel Cabral

Bultnoute Pessoa.

A'muuhü, as sr." condessa da Foz

de Arouco, D. Bonodicta Regallu de Vi

Ihena, o o sr. José Pinheiro Nobre.

Além, as sr " i). Lutza d'Almcida

Muñoz, Lisboa; D. Maria Rita de Figuei-

redo Corrêa d'Oliveira Guimarães, e o

r. Domingos Fernandes Gutmarfres.

ctivo e zrluso administrador da fabri

ca di- papvl de Valle-maior.

2 Htllllt'lll passou tatnbutn o antii-

vursario natal CIO do sr Lutz de Mattos

Cunha, lilho (lo nosso prestitnoso am¡-

go e tirando proprietario de S. Gabriel,

sr. Mattos Cunha, a quem enviamos pa-

rubi-ns.

O ESTADAS:

Vimos u'estes dias em Aveiro os

srs. dr. Catupos Freire, Abel Angusto

Rogelio, dr. Manuel Luiz Ferreira, dr.

Dionisio de Moura, dr. Julio de Seabra,

dr. José Rodrigues Sobreiro. conselhei-

MOLQÕB=Correspondencias puticulama,60 rala por linha. Annuncíos, 30 reis por l¡-

nba singela. Repetiçdes, 20 reia. Imposto do aollo, 10 reis. Annuncios permanentes contraclo

especial. Os ara. assignanies posam o previlegio de abatimento nos annuncioe e bem aaatm

nos impressos leitos na casa-Aecim -ae a recepçlo e annunciamqe as publicações de que e

redacçlo seja enviado um exemplar.

ro Alexandre José da Fonseca. Joao Af-

fonso Fernandes o sua i-spom, Mauuut

Gonçalves Nunes. Milliüt'l Maria Ama-

dor. ilr. Eduardo de Moura, i-tc.

á Esteve aqui o honrado ¡utlus-

trial nosso patricia, sr Manuel Foi'-

nandrs de Carvalho.

â Veio a Aveiro. cm consequencia

do desastre sotfrido por Si'u pac, qui-

n'outro logar uoticiaiuus. o applicado

alumno do lyccu do Porto, sr. Adriano

de Vilhena Pereira da Cruz.

i Com sua esposa esttwe hoje rui

Aveiro o nosso illustre amiga, sr. con-

selheiro Augusto de Castro.

O DOENTES:

Tem estado enfermo, guardando o

leito. a estremosa mae do sr. Joao Ma-

ria Pereira Campos. zt~loso guarda li-

vros do 'eAsylo-cscola-districtuln

â Aggravuratn se ultimamente os

padcciincntos da esposa do sr. dr lay

inc Silva, ltabil advogado nos auditorios

d'esta comarca. Sentimos.

2 Tem estado dorut -, guardando o

leito, o sr. Thomaz Vicente Ferreira, hu-

bil industrial aVuircuse.

O VILLEGIATURAZ

Veio a Requeixo em visita ao seu

e nosso amigo. conceituado industrial.

sr. Manuel Fernandes de Carvalho, o

considerado capilalista csposendcusc.

ar. Avelino Moraes du Campos.

2 Conta regressar ein breve a Es-

gucira, du sua digressão às principales

capitales da Euro a i'. America, o sr.

Francisco Marta odiuho 'I'ol›orda,-im«

portanto e bi-iiiqutsto capitalista.

á Passou liuutem, no rapido, para

Lisboa, o nosso pri-sado amigo. ar. dr.

Carlos Braga. governador t'lVll d'cslr

tilstricto ua ultima situaçao rcgeueru

dura.

____+__

Caixa economica

m reunião da assemblêa ge-

ral dos accionistas d'esta

estabelecimento de credito lo

cal, foi no domingo ultimo re-

eleita a direcção cesaante, qui-

é composta dos srs.: Frau

.cinco Regalla, Jaciittho Ago

pito Rebocho e Arnaldo A

Alvares Fortuna, respectiva

mente presidente, theaourci-

ro e secretaria; dr. Antouit

Carlos da Silva Mello Guimi-

rães, vice-presidente; dr. Jos(

Rodrigues Soares, rlteaoureir-

substituto; e Anta leu de Maga-

lhães, secretario S'tballltll0;t

resolvido que em vez do rei.

. 200§ODO ac subsidio na Obl'tir

do rNovo-hOspitnl» com t:

 

quantia de ÕOUSSOUO.

E' um auxilio grande, mui

to louvavel por beu¡ emprc

gado.

-____+_

Pancadaria

0 vinho novo provocou gran-

de desordem, na noite (lt

domingo ultimo, para os lados

da Estação.

Houve paulada rijn, bran-

dindo-se“até um machado, que

feriu gravemente um dos con-

teudores.

Miudezas

_ae já grande faina no concerto

das estradas que d'aqui condu-

zem a outros pontos do districto.

\ic-se quanto se lucrou em collocar

à testa d'este importante ramo do

serviço publico um homem da acti-

vidade e zelo (lo sr. Manuel Maria

Amador.

gr' A junta de parochia da Vera-

cruz encotuiuendou já o carrilhào

que tia de repicar solemuemcnte á

chegaria dos 5005000 reis do de-

caulailo subsidio arranjado para as

obras da nova egreja e pelas tubas

da fama aunuuciados aos quatro

ventos da. . .imutortalidade. [mmor-

laes pantomiueiros!

3( Vac à proxima assignatura,

pela pasta das obras publicas, o al-

vará approvando os estatutos da

«Associação commercial e industrial

de Aveiro».

g( representaram-se anta-hou-

tem na agencia do Banco de Portu-

gal duas pobres mulheres a quem

as ratazauas roeram u portanto inu-

tilisaram umas i6 notas des-205000

reis, que haviam arrecadado n'uma

caixa. As notas foram enviadas pa-

ra Lisboa a fim de ver-so se a d¡-

recção do banco resolve trocar pe-

lo menos algumas d'ellas.

Sulcldio

Na madrugada de hontem ap-

pnreceu morto em sua casa,

na. Coata-do-vullade, d'este

concelho, o er. Julio Dina do¡

Santos Ferreira, proprietario,

alii residente, e irmão do nos-

so estiinnvcl amigo contigo ve-

reador, sr. Manuel Dias dos

Santos Forreira.

Junto do cadnver estava a

espingarda com que parece

ter-ee suicidudu, como gati-

lho ainda preso por um tio ao

pé direito. Em cana ninguem

sentiu a detonação da arma,

ao que atñrma n esposa e crea-

dos do suicida, que entrava

sempre a horas a que -já toda

a familia dormiu.

A auctoritlnde foi alii mal

teve conhecimento do caso,

sendo, porém, reservadas aa

investigações a que procedeu.
-----._-__

AVEIRO E A illA

(Continuação)

Os paços municipaes, obra dos

lina do seculo XVIII.

O lyceu nacional começado em

1855 e concluido em 1860.

_O theatro aveirense, conclui-

do em 1881.

_O quartel militar, no local,

onde fôra o mosteiro da Madre de

Deus e que, depois de concluido,

deve ficar um dos melhores do paiz.

Actualmente estão se construin-

do um novo hospital, administrado

,pela Miaorioordia e uma oaaa a-

ra aa repartiçoes potntoaa o ria

utaes e que deve ficar um edificio

sumptuoso e elegante. A contruç-

ção de outros editicios 03H¡ em pro-

jecto e já d'clles 8'! te.: a traça.

Q

Aveiro tem um mercado fecha-

do e coberto onde se faz praça

diaria; uma feira no dia 28 de oa-

tla mez, uma feira animal de ma-

deiras e de instrumentos agrícolas,

4m 19- de março. e em 25 d'essa

mez tem outra feira, que é franca

e dura mais de oito dias e que ou-

tr'ora tivera os mesmos privilegios,

que foram concedidas á feira fran-

ca de Vizeu.

Tem duas vezes no dia merca-

do de peixe em local proprio, cer-

cado por grailaria de ferro e em par-

te coberto com ehabae do mesmo

metal. Foi inaugurado em 1904.

ia

Além das repartições ofiiciaea,

prepriaa d'uma capital de distrioto,

tem: um collegio para o sexo mae-

culino e dois para o feminino; di-

versas associações recreativas, in-

dustriaes,artisticaa e de soccorroa

mutuoa; uma caixa economica,

cujo movimento é annualmenta

de mais de l.000:0005000 reis,

os vice-consulados da Belgica,

França, Gran Bretanha, Hespanha,

Hollanda e Brazil; sete typogra-

phias, seia jornaes, um jardim pu-

blico, mais de doze fontes, nove

bairros, grande numero de confra-

rias, companhia da bombeiros vo-

lnntarios. duas phylarmonicae, um

asylo para o sexo feminino, e ou-

tro para o sexo masculino e n'este

uma fanfarra.

E' séde de uma brigada, de

um districto de reserva, de um es-

quadrão de cavallaria e do regi-

mento de infantaria n.“ 24.

Aveiro tem sido patria de mui-

tas pessoas notaveis nas virtudes

nas armas e nas lettras, e não pou-

cas tem ocoupado cargos importan-

tee.

Longa seria a lista d'esaaa pea-

soaa. D'ellaa poderá fallar a hiato-

ria e nlo deixará de recordar-no¡

a fama.

Í

Esta cidade está situada d bei-

ra da ria, que d'alla tornou o non

me a que lhe tem dado o direito

de ser denominada a Veneza de Por-

tugal.

(Aveiro) (Bangue)

Rurch na Quannos



Jornal da terra

a' Kalendario histo-

ricam-Diar-Iááti'ecruoesce a tem-

pestade da noite e dia anteriores.

'a Morre no Porto o desembar-

gador da Relação. dr. Francisco

Augusto de GouveaOsorio, e em

Ponta-delgada ovdr. Julio 'Pereira

de Carvalho e Costa, procurtt'dpr

regio nos Açores. ' '

Dia 2-As copiOsas chuvas d'es-

te e dos dias anteriores produzem'

uma grande cheia na ria, chegando

a interceptar a ,passageincm algu-

mas ruas da- »parte mais baixe da

cidade. o estrada 'da Gafanha e garà

gada pola marola, e a jangada das

Poi'tris~d'ugua, jogando como um'

berço. ameaça ralnr:

a" Ii' feita Com todo o esplen-

dor, na'egreja da Apresentação, a

festividade d'este dia a Nossa Se-

nhora. r -

Dia 3-0 mar, cavado pelo tem-

poral, galga o paredão, que damn¡-

ilca muito, fazendo outros prejuisos

na barra e no Pharot.

Conselheiro Castro

“situam-A iniciativa do Crim-

peãwdasprooiiicius para acquisição

e collocaçáo do retrato do beneine-

rito aveireiise na sala nobre dos

Paços-do-concellio, teve, como dis-

semos ja, a soouiidat-a e a engran-

decet-a, a adhcsào sincera de gran-

de n.“ de admiradores e amigos

pessoaes e politicos de sua exñ.

A subscripção cresce tomando

vulto, e alem das festas que se pre-

param para a cerimonia da inaugu-

ração, o brioso povo da visinha ire-

guezia da Oliveirinha, onde o sr.

conselheiro Castro Mattoso tem o

seu solar e conta um amigo dedi-

cado por habitante, cootisa-se para

lazer collocar alli uma lapide 'com-

inemorativa do nascimento e ser-

viços de sua em“, tomando a inl-

ciativa d'essa importante parte da

festa o ar. Diamantino Diniz Fer-

reira, illustrado professor e dignis-

siino director do collegio milen-

dego, de Coimbra', que é tam-

bem um dos tithos da _Oliveirinha

que mais tem sabido honrar là ro-

ra a nossa terra.

A cominissão d'o retrato proje-

ctava pedir licença ao sr. conse-

lheiro Castro Mattoso para adornar'

e illuminar a luz electrico 'a racha-

da do editicio da Oliveirjnha e pro-

porcionar ao bom povo d'aquella

t'rcgnezla um dia de gala que ti-

casse memoran alii. A cotlocação

da lapide e mais um e brilhante

numero da festiva coin'meinoração,

que aplaudimos com todo o- nosso.

euthusiasmo. _

y *reino-;iii uma. uuu'iiuissav ue

cavalheiros de s. João detoure e

povoações circuinvisinhas .de Alber-

garia-a-vellia, residentes em Lisboa-,-

secundaiinio o nosso einpreliendi-

mento, resolveu promover outra

subscripçao para o mesmo tim, que

até. homem estava em 326200 reis.

Sobre esse assumpto escreve o nos-

.so considerado college, Correio-da-

noite:

(frota-se de prestar uma homena-

gem por todos os titulosjusta eine-

reciila,attentos os importantes servi-

ços prestados pur aquelle illustre lio-

mem politico a esta fregoezia eou-

tras liinitroplies. Sua em' que tem

lido constantemente um protector

desvelado dos interesses e melho-

ramentos do seu districto. merecer

esta sincera prova de apreço em

que o teem os seus admiradores.

Por isso: a coniinissão tem

desde já aberta a subscripção para

Coadjuvar a iniciativa do Campeão-

daS-pi-ooincias, nos_ seguintes lo-

caes: rua no Corpo-santo, 38, esta-

belecimento do sr. Antonio Fernao-

des Nogueira; rua Vasco da Gama,

7d, estabelecimento do sr. Joaquim

Nunes Baeta Junior».

'i Além d'csta, sabemos que

ainda se abriu outra tambem na ca-

pital, que deve atlingir uma somma

grande e que é promovida por de-

dicados o importantes amigos do

sr. conselheiro Castro Mattoso.

g' Teem-se-iios dirigido varios

subsCriptores perguntando a, quem

e quando devem ser entregues as

quantias com que subscreveram.

Pedem todos fazer desde ja essa

entrega ao sr. Domingos José dos

Santos Leite, thesoureiro da com-

missão, em cujo poder se encon-

tram os respectivos recibos.

Obras publicam-A di-

recção das obras publicas d'este

districto anuuncia que no proximo

dia 8, pelo meio dia e na secreta-

ria da 4.* secção n'esta cidade, re-

cebe propostas em carta fechada

para a arremataçâo da execução do

pavimento e obras accessorias en-

tre-os'pertis 65 e 86 do lanço da

Pampilhosa a Lações, sendo 'a base

da licitação da” quantia de 37015000

*família i.*›.i

' ' n ¡gti/nao seruesliuidada': uma es-

  

   

 

    

   

   

Denastre. -0 considerado

clinico d'esla cidade e digno dele-

gado de saude no districto, sr. dr.

Pereira da Cruz, solfreu no sahliado

ultimo um desastre grave, que o

obriga avum moroso tratamento, de

cama. _ _ .

Descia, de tarde, a Costeira,em

picyctete, tendo de descrever nina

_pequena curva para evitar um cho-

"que. A macliina. porem, one leva-

va tra-vado o guiador, negou-.se a

obedecer, e~o sr. dr. Pereira da

'Cruz não conseguiu apoiar-se com

iirmeza, resultando d'ahi a deslo-

cação completa do_ artellio e _a fra-

rtiira do peroiieo na perna direita.

:lo ultimo, a sua 4.“ conferencia sn-

bre assuinptos ii'itl'rica no salão no;

bre do Gremio-gymnosioàocirciisc

Começou o illusire conferento

por descrever uma viagem a bor-

do, a maneira porque conseguir¡

.reagir contra o enjôo, e as diver-

sas e muitas vezes agradaveis im-

pressões d'uma temporada 'sobre o

dorso arqoejaute das vagas, nem

sempre em lucta, batidas da tor-

menta. _

Que diiItcuIdades nas antigas

derrotas, vencidas hoje pelo vapor!

A sol-preza de Stanley ao avoi-

drão erguido por portugueses no

ltar.ao cabo de tantas fadigas, 0 pa-

l
Logo soccorrido por guardas dalponlo onde elle sonliara desfralilar

policia civil, foi levado ii'iiina ca-«o pendão iuglez, foi pelo sr.dr. Piu-

deira para casa, 'onde' chegaram to adiniravelmenle desenhada aos

pouco depois os sons collegas, srs. - olhos dos espectadores.

ilrs. Alvaro Ferreira, Jose Soares,

José Maria Rodrigues da Costa, Fran-

'icisco 'Marques de Moura e Arman-

do de Azevedo. e ainda o liabil alí

gebrista, sr. Manuel Gonçalves Net-

io,que, com a perícia que o dis-

tiugue, e auxiliado por aquelles,

procedeu a reducção iodispensavel.

Como noticia má, que era, de-

pressa se espalhou na cidade, e a

.casa do sr. dr. Pereira da Cruz foi

logo, voltando todos'os dias, nu-

meroso concurso de pessoas ¡n-

querir do seu estado. Da: aldeia'

mesmo vem muita gente saber no-

ticias e patenteiar o seu desgosto

pelo desastre. i

Nós sntimol o sinceramente e

fazemos Votos pelos seus' alivios.

Tufão.-Na'noite de, sabba.

do para domingo ultimo varrep a

cidade um tiifão violento de nor-

deste, felizmente de pequena dura-

ção. ,Fez estragos em Vidraças, bei-

raes e pomares.

0 revez. - O Portugal-mov

demo. jornal brazileiro,'abriu entre

a Colonia portiigueza uma subscri-

pção oujo producto destina as fami-

lias das victimas da grande catas-

trophe do Cunene.

Até 7 do corrente montava já a

6:8706750 reis, moeda brazileira.

Taxa ponham-As ta-

xas que vigoram na actual semana:

franco', 203; marco, 249; coróa,

233; peseta 200; libra, 4,7 '/ior

Em tor-no do conco-

Hioe dista-¡atm-Foi incum-

tiido de inspecCionar a casa propos-

ta para repartição de fazenda do

concelho de Sever o sr. delegado

.to tliesouro n'esle districto.

a" Ein Angeja houve ha dias

um levantamento de povo, por ter

voltado para a estação telegraplio-

pcstal d'alli o empregado qiie já de

là fora ~transferido a reclamaçãodo

pnhi'mi¡ -' Ru¡ rnqní'aitadn ?Align Anima

'lido para fugir às iras populares.

Pol-to d'Aveil-o. -N'es~

tes primeiros dias da semana sa-

liiram o liiate Emília Augusta e a

chalupa Julia 1.“. Um a outro le-

vam carregamento de sal e desti-

nam-se ao Porto.

Manifestação.-Diaadla

se registam novas adhesões em fa-

vor da manifestação de sympathia,

dpl't'ÇO e veneração pelo ineritis-

.'¡ÍIDO juiz de direito, sr. dr. Fran-

cisco Antomo Pinto.

Assim se aguarda apenas a oc-

casião opportuiia, que, mau grado

.la comarca, marcará o termo do

sextennio durante o qual o digno ina-

;gistrailo com provada rectidão exer-

ceu a-presideiioia do Tribunal~jndi-

cial d'esta cidade.

g* Alludindo ao caso, 'escret'e

o esclarecido correspondente d'aqui

para a Independencm d'Aguedo:

«Está em via de realisnr-se, aqui,

uma outra testa, que terá tambem al-

rn signiñceçáo por mais d'um titulo.

El e ualmente uma. homena em res-v8

tada ia quem, pela. integridade do seu

caracter, pela sua. complexa. illustra.

çào e iiitolligencia, gosa gomes res-

peitos e syiupathias, o tem jus ámsis

alta. e elevada consideração.

No logar que occupa e distincta-

mento exerce, tem añirmsdo sempre o

seu alto valor e criterio, não se escra-

visando, só. á let-tra. das taheilas; mas

sim, por o seu espirito se elevara re«

,ções mais puras, e de lá. dn'rdejar so-

bre as desegualdades sociaes, assigne-

tando a verdadeira causa d'ollus,e dan-

do aos pequenos crimes, aos delictos

ao! pro otarios o dos «deslierdndos a

sus. rigorosa classificação».

a' O Commercio do Porto, de

liontem, diz tambem em carta do

seu illustrado correspondente aqui:

a0 sr. dr. Francisco A. Pinto, into-

gerriino juiz dc ilircito da comarca, acn-

ba brevrmcntc o seu sexcnnio, c, scgnn

do inc consta, pioparu sc-Ilio uma ina-

iiitestação de rcspi- tosa Sitlitindl' qnnii- todas as generosidade¡ e seu_

do houver do satiir d'aqui por força da

lei».

CFIIIQÍI'O de S. Do-

m¡ngos.-0 nosso estirnavcl co!-

lega lisboncnse, !Mario-de noticias,

publicou no seu n.o de aiitc-houtciu

uma bella gravura do Cruseiro do

S. Domingos, d'esta cl tado, _ fazem-

do il'elle a descripção iii-lorica.

Contribuições. -Foi pro-

rogado o praso para o pagamento

vdloutario das diversas contribui-

.midw que 'liguetaid'o dlyeneira àçõesaté ao dia' 28 do corrente.

dois?“-62,ljnuto~daeg§e§aaie Avan-

ca, concelho d'Estarrejard'àste dis-

jricto; '

Conferencia. - Coin :ts-

,BÍSIBDCÍa selecta, realisou o sr. dr.

Erancisco Antonio Pinto, no sabba-

dii, e e empregado esteve 'escon-

    

  

         

   

   

   

  

  

   

   

    

  

   

  

   

   

  

   

  

D'alii passou-sua ex.a á descri-

pção minuciosa da doi-esta virgem.

que tantos segreiio's”"encerra e tão

grandioso exemplo nos da. demons-

trando com imagens felizes, bri-

lhantissiinas, como ella Iucta pela

vida, como se defende dos perigos

que por Ventura a ameacem, como

se alimenta e propaga, como cros-

ce e se desenvolve, comparando-a

a um sacrario magestoso, que o fo-

go e as tempestades respeitam e

só'a mão do homem destroe sem

consciencia do crime que commette.

ao auditorio a esperança de que

não linda all¡ o n.” de conhecimen-

tos que se propoz dar-nos, e ainda

bem que assim é porque muito lia

n'elles que aprender.

Relação', do Pon-to.-

Vae ser collocado na Relação do

Porto o juiz nosso respeitavel ami-

go o patricm, sr. conselheiro .lia-

iiuel Alvaro dos Reis-Lima.

E' motivo para telicitar o Porto

O novo juiz da Relação é om cara-

cter austero e um magistrado di-

guissiino.

MANUEL

0 .Magis-teria portuguez rende

esta. singella homenagem no

prestaute cidadão, de quem dá

ii gravura:

O nome quo faz a epigraphc do nos-

so artigo, é um dos mais conhecidos no

nosso paiz, entre as ititfi-Ircntes camadas

acadeinicas de lia já bastantes aiiiios,

nos dili'ercntcs meios cm que se estuda.

no Porto, cm (Inimbra, cm Lisbon, rm

toda a parte cmtim. E' que o sr. Manoel

Francisco da Silva é o director de um

dos primeiros estabelecimentos de ensi-

no particular do piiiz, e, por sem duvi-

da. um dos mais frequentados; e d'isto,

porque d'alli, da sua casinos Escola aca-

dimai'ca, teem sabido centcnarca deestii-

dantes para os cursos superiores.; [cpul
fuso pro-u Juneaen .mem. 6.0-'

Mas não é por este motivo que nós

achamos justo que eiitiloircmos o nome

do nosso amigo na Galeria do nosso jor-

nal. Podia ser assim, isto é, ollc ter, co-

mo tem, um collcgio, muito bem instal-

lado, muito concorrido, muito nem, di-

rigido sob o ponto de vista pedagogico

e, no que respeita a interesses directos,

ur so sait. Mas não; ali, na sua casa de

educaçao, muito gente se tem educado

a sombra do genio caritativo do seu

roprirtario; muitos homens occnpiim

iojcrposiçms brilhantesna sociedade,

que orain por elle auxrliados stilo-nz-

monte, pelas diti'crcnies formas de. que

lança sempre mão quem, como o sr.

Silva. sabe exercer a caridade, na pura

ncccpçao do moral.

E exerce-a d'um modo tal, que. pa-

rece lt'l'tlm os bcnoilcizidos direito ao

seu bem fuzerl

E' n'isto, principalmente, que está

o grande merecimento do homem do

que hoje, muito contra a sua vontade e

mesmo com oiii-usa da sua mais' que

provada modcstia, nos occupainos n'es

ta sec tio. .

A enomrrrnma, a assistencia esco-

lar, pode fazer-si', c faz-sc, por varias

formas. Oãsr. Maiioi-l Francisco da Silva.

sc não tom a sua custa levantado editi-

cios cscolnrnsdom iilo ato mais longeztom

pelas etl'oitos da sua generosidade, ido

até aos lins a quo aquclles cditlcios vi-

sam, no que diz respeito a muitos indi-

viduos qur, scin cssii generosidade, to

rium do ticar muito iiquem das posições

que hoje occupam. E', portanto, um be-

ni-merito da instrucçào do nosso pair.;

e é só este titulo. qui: tlÓs poderiamos

ainda engrandrccr com outros, que no

sr. Silva reconhecemos, o motivo da

nossa consagração.

Tem a educação nacional

quem lhe consagra verdadeiro

aii'ecto e liicte sem cessar pe-

lo seu desenviilvimento _e pro-

grosso.

O director da Escola-aca-

demi'ca, é, porem, dos q ie

caminham na vanguarda d'es-

sa pleiiide de liictadores, e, di-

animo feito e alma aberta ii

W

riiiiiiuscu iii SiÍiiii

tinieiitos. contiado no exforço

poderoso d-i sua Vontade e do

seu grande valor moral e in-

 

tellectual, occupo o logar lion-

roso e ii que se distingue e

que ninguem lhe disputa 'nn

Capital do norte.

Faltam eloqusnteinente (lis

seua serviços á. ins'rucção, as

;nomeia-sas cniimil..s de rapa-

zes que da Escola-academica

teem snliido para os cursos au-

 

-Termina o illnstre orador dando.

 

  

   

  

   

   

   

 

mens,pnra a pratica a final da

tarei'n camilar.

E quem'de tão longe vem

patentcianilo tanta dedicação

ao trabalho, tão grande affe-

cto á instrncção, tem jus á

gratidão de todos nós.

POrisso nos associamos á

homenagem ilo Mayisterio-por-

!zig-noz, a 'que ousamos &cores-

ceniar estas singelas palavras

mais.

-_--_+_-_

0 tempo e a agricultura

r innoslagora tido uma bella qua-

ilra da tempo alegre e bom.

g' Informações de fóra:

De Aguedaz-Preços dos gene

ros:

Azeite, “25 litros, 45'41"30; vinho

tinto, 2UVliti'os,.(iOO; dito branco,

650; vinagre, 700; milho branco,

800; dito amarello, 750; dito miii

do, 900; feijão laranjeiro, 850; ili-

io branco, 1.5000; dito fradinho,

700; grão de bico, 700.

De Alcobaça-Nota dos preços

dos generos no nosso mercado, pe-

la medida dos 14 litros:

Trigo mistura, 760; dito dura-

sio, 800:, milho da terra, 580; fa

va, :320; cevada 440; treinoço, 4'i0;

ohicharo 480; aveia, 340; grão do

hico, 6:30; feijão branco, 700; dito

encarnado, '750; farinha de milho,

o kilo, 60: carne de vacca, 220;

toucinho, 320 a 340; lombo, 360;

oiii-ue magra, 320; ovos, a duzia,

220; azeite, o litro, 180; vinho,

40 e oO; para revender: azeite no~

vu, os 20 litros 2,5800, a 35000,

vihno, 4:30 a 700.

De Ancoraz-As pódas das vi

nhas estão muito adiantadas, tendo

sido regular a plantação.

O vinho tem regulado entre

15,50th e 175000.

De Ciildiis-das-Taypos_;-O vi

nho verde d'esta religião, que é um

dos melhores, regula entre lí) a

205000 reis a pipa de 540 litros.

De Celorico-de-Bosto:- Lavra

gran'le (lesslento entre os lavrado-

res, pois os vinhos teem pouca pro-

cura e os que se teem vendido não

obteem mais que por pipa, 14 a

16r3000 reis. .

De itiarcosde-Canaveses: - O

mercado de vinhos continua para-

lrsado. Apena alguns cascos se te-

em vendi-.lo pelo baixo preço de 16

a 185000. A qualidade é de primei-

ra ordem.

De Mogol'ores; --Prosegiiem com

actividade as póda, einpa e enxer-

tia.

, a! A's Vendas teem Ednnpeoue

na animação, realisando se a 550

e 600 reis os 20 litros para os vi

nhOs tintos, e 650 para os bran

POS.

_h

. ornnl das senhoras

ai. interessante revista «A

Moda-illiistrada» extracto.-

mos o seguinte:

«Actualmente os penteados

das senhoras são tão variados

como as proprias modas. Do

mismo m ido que em questões

de vestidos e de cliepeus nos

vêmos muitas vezes embara-

çailai na escolha de um modé-

lo, llshittttiiltt entre o puro es-

tylo Iiuiz XV, oestylo 1830

e o genero Alfaiate, assim po-

demos, se nos agradar, usar

um dia o penteado á america-_

na, outro dia o penteado á

grega, outro dia ainda o pente

baixo, seu nunca deixarmos

de andar penteadosá moda.

O essencial é que andeinos

penteados segundo a nossa ida-

ile e o nosso typo.

A's meninas muito novas

convem os penteados simples,

sem nada de compliCado que

pareça trabalho de cabelleiro.

Assim, evitarão as ondulações

mais ou menos forçadas. con-

tentando-se, quando os cabel-

los não sejam naturalmente

ondeados, ein tirar todo o por-

iido dos seus cabellos lisos

Aos 20 aunos os cabellos

são qnnsi sempre espessos e

soltos, e com estiis duas quali-

dades não édiiiicil formar com

elles um elegante penteado

simples. A simplicidade é n

unica Condição indespensavel.

A's Senhoras louras fii'a

muito bem o penteado alto.

Os cabellos serão levantadm

e torcidos sobre o alto da ca

beca, formando um nó uni

pouco largo, einqunnto que n

popa deixará a descoberto a

  

periores, e d'estes, feitos ho- fronte.

   

x

Nos .inliellos louros e o laço

de veiliiilopreto produz o mais

linilo eñ'eiio. K

A”s senhoras morenas o pen

teado baixo é o que mais' con-

vém. Se os cabellos são boni-

tos, não lia mesmo penteado

que os taça pôr melhor em evi-

dencia. O monete fôrma um

duplo oito desde o alto do oa.-

beça até á nuca, mas de ma-

neira que senão veja da"frente.

o os cabellos da trente sepa-

rados préviamerite para o eti'ei-

io,sâo dispostos em uma peque-

na pôpa sem exngêro.

O penteado no amianto, due

ilumina a moda é o penteado

áurnerio:.na. E' o mais usadoe

f'oi adoptado, egualmente e

como mesmo enthiisiasmo, pe-

las senhoras epelns meninasa

partir dos 15 annos. A razão

it'i~.to é certamente porque o

penteado á americana é entre

todos os penteados aquelle que

melhor convem aos chapéus

modernos. Os cabellos são le-

vantados ondulados e de pois

torcidos subi'e 0 alto da cabeça

formando um monete pouco

elevado. Este penteado é qua-

si sempre acabado com um

postiço que fôrma a. pôpa so-

sobre a fronte.

Agora já a ninguem repngna,

como outr'ora. _o uzo dos pos

ticos, porque se tornaram qua

si uma necessidade_ Alem dr

serem muito' leves e bem trii-

balhndos, o que não acontecia

nos antigos só sobre elles .um

chapéu moderno assenta ver-

dadeiramente bem.

O penteado á americana

passa n chamar-se penteado

cake i'vah, quando os cabellos,

em vez de serem levantados a

direito, formam atraz uma es-

pecie de capacete pouco vulo.

iuoso, no qual se colloca um

pente de phantasia com ogei-

to da cabeça.

Um penteado bonito, e que

fica bem ás senhoras novas, é

o seguinte: os cabellos são

menos puxados a. traz do que

para o pensei-difmertcado;

mai soltos e ligeiramente on-

deados. Reunem-se em um

moneteágrega, ao qual se

póile,se os cabellos naturaes

não são bastantes, misturar

uma ou duas pontas anneladas

Sobre a fronte os cabellos,

separados para o eti'eíto, for-

mam uma pôpa frisada. mais

alta do que para o penteado

americano.

COBRANÇA

Doe recibos que envia-

mos para cobrança aos nos-

sos obsequiosos subscripto-

res. pága esta administra-

çào uma contribuição im-

portante ao Escado, sejam

ou náo cobrados.

A sua devolução impor-

ta-nos, portanto, prejuizos

graves, que se avolumam

quando succede que de novo

volta algum á administra-

ção por cobrar.

No intuito, pois. de evi-

tar-nos taes transtornos,

mais uma vez solicitamos

dos cavalheiros a quem os

dirigimos a graça de satis-

fazei-os á data da sua apre»

sentaçào. Representa isso

um favor que penhorados

agradecemos desde já. e com

que contamos porjustica de-

vida a todos.

_Jú-_m

Mala da Provincia

 

Dos nossos correspondentes:

Aibergarin-l-velhl¡ 31.

Lembramos a quem competir a

compostura do mostrador do relogio

da nossa egreja, que, na verdade, nao

pode continuar no triste estado em

que se encontro.

'Ot De Oeiras. regressou a esta vil-

ls seguindo para o Porto, o nosso

iiinigo e patricia, sr. padre Manuel

Marques do Lemos, parocho d'squellu

t'reguez'in, retirando hoje para alii.

O( Foi he. dias assaltada a salga-

leira do habil artista José do Rita,

i'esta villa, roubando-lhe varias pe-

cas de carne, deixando-oo ñcar sem

nada para o seu consumo.

O( Hontein foi uma. limpeza pelos

cães, morrendo na nossa praça bas~

tantas d'estea iiniinnes com 1¡ bola dei

tado por um empregado municipal. E*

bom que continue, para acabar com a

raça.

O( 0 tempo tem estado expleudido.

 

   

    

   

       

    

  

    

   

  

       

    

                 

  

   

      

  

Coimbra, 31.

A, homenagem prestado pelos brio-

aos filhos d'ossa cidade ao sr. con-

selheiro Castro Mattoso, nào tica só

pela. collocncào do seu retrato na ai¡-

la nobre dos Paços do concelho.

Por iniciativa do nosso dedicado

amigo, sr. Diamantino Diniz Ferreira,

illustrado director do collegio Mondego,

projectar:: os seus patricia¡ de Olivei-

rlnha oollocar um¡ lnpide no solar da

aquello illustre homem publico, testi-

mnnhando a. gratidão d'nquella tre-

guezia pelos relevantissiiuos servicos

o todo esse districto prestados por tào

illustre homem publico. que em Coim-

bra gos¡ tambem sympnthins. no dia

da. festa tão brilhantemente iniciada

pelo nosso Campeão, ein 23 de novem-

bro proximo.

Essa festa, que tanto enaltece o

homem prestante ein honra de quem é

feita, é digno tambem do povo' que

a. faz e do cavalheiro que a. promove,

o sr. Diamantino Diniz Ferreira, ho'e

tao querido dia formosissimn cida e

do Mondego.

!t Chegou a a esta cidade, o sr.

João Amaral, que vem encarrega-se

do trabalhos do caricaturas para os fes-

tas do grau que os quartantstas de to-

dos as faculdades vão realisnr no tim

do anno lectivo. E' um artista modes-

to mas de valor, cujo lapis vas ser

consagrado pelo publico que tem agora

occssino de o apreciar. Demora-se em

Coimbra por alguns inezes ein virtu-

de do grande quantidade de trabalhos

de que está encarregado, como seja

um album de caricaturas de todos os

quartanistas dns ditl'erentos faculda-

des, illustruçõas para liithetea postaes,

grande cartaz nnnuncisdor das festas

e varios outros respeitantes às gran-

des solemnidades d› grau.

i0( De visito o seu cunhado, er. dr.

Agostinho Lucas, que se encontra em

estado muito gravo. está ein Coimbra.

o sr. conselheiro Abel de de Andrade.

M Foi já. assigundn ns. cairinrniuu-

nicipal n esoriptura ds constituição

danttenl companhia companhia viníco-

la do centro-,por grande numero de vi-

ticultores d'oste districto e dos Ile

AVeiro, Vizeu e Leiria.

.t Falleoeu no becco de Mont'Ar-

royo a mendigo Carolina.

O marido, que exerce o mesmo

mister,passou ein seguida á. morte d'el-

ta uma busca minuciosa a um¡ arca

onde só alta mexo¡ sen lo encontradas

14 libras em ouro, “570 reis, um cor-

dito de ouro e dois pares de brincos do

mesmo metal, _alem de muitos lençoes

de linho novos e outras peças da rou-

a.

p 'Ambos ellos passavam mini-aval.

mento, dormindo em cima de algun¡

montes de palha.

Bequeivo. 31.

A fest¡ aqui celebrada. em honra

de Santo Amaro, que prenotiolei, cor-

reu com o brilho que era de esperar.

As solemnidsdes da egrejs, bem como

a procissão, que ia largamente cor:-

corrida, &seriam-se com verdadeira

pompa.

A representação do grupo de ama-

dores s que alludi na minha corres-

pondencia anterior, nada deixou a de-

sejar. Todos fizeram quanto em nuns

forças coube para agradar, e conse-

uirnm-n'o. Devo, porem, salientar a

icçào da. Cara, da Babel, da florida o do

Ante: e depois, tros en raçndissimas pe-

ças thenrnes, que tomo postos ç em

acena com esmero,hnbilmonte anseio-

das pelo nosso osttinavel ¡migo o

conterraneo, sr Manuel Fernandes de

Carvalho, que é um amador apaixona-

do e ardente do theatro, o que nos

seus dotes de intelligencia reune uma

vocação não vulgar.

Seu irmão Julio, foi tambem com

muito graça, e as nossas raparigas

tiraram o melhor partido dos seus pa~

eis.

p Veio assistir muita gente de fóra,

contando-se n'esse n.° o sr. Avelino

Moraes de Campos, honrado capitalis-

ta de Esposende, que aqui toi hospe-

de do nosso excellente amigo, sr. Ms.-

nuel Fernandes de Carvalho, e que

retirou sob i¡ malhorimpresàw

E' natural que u'outras festivida.

des que aquise realismo tenhamos do

mesmo modo divertimentos d'este ge-

nero, que tanto agradam ao nosso po-

vo

m

Archlvo do “UttlllpeàO”
%

0 Mundo alegar:: - Recebemos o

n° it. correspondente a '20 de janeiro¡

corrente, d'esta brilhante publicação

que vê n luz publica em l'arsis. e da

que é director o nosso compatriota A'

de Sousa,c rcdactoras suas iiitclligciiti-s

filhas D. Amelia c Dlivrnnnia dc Sousa.

Atom um texto muito variado, pu-

blicn a mencionada revista numerosas

gravuras.

0 Mundo elegante assigna-se em, to-

das as livrarias dc Portugal e Brazil

ou pedindo a assigiiatnra directamente

para Paris, dirigiiidosu ao sr. A. de

sousa, 30 bis ruc Bcrgére.

Preço por aniio ou Qt numeros. 6.6000

reis, inodn p irtugiiza

É [Ilustração Poriiigueza.=-=A obra de Bor-

dalio merece uma verdadeira consagração no

n.° 65 da mais Vclhtl das publicaçües illustra-

das portuguszns mas quo é tambem a mais

brilli..iii.-. Em artigo illustrado vem a apreci-

actto da obrade Bordallo, que é um rapido esboço

da sua Vida tiiiainaiits entrevista, em pagina

C"t'lfili \eni o desenho do cadaver horas depow

ou luttscimento. traz aspectos do enterro, retra-

tos di¡ ium"i1, trabalhos de Raphael Bordallo.

algunsd'eiius instidose tudo isto termo um nu-

mero magi. tro,qu se impõe A nos" sincera

ailmiracito.

Assi-,zna-sc ni séilo da Empresa, riia For-

mosa, ¡3,Lil-n. o nas estações talegrspho

poslnes. O Serato, o Siipplemento-humorislico

ito Scenic e a !ilustração-portagens podem

obter-se por assignatura eu¡ globo pelo preço

assombrosamente reduzido do 9§000 por nuno,

45500 reis por semestre, 25250 reis por tri-

mestre ou 750 rei¡ por niez.

Grammati'ca t'agtcza-E' editada pela cou-

ceituada livraria Lousada, do Porto. Acabo da

ipparecor a É.“ ediçao it'esto img que vem

preliunchcr uma lacuna que italia muito existia

no ensino das linguus iiru. Completamente re-

fuiidido e smpliadoni um trabalho couscencioso,

que faz honra ao anotar, sr. J Teixeira da Sil-

vn, justamente conaidoruilo um dos melhores

professores de ensino livro no Porto. Se ainda

outros predicados, por egual valiosos, mio con-

corrossem no austor, como homem de trabalho

activo o professor ilistmcto da lingua inglesa,

bastaria o largo tempo da sua vida de pretos:

sor e os seus muitos conhecimentos pedagogicas

para the tornarem soliitss oa crediiliis its ring



 

t
Cortes para. vetidos

grande novidade em lã e lã e seda. _

.Altafantaziu em Tecidos do seda para

vestidos e. hluzas.

Tecido¡ de lã completamente novos para

vestidos de praia e campos.

LindissimacollPCÇão de col-'los para blu-

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

novidade.

'recidos d'algodão

completo sortudo para vestidos e bluzas em crepon,

ptsmine, zephir, plqué, t'ustão, cambraia, baptiste,

clumctia, etc., etc.

'Completo sortido em alpaons para vestidose

mais.

I › .

 

vos.

preto.

fatos de creon'ça.

agente» LEMOS .84 C-^
Esta casa .tom sempre as ultimas novidades para as duaseslações do anno. colhidas pessoalmente em Pariz. Lyão, Londres o Berlim. por um dos socios

 

Confecções, .modelos completamente no¡

Grande sortido de sombrinhas em cor e

Cofins inlezeo, desenhos novos para

L

D,

  

l , EXCLUSIVO
Deques, cintos, luvas, camisolas, cache-corsets,

espartilhos, laços, lichus, vens, lenços de linho,cam-

braia e renda, meis d”algodão tio d'Esoossia e seda,

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

Preços de réclame

Glacés em todas as cores 3950 reis ometro.

Seda pougee c/0,"'60 de largura em todas

as cores, a 500 reis o metro.

Enviam-sc amostras para a. província, trancas de porte

I Sabonete Lavanda, a

Sabonete Japonez a -2

Agua dentifrica, frasco 300reis.

Poudre dentifrico, caixa 200 reis.

Rhum & nuinquine, frasco 300 reis.

Foods-e de Biz, Special,

Poudre de Biz, Violeue,

Perfumarias

s moxxxxxxxxxxxxxxxxxxxãâxo

Pão de Glutem

Unico para diabeticos.

chá ou¡

Champagne, de Joseph Perrier100 reis.

40 reis.

A!

caixa 400 reis.,

caixa 500 reis.

por

Depositarios da manteiga

, nacional extra. fina,

de Houbigant, Lubim, Roger &GalletPnaud, Legrand, ; fabrico do Ex.“ Sr. João Diogo Crabral, Povo-

Rocca, Delettrez, Piver. Gellé Freres, Crown, e Wolti. ° lide, Vizeu.

mounseux. garrafa 15600.

Bouzy sutpérieur, garrafa 26200.

Bouzy cabinot, garrafa minho.

O

X

:dia
l 92, nun nos CLERIGOS, 96=<Tclepboae.ms›-r°“°)t -xã
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X

eoial, verde e preto.
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805,1. O sr. Teixeira de Sousa no fazer o seu

traballio ,non teve só em vista publicar uma

grammatica como tantas outras que por ahi hn;

o seu lim to¡ duplozlaler uma grammnttca e um

methodo, o existe n grande vantnge do seu tru-

bnlho, quo nao só revela um profundo oonhcch

mento de morphologin o syntnxe, como versa

com prolicíencio sobre factos grammattcou que

em constroem¡ trabalhos bem reputedos, nto se

acham melhor ducnvolvidos Aos estudantes

quo desejem [azrr exame do lingua inglezn, ou

our- pretendam habilitar.“ para as lides com-

merciars. indicamos-lhe este util livro. certos

do que lhe prestamos um bom serviço.

Felicitumos 'iminente o nuctor pelo seu

valioso trabalho agradecemos a gentileza da ol-

Iorlu do exemplar que nos enviou.

 

0 "Campeão. lillorario disoienlilioo

A Purlitcação da virgem

  

Nos seus braços leva o Infante

meiga Virgem de Israel.

E, para vel-o, anhelante

corria o povo fiel.

Tambem vê, como o sol brilha,

que parece maravilha

n'aquelle estranho explendor.

Vê que toda a natureza,

mostrando maior belleza,

tambem louva o Creador.

Até parece, que os montes

mais verdejantes estão;

que, mais sonoras, as_ fontes

chamam o povo: o Sião.

.-E o povo já se juntava

Para o templo caminhava,

desejando ver Jesus. .

E já viu, que essemenmo

mostra no rosto divino,

o brilho de nova luzl-

Passa'tiím quarenta dias, “

depois que em'Bethlem nasceu

› o desejado Messias

e, a vel-o, o povo correu.

Arden: no templo os perfumes.

E o povo aocendia lumes,

porque a fé o alumiou.

E esse povo respeitoso

todo sorria de goso,

quando a _Virgem lá entrou.

E a Virgem, como era' pobre,

obre oiierta foi levar.

Bira de uma eStirpe nobre,

mas sem nobreza mostrar.

Duas pombas deu somente.

Era dadiva inuocente

de quem innocenoia tem.

- Ali um mysterio havut.

Symbolisava Marin,

que foi Virgem, sendo Mãe.-

E José, o casto esposo,

grato pranto derramou.

E. com añ'ecto amoroso,

nos braços Jesus tomou.

E, em quanto Maria ornva,

ao Sacerdote o entregava,

respeitando sempre a lei.

- Sião, vê aquelle exemplo!

Vê agora no teu templo

o teu verdadeiro rei.-

E, na ceremonia, o povo,

maravilhado ficou.

Exemplo não era novo,

mas, como tal, o julgou.

Maria era casta e pura.

Jesus viera da altura

no _seio d'ella habitar.

- E, a Virgem, esse menino,

que hu de aos sabios dar ensino

vem no templo apresentarl-

E o povo silencioso

mais confuso tica então.

De entre elle sáe respeitosa

o Profeta Simeão.

Já de Jesus se aproxima,

por que nova crença o anima

e ante a Virgem se curvou.

Nos braços Jesus erguendo,

e alegre pranto vertendo,

estas palavras soltou:

:Já sou um velho cançado.

Bnn poucos dias terei.

Mas, pelo Ceu, inspirado,

sempre a crença respeitar.

Ella me deva bonança

e anima na 'esperança

de chegar a vêr Jesus.

Tive a desejada sorte.

Pode agora vir a morte.

_Dá vida já vi a luz.

 

86

De vida quebem se os laços.

Leva o teu servo, ó Senhor,

porque já tive em meus braços

da Redempção o penhor.

Cheguei á provecta edade

mas, da pura liberdade,

eu vi, que a aurora raiou.

Cheguei a. ver o Messias,

de quem fallam prophecias'

e que o Céu nos enviou»,

A' Virgem o tenro Infante

vás Simeão entregar.

Curva a. fronte n'esse instante.

triste pranto a derramar.

Cuida ouvir ao longe as vozes,

que hão erguer turbas ferozes

e vê no Calvario a Cruz.

- Io povo outra vez se calle!-

E Simeão assim falls

á terna Mãe de Jesus;

¡Tiveste sorte ditosa

na grata missão de Mãe,

mas que via dolorosa

terás de pizar tambeml

Para Mãe foste escolhida

do que tem de dar a vida

para a humana Redempçâo

Terás vida attribulada. _

Ha de bem aguda espada

trespassar teu coração.

Esta criança divina

vem a Redempção trazer.

Mas ai! Que triste ruína

para muitos hn de ser!

Terá eterna ventura

quemsua doutrina pura

. em toda a vida abraçar,

mas serão bem desditosos

os que, na. terra, orgulhos,

'a quilíer'em desprezar.)

Que tristeza se devias

nas frentes da multidãol

-Anna, a velha prophetisa

quebrou o silencio então!-

Com prazer e voz cançada

e, pelo Ceu, inspirada,

disse, apontando Jesus:

«Tu és de Israel a gloria!

Aos crentes darás victoria!

E's da Redempção a luzlo

Sáe o povo com presteza.

O futuro reoeoul

Algum chorou com tristeza:

outro em Jesus confiou.

Levando o tenro filhinho,

segue a Virgem o caminhol

só no futuro a pensar.

Do Ceu decretos respeita!

-Sampre humilde se sujeita

ao que o Ceu determinar¡-

Aveiro.

Rangel de Quadros.

 

Responsabilidade alheia

 

Gommemoracão intima

. _o-

en v. a noticia da ceia realisa-

da hu dias para commemwar

o primeiro anniversario da inau-

guração do Club dos gallãlos. E co-

mo o Campeão prima pela infor-

mação exacta e minuciosa dos

' acontecimentos locaes, não deixará

de ser bem acceite o relate d'a-

quella festa, tão sympathica e de

tão grates recordações para os as-

sistentes.

O banquete foi offerecido pelo

honrado artista aveirense, sr. Ma-

nuel Bernardo, assistindo alem do

digno presidente do club, varios

socios d'aquella sympathica aggre-

miaçâo.

Começou cerca das 10 horas

da noite, sendo servido na residen-

cia do sr. Manuel Bernardo, achou

do-se para tal lim artisticamente

ornamentada a Sala em que se rea

lisou, alliaudo a profusão das luzes

ás variadas e finas côres das col-

gaduras que, em linos repregos, en-

trelaçado: de purpnreas camélias,

pendiam das paredes da sala.

Não exaltaremos a distincção

desañ'ectada . e caracteristica com

que o conceituado artista rece-

beu em sua. casa quantos alli se

reunirame que muitos mais seriam

maiores fosscm as dimen-

sões da sua. habitação. Diremos

tão sómente e sem reflexos de

lisonjit mal cabida, que o sr, Ma-

nuel Bernardo a todos captivou pe-

la sua urbanidade.

E como que a. realçar o es-

plendor da sympathicn comnwmo-

ração, tiveram os convivas sempre

ao redor de si duas graciosas tri~

canas, das mais gentis que Aveiro

CDHU¡ na pleiade das suas formosn

ras. A sua presença foi, inquestio-

navelmente, uma nota de ind tini-

vel alegria em tão intima quão si

gniiicativa commemoração.

Escusado será. dizer que o ser-

viço foi abundante e variado. E'

inutil mesmo transcrever aqui o

menu com que tanto se regalou...

o mundo.

De resto, pouco interesse teria

para .os leitores tal publicação, por-

que prazer algum se sente em sa-

ber o que outrem haja comido.

Basta apenas consignar que o mim

do ficou satisfeito;e desde que elle

SÓ NÃO TEM GABELLO NEM BARBA QUEM QUER!!

  
está satisfeito, as coisas correm ás no acto da entrpga,

mil maravilhas, porque, é dictado

antigo, nada é mais dificil do que

contentar o mundo.

?cmo nota mais saliente, re-

produziremos apenas aqui, na in-

tegra, o brinde proferido pelo in-

cansavel socio e prestaute director

.lo Club-dus-gallíms sr. Francis-

co Freire, que foi quem, nos se

guintes termos, após o do digno

presidente do club, em que se re-

alçavam os serviços prestados pelo

sr. Freire á sympathica agremia-

ção, disse: 4

E' com orgulho que levantou taça,

bebendo pelo engrandecimento do

Club-dos-gatlitor.

Faz hoje precisamente um anno

que se abriram pela. primeiro. vez as

portas d'este íioresconte club. E' e.

comtnemoração d'estn data que aqui

n03 reune.

.Não relembrarei acontecimentos

pusudos, parto dos quaes attingirum

directamente n. minha humilde pensas.

Sobre todo osso tuontào ie intrl

gas lnnçarei um ven para. nào empe-

nar a. alegria de hOJB com tristes re-

oordaçôes.

Urna cousa apenas quero frisar:

éa minha dedicsçào inquebruntavol

no nosso club. Digam o que disseram

os intriguiutas, n minha boa vontade

é suprrior n tudo. O meu prestimo es

terá. sempre ao serviço do club, e bem

me honro da contarth no n.°dos seus

socios. Todos os ideaea teem fanati-

cos. Eu sou fanatico por este ideial:

o Club do: gollitou.

Toda o minha aspiração é vel-o

cada vez mais engranniecido. E é,

creio-o bem, n aspiração mais querida.

de quantos aqui hoje se reunom.

A mesma ideia nos anima, o mes-

mo sympnthico ideal nos atrito. Com

muugnluos a mesmo. nspiraçàw, guia.-

noe o mesmo fannl.

Com homens de boa vontade, pre-

serverautea no seu generoso proposi›

to, que força travava'. que se opponha

ao engrandecimento do nosso club?

Nascido apenas ha. um annn, rea.-

lisou já brilhantes divertimenros.

E assim,o nome couquistadoé

dos mais justos, dos mais resplsnde-

centos.

A sua recordação, o ecco longiu-

cuo d'essas festas ainda são aos nos-

sos ouvidos a incutir-nos enthusias-

mo para maiores e mais brilhantes

emprehendimentos. Como que nos

attrahe uma força inngnetion. para a

renlisuçào do novas festas. Eu sou

d'esse numero, digam o que dicsérem

as linguas de invrjosos e intriguistes.

Hoje como hontem, o meu presti

[no| Os meus serviços estarão Sempre

ao dispor do nosso querido club, por

cujas properidndea eu levanto a ¡ui-

nhu taça tambem em nome de todos

os sor-,los ausentes, que decerto o fu.-

rào intimamente.

A este brinde, que for devida-

mente apreciado pelas declarações

cathegoricas feitas pelo sr. Freire,

e que destroem pela base iuadmis- _

siveis añirmações feitas por maist

de um invojoso do conceito publi-

co inegavelmente conquistado pe.

los gallt'tos aos quaes o sr. Freire

está inseparavelmente ligado, se-

guiram-su outros, sendo para no

tir o do sr. Manuel Bernardo, pe-

la sinceridade que mostrou, e o do

sr. Guimarães, digno presidente do

club, pela cordnrat e estimavel

'lealdade com que soube exprimir-

89.

Outros socros fallaram tambem.

mas o espaço do Campeão não é

todo para mim, e porisso me não

   

0 maior e o mais

 

»largo em considerações inuteis,

pois que, a meu ver, a primacial

conclusão a tirar d'este modesto*

relato é que o nosso amigo e pres-

tante consocio, sr. Francisco Frei-

 

300$000 reis (trezento
Para. prevenção contra as imitações o falsos remedios, fazemos notar

Mootcy. Envie-so diariamente para. todos as partos,

ra. de ser used

Mootcy

o preço

vne um

 

dor

da d'ar comprimido que, levantar¡-

do o barco a altura sullicieuté, im-

pede que o fundo toque .magna.

E' facil compreheuder que, sup-

chega perfeitamente). O pedido de 2

uma para a. barba. e a outra. para o cabe lo, tem

uropu.

 

Faz¡ mos nascer cabello nos calvos e barba.

aos sem ella em 20 e 21 dias. Garante-se que

não é nocivo. Remette-sr' com toda a descriçao.

Muita gente, velha n nova em todo o mundo,

dove-nos a barba bonita e o r-nhelln abundante.

Temos levado, com o nosso balsnmo Mootcy, o

felicidade a milhares e milhareo de pensou. Un¡

grendeiniperndor recem-eum nól

eo auxilio e não recorreu debeldel Homens no-

taveis e não notaveis, todos nos têm vindo pe-

diro nosso concurso. Em todos os paizes d¡

Europa e America, em muitos logar-es d Africa.

e d'Austrullu é o nosso Mootcy conhecido e

apreciado. Pode-ee por isso d.z«r. com verdade,

que g sa de fuma universal. O preço para. o

pedindo o no¡-

é de 2.51.5 reis por porção (uma porçio

orçõea

especial de 4.420 reis. Corn cada porção

certificado de garantia, pelo qual nos

obriga'uos o der outra vez n aiinhelro recebido

se o remedio não der resultado algum

Be into nio fôr verdade pingente¡ eo compra-

s mil reis

que todos os pacotes tem escrlptn e palavra

mesmo para as mais afastàdns, com a eXplicaçào clara. do manei-
o e com o certiñoado de garantiu, em portuguez, contra pagamento adiantado ou pagamento pelo correio

Mootcv Dono, 35 Munster Square, bondon, N. w. 31
importante e trabeleotmento da especialidade na E

.do acompanhadas do respectivo porte para a resposta.

Responde-se a. todos as perguntas vin-

(3)

curar todos os Ilt'dlrts, uu quasi to-

dos, de que sull're a humanidade;

tem ainda outras virtudes, especral-

ineute a de limpar ua put-feição a

  

oprimido a resistencia do liquidoele- pelle do doente quo a elle se sub-
re, se mantem iiel á causa dos gal- i mento, o navio adquire uma incri- menor. Tambem o seu auctur deu-

tt'tos por quem professa, como elle

mesmo disse, verdadeiro fanatismo. i

A festa terminou como princia

piár'at, alegremente, deixando a to-.

dos as mais grutas impressões.

G.O

,Jornal de ióra

*k Russia e Japão.-

ll' conhecido o respeito quasi sa-

grado do povo russo pelos seus

czars, que são não só Soberanos ci-

vis mas ainda papas da religião or-

thodoxa. Pois esta especie de vene-

ração não garantiu a pessóa de va

rios lmperadores russos impopula-

res contra o assassinato. Assim, de-

pois de Pedro o-gramle, foram mor-

tos João Vl, em 1740; Pedro ill,

em l76'2; Paulo l, em 1801; e Ale-

xandre ll, em 188l.

Por estas tragicas recordações,

pode calcular-se bem a impruden-l

cia commettida pelo czar NICOlan

ll rompendo violentamente com os

laços que o uniam ao seu povo,

segundo as expressões do padre

  

Gapony, recusando-se a recober os

delegados populares e a escutal-os,

e permiltiudo que o feroz gran-riu-

que Wladimiro, a quem não convi-

uha que Nicolau ouvisse as queixas

do operariado, metralhasse cruel-

mente a multidão.

O czar actual é um homem do-

tado de bons sentimentos e das me-

lhores intenções. Mas é um fraco,

um timido, e retirando-se para o

palacio de 'l'zarkoe-selo, por conse-

lhos dos seus pessunos conselhei-

ros, perdeu todas as sympathias,

fazendo com que o povo lhe [lque

guardando um profundo odio, o que

é triste.

3. Coisas (“versam-Por-

que é que os navios não andam

com tt rapidez desejada? Porque

lluctuam. A parte ;unnersa faz re

si.~teucia o progressão, o para ven-

cel-as é mister grandes esforços e,

cousideravrl trabalho ¡XIPCllitlllCtL 0

ideal residiria em que o barco res-

valasse e não Submergisse.

Pois um engenheiro parece ter

resolvido o problema. E' um barco

vulgar, que apenas se distingue dos

mais em ter uma só coberta alon-

gada

Na parte pusterior, den~se-Ihe

uma longa cauda, dispondo-se-lhe

aos lados 2 anus ¡netalhcas articu-

ladas, de grande coucavidaile. 'l'au-

to a cauda comu as azas permane-

cem erguidas quando o navio tlu-'

ctua, alaptadas ao casco. Se se tra-

ta de imprimir grande velocidade,

abatetn-se cauda e azas ao nivel

d'agua. Um machinismo projecta

ar debaixo dlesses orgãos, o que

determina a formação d'mna cama-

 

vel velocidade. |olhe o nome de «banho electrico».

45( Fazeam os leitores ¡rlêa dolE para um individuo aproveitar as

n.” de sellos do Correio dillereutns

que teem sido emittnlos por diver-

sos estados da União-postal? Docer-

to que não.

Uma .revista philatelica, cuida-

dosamente documentada, ensinamos

a esse respeito que para se ter um

album completamente cheio é pre-

ciso colleccionar 19:?4-2 sellos ¡lif-

lerenies. E é a republica de S. Sal-

vador, na America-Central, que tem

emitindo maior numero de estom-

pas: 451 até 30 de junho de 1904.

Parece que ali o negocio de sellos

novos é bom.

Dtstribuindo-so as emissões pe-

las 5 partes do muuito, teremospa-

ra a Oceania 1:325 variedades, pa-

ra a Asia 628, para a Africa 4:005,

para a Europa 4:03!) e para as 3

Amcricas 6:095. O «record» per

teuce, pois, ao Novo-mundo.

it( N'um jornal de llerlim lia-se

ha dias o seguinte aununcio: «Pre-

cisa~se de freguez-reclamo para um

restaurante que acaba de se esta.

belecer. Dirigir. . . › Um jornalista

allemão tratou logo de inquirir ein

que consistia a prohssão do «ire-

gucz-reclamo», vindo a saber que

era um cavalheiro correctamente

vestido, de modos distinclos, osten-

tando anneis com brilhantes e a

quem. durante 15 dias ou um inez,

se ollerece almoço e jantar de gra-

ça para desempenhar o seu papel.

Deve lallar alto, elogiar as comidas

e gratiücar, com generosidade mas

com dinheiro que lhe é dado pela

casa, os Creados, os quaes. quando

se dirigirem ao h'eguez, devem di-

zer pur modo a serem bem ouvi-

dos: allerr doktors, «llerr baronn,

«llerr grab. E o lreguez-reclamo

acredita d'esta maneira o estabele~

L'lllll'lllrllu
1

É( Um medico russo descobriu

agora um processo para conservar

os cadaveres; é uma modillcação

¡lo que cmpregavam em tempos

remotmimos alguns povos.

Consiste em cobrir o corpo inor-

to com uma substancia transparen-

te que adquire a consistencia do

vidro e que é inalteravel pelos

agentes athmosphericos.

Por este processo podem cou-

servar-se os cadaveres, sem decom-

por-se, indefinidamente.

_Q_ lia muitas maneiras de pro-

duzlrclectricidadc therapeutica, mas

nenhuma pode luctar em originali-

dade com o «roupão electrico: i_n

ventado ultimamente pelo dr. Filip-

pe, medico em S. Francisco. De

resto, o tratamento preconisado por

este illustre Esculapio americano

não tem sómente a vantagem de

vantagens medicas e tlt'lt'l'SÍVaS de

tal ban/io, basta simplesmente ves-

tir uma especie de roupão muito

comprido, provido de mangas, e

no panuo do quai-0' inventor mau-

dou entrelaçar, fonmudo uma rode

sabiamente combinada, alguns cert-

tos de inetros de li.› de cobre, cu-

jas duas eatreuudades são postas

em communicaçzio com uIn commu-

tador electrico. Parece que, duran-

te a operação, se sonic apenas uma

agradavel acusação de calor, que

se prolonga por uus lã minutos e

;que provoca abundante suor.

Q_ No condado de Wltlrkll'e,lll-

glaterra, poucos relogios ha. de

modo que as distancias e o tempo

sào apreciados por IluHSI. E estes

quust nào são positivamunto erra-

dos. Perguntou uu¡ rl'ustcs dias um

viajante a um campouuz:

-Quanlo tempo gastam¡ a che-

gar a aldeia de tal?

-Ouasi tres cachimbadas bem

atacadiuhas.

Fi'nucatncute, não sabemos se

ha horas curtas e compridas, mas

us habitantes de Wlll<klrclldtl igno-

  

ram sem duvnla que assim como

ha pessoas que se divertem horas

a fazer partir-nuas Cum cartas de

jogar, tambem na quem se entre-

tenha a esganur uma ponta de cha-

ruto, de cigarro ou uma cachimba-

da, e que ainda ua poucas soma-

nas um tomador ganhou um pre-

mio maguilico fazendo com que,

depois de acceso, o seu charuto

durasse '2 horas e 29 minutos. Ora,

se as cachimbadas de Wiltskire de-

moram o mesmo espaço de tempo,

havemos de couvir que a aldeia

porque perguntava o viajante devia

tlcar bastante longe.

á

m

Sob os cvprestes

 

Falleceu em Bolho o sr. Ma-

nuel Gonçalves Castanhei-

ra, rico proprietario, que ñze- a

ra a fortuna no Brazil com

aturado e honrado trabalho.

Deixa. um só filho, o sr. Fru-

ctuoso Gonçalves Castanheira,

quintanista de direito, a quem

damos sinceros pezames.

Parece que foi victima de

um descuido da pharmacia, de

que recebera um medicamento.

A aucturidade procede.

_
m

Nes bronchites, lêr o

unnnuotqz ?mtuinter pares.
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ESTAÇÃO DE INVERNO

.A. :ELE(St-ANTE

NOVO ESTABELECIMENTO DE FAZENDAS E MODAS

POMPEU DA com PEREIRA
RUA DE JOSÉ ESTEVÃO, 52 A Sil-RUA MENDES LEITE, l A 5

(Em frente à Caixa-economica)

 

Bueiro

A este estabelecimento, recentemente montado em magníficas eondicçoes,

chegou um bollo sortido para a presente criaçao,

meiros srmnzens do pnil para vender por pregos

todos como são:

Lindos cortes de pura lã para lccide< desde 2,5000 reis. Flanelle e
amazonas de fantasia desde 400 reis. Castelulas de novidade para vestidos, pure

là, n :100 reis. Drap ¡Ibeline de grande novidade para casacos e capas. Flanel-

altu novidade. Linda collocçdo de boas de primas e pel-

llllllllDE modelos. (irande sortido de guardas lamas

em feltro, seno¡ e velludo desde 25000 a R$000 reis. Esparlllhos, desde 800

desde R$000 reis; LindIssimos chalee de
agasalho. Guinchos¡ collecção de casacos e capas para crennça, loucas. sapatos,

l ecburpes, etc. Lindos cortes de Casimiro para fotos desde 255700

reis! hxtrnordinano sorlimeuto de camisola, seroulas, meias, coturnos e luvas

lu d'llgodao, sortido de

les. Cbepous para senhora,

n 3.1000 reis. Cobertores de puru la,-

lonços, charles,

para agasalho.

Um saldo de meias e pingos d'algodão Roo para crennçss, desde to reis o
par. Sapatos o botas de feltro para homem, senhora e creança. Sapatos o botes
de borracha.

Coturnos d'Escocia para homem a MO reis. Sedes, velludos, pellucias e
posse-manarias, ultimas novidades.

Completo surtimenlo do todos os artigos de csmisaria e gravaturia. Lindís-
¡imos objectos puru brindes.

Perfumarias e bijuterias.

x
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TRINDADE s FILHOS

AVEIRO

;33 ILLRIIIII'I

Bicyolotes, motooycletes o

automoveis dos melhores ta-

-_.br¡oantes inglezos e francezes.

Accessorios do todas as mor-

cas. Otiicina. pura concertos.

Eomaltagem o nickelogem.

Alugsm-se bicycletes.

  

TRIUMPH
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GilZ AGETYLENE '

[Iicina a vapor: para fabricação

de gazometros de novo syslc-I

ma de toda a segurança, simplici-

dade e asseio.

Candieiros: portatis com regu-

lador d'agua, los-tres simples de 2

e 3 braços, lyras, braços de pare-

de simples e de movunento, bicos,

torneiras, chumbo e mais perteu

ces.

Montagens c installações com-

pletas absolutamente garantidas.

A. REVIERE

Lisboa, rua de S. Paulo, n.° 9, l.o

Importação directa _

de carborelo de calcro

Não comprar sem pedir preços

e catalogos illustrados

PREÇOS sen COMPETENCIA

QOONQOQQOQOOÓOO

Agua da Guria

ANADIA-MOGOFOBES

unica agua sulphntada-cnlcics

analysads no pniz, semelhante

á. afirmado .gun de Oontrexeville,

no¡ 'angel (França.)

INDICAÇÕES PARA USO INTERNO:

arthritismo, gotta, litbiao e uricn-

lithias biliar, engorgitamontos

hepaticos, catarrhos vesicses, cn-

tsrrho uterino.

USO EXTERNO:

em differences especies de derma-

tozos.

A' venda em garrafas de litro

e caixas do 40 garrafas.

Preço do cada garrafa 200 reis

Em caixa compli to ho umdes~

conto de 20 °[..

Pharmacia Ribeiro #
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souberdes dlum asthmstico, prestar

lhe-bois um serviço grande aprcgonn-

lo-lhe o Remedio do Abyssinía Exi-

imrd em pó, cigarros, folhas para fu-

Iuar como tabaco no cachimbo, o qual

reoeitado pelos medidos todos e pre_

«ainda qom medalhas de ouro e de pra.-

Ln, nllivia e cura cada onno m lhares

de doentes. Certidões nuinorosas.

H. Ferré, Blottiereet (lie, 102, rue

Richelieu, París. E em todas os phar-

macias.
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^ Prioücgiado Notariado pelo -

governo, pela ¡nspecloriu

Geral da arte do Rio de ›

Janeiro, e approcado

pela Junta consultivo v

de :nude publica

_ E' o melhor tonico

nutritivo que se conhe-

ce; é muito digestivo,

fortiñcanto e reconsti-

' E tuinte. Sob a. sua in-

Huencia desenvolve-se

V rapidamente o apetite,

euri ueco-se osangue, .

form enem-se os mus-

culos, e voltam as tor-

- ças.

Emprego-se com o

mais feliz exito, nos

t. estomagos ainda os

g mais debeis, para com-

bater as digestõeg tar-

- dias c laboriosas,a dis-

' v popsin cardialgia, gas- a

- tro-dynia, gastrnlgia, ,

anemia. ou inacçào dos

A orgãos,rachiticos,con-

sumpçào de carnes,at- .-

a facções escropbolosas,

' o ns eral convnleu- a

cença etodas asdoen- ,__

_ ças, a onde é prioiso a_

: levantar as forças.
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AUS JURNMS

Dil PRüVlNlllA

ENDE-SE

uma bella ma-

china de impres-

são, a IndiSponsa-

bla, Marinoni, com

quatro annos do

uso apenas, no me-

lhor estado,poden-

do imprimir jor-

x naes do formato

do Campeão das

ã Iprovmozas.

Tem leque au-

tomatico e impri~

me com a maior

nitidez.

Dirigir aqui.

PRIMUS INTER PARES

Nas constipaçõos, bronc/Li-

tes, ronquidõcs, asthema, tosses,

coqueluche, influenza c n'ontros

incommodoa dos orgãos respi-

ratorios, nenhum medicamento

merece melhor aquella epígra-

phe de que os Saccharoli-

des d*alcatrão,composto,

vulgO, "Rebuçados mila-

; grossos“.

Assim é que, tendo duran-

te 15 annos campeado á. fren-

te de innumerns emitações, ain-

da nada appnreceu para que

elles não continuem a ser, co-

mo sempre, os primeiros en-

' tre os similares, segundo añiru

mam milhares de pessoas que

os tem experimentado e cons-

ta de grande numero de atte-

tados, passados por' distinctos

facultativos.

PHARMACIA ORIENTAL-S. Lanna

PORTO

Vendem-se em todo o ter-

ritorio portuguez--Caixa, 210

Fóra do Porto ou pelo correio,

230 reis.

 

JUlZO DE DIREITO

COMARCA DÔE AIIEIRo

Annuncio

o_ ZEITONA
ENDE-SE na quinta

d'Ancllas, a preço ra-
     

  

 

  

soavel.

Foliar com João Baptista

Garcez, na mesma. quinta.

- VENDE-SE

MA secretária e uma

cadeira de braços eu:

muito bom uso.

N'rsla redacção se diz com

;nem se pode tratar.

por custas que o Minis-

terio publico, como re-

presentante da fazenda nacio

nal, move contra Antonio

Dias Lopes, menor, solteiro,

jornaleiro, de. Horta, freguezia

de Eixo, e que corre seus ter-

mos por este Juizo e cartorio

do escrivão do 2.° otlicio, Ma-

galhães, vão á praca no dia

19 do mez de fevereiro proxi-

mo. pelas ll horas da manhã,

no Tribunal-judicial desta co-

marca, sito no largo Municipal

desta'cidade, para serem ar-

rematados por quem mais offe-

rooer sobre u sua avaliação,JUIZO DE DIREITO

OS autos de execução .

 

COMARCA Din: AIIEIRo

Acção de separação

N'esta comarca e cartorio du

escrivão abaixo assignado, cor-

ro seus termos um processo es

pecinl de acção de separação

de pessoas e bens requerido

por Luiza Maria Pereira de

Mello ou Luiza. Pereira de Mel-

lo, Contra seu marido Alipio

Marin Ribeiro, negociante d'es-

ta cidade.

O que se anuncia para os

effeitos do disposto no artigo

448 do Codigo- do-processo-ci-

vil.

Aveiro, 25 de janeiro de

1905.

VERlFlQL'EI--O juiz de direito,

F. A. Pinto.

O escrivão do 4.u otlicio,

Leandro Augusto Pinto de

Souto.

Phaeton, egua e arreios

GUA nova e fiel, carro le-

ve e arreios de só e pare-

lha. tudo em bom estado.

vende J. de Pinho, em Angeja,

onde pode ser procurado.

 

FUNDlÇIU llLLIAllÇll DAS DEVEZAS

E

SERRALHERIA NIECHANICA

DE

Bar.oa dt PINHO, succesor

R. Moreira da Cruz, 82 Devezas-Y. Nova de Gaya

  

N'esta fabrica constroem-se todas as obras, tanto em ferro fundi-

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

d'eixo, tambores para correias, bombas de pressao para agua. ditas

systcma gaylot para trasfegar vinhos, prensas de todos os mais aper-

feiçoados systemas para expremer bngaços de uvas, assim como pren-

sas para azeite e galgas para o mesmo muito aperfeiçoadas; CHAR-

BUAS svslema Barber. muito aperfeiçoadas e dc todos outros diversos

typos; ÊNGENHOS para tirar agua de poços para regar, em diversos

gostos; ditos de eópos, estancar-rios; csmagadores para uvas com cy-

lindros dc madeira e diversos outras

Portões, gradcamentos e saccadas ou Inar uizes,

tence a fundição, serrallieria c tornos mcc

Tambem fabrica louça de ferro de todos os gostos, tanto á ingle-

za. estanhada, como a portuguoza e a ilPSpitllllOla, de pernas, ferros de

brunir a vapor, ditos de aza, copeadores para cartas, etc , etc.

Além d'eslns obras fazem-sc multas outras: motores u vento dos

machines agrícolas c industriaes.

_ e tudo mais que per-

lilllICOS

mais 'rec' nhccidos resultados, tararas para milho, dcbulbadoras, etc.
Procon muito economicos

   

FONTE NOVA

DE

uma GUIMARAES R IRMÃOS
AWTE l IRQ

&qme

FABRICA a vapor de telha do systema de Marselha, feita. pelos processos mais modernos e aperfeiçoados.

Encontra-se á venda n'esta fabrica grande quantidade de telha franccza e seus accessorios, ebem assim ou-

tros artigos para. construcções, taes como: azulejos para revestimento de paredes, de variados gostos, vasos para

frontarias, siphões, balaustres, msnilhas. etc.. productos que rivalinann com os das

do paiz. Tejolos de varias dimensões.-PREÇOS MODICOS

...OOOMOOOOO””OOOOOOCOOOOOOOOOÔÓO0...”...

o seguintes predíos penhora-

dos e pertencentes ao executa-

tado, a saber:

Uma leira de matto e pin-

heiros, sita no Valle-janeiro,

limite de Horta, freguczia de

Eixo,avaliada em 10$OOO reis.

Uma leira de terreno alagadiço,

sita no Ribeiro-de~baixo, limi

te de Horta, freguezia de Eixo

avaliado. em ?$000 reis.

Metade d'un¡ pinhal, sito nas

Cavadas-de-dentro, limite de

Horta, fregnazia de Eixo, uva-

linda em 18$000 reis. Todos

estes predios são livres'e desen-

haraçndos não pesando sobre

ellos qualquer onus. As despe-

zas da praça são por conta. do

arrematante e a contribuição

de registo é paga por este se-

gundo a lei. Pelo presente são

citadas todas as pessoas que

se julguem com direito ao

producto da arrematação, e

nos termos do art. 931 do Co

digo do processo civil são ci¡

tados todos os credores para

dentro dos editos de dez dias

deduzirem preferencias áquan-

tia de cincoenta mil sete cen-

tos e quarenta reis, pertencen-

te ao executado, e depositada

na Caixa-geral-de-depositos.

Aveiro, 26 de janeiro de

1905.

ventrioum-O juiz de direito

F. A. Pinto

O escrivão do 2.° oñieio,

Silverio Augusto Barbosa de

Magalhães.
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PIDARII FERREIRA

AOS ARCOS

AVEIRO

Mob'-

,ISTS estabelecimento de pede-

* ria, especial no sou genero em

pão de todas as qualidades, se en-

contra a vonds:

s Colo do 1.' qualidade,n 720mm

. cada kilo; dito de 2 ', a 580; chá,

o desde !$600 a 35600 o kilo; Inns-

sas alimentícios de 1.' qualidade, n

NO o kilo; ditas de 2.', a 120;

vellls marca «50h, cada pacote, I

180; ditas mlrca «Nnvioo, I 170;

bolachas e biscoitos, pelos preços

das fabricas de LIshoa.

O.

Vinhos lines e de mera, por pre-

ços medicos.

Lxr* *rw-“Ki

llllEll H
OÃO Furniture.. Filippe

e Augusto Ferreira Pin-

to, da freguezia de Oli-

verrinlm, (Costa do Vullade),

participam que tomaram sobre

si os impostos da lenha nas

freguezias d'Arnda e Oliveiri-

nha.

João Fernandes Filippe,

pode ser procurado na sua ca-

sa da Costa do Vallade; e Au-

gusto Ferreira Pinto, em Ver-

demilho.

Costa do Vallade, 1 de fe-

vereiro de 1905.

serventia “
Antonio Pereira, de Villar,

faz publico, nos termos do

respectivo regulamento muni-

cipal, que, sendo o arrematan-

te dos imposto municipnes no

dito logar, com elle se tra-

ctam todos os negocios respei-

tantes aos n mesmos impostos,

no seu escrIptorio_ sito na ca-

se da sua habitação, em Vil-

lar. que se encontrará aberto

nos dias e horas determinados

por lei.

Villar, 26 de janeiro de

1905.

 

Antonio Pereira.

 

R. M. S. P.

 

MALllREllL INGLEle

 

pAouerEs CORREIOS A SAHIR DE LIS BOA

IVIAGDALENA, Em I3 de FEVEREIRO

Para a Madeira, S. Vioente,Pernembuoo, Bahia, Rio de Janeiro

 

'llontevideu e Buenos-Ayres.

'PI-¡ANIESa Em 27 de FEVEREIRO

 

Para Teneriñ'e, Pernambuco, Bahia,

Montevideo e Buenos~Ayres.

Rio de Janeiro, SANTOS

  

principaes fabricas congeneres

A BORDO I'll OREAOUS PORTUGUEZES

No agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.' classe eo

_olher os beliches á vista de planta dos III ueteS, !nas Para
isso recommendamos muita Antecedencia.

PREVENÇID AOS PASSAGLIROS
rl'endo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam

ss suas passagens como para embarcar nos paqueles d'esta Comria

ubia, sendo depois enganados e levados para. outras companhias, re-

commenda-se em eSpecial que tenham o maior cuidado em tratar s rm

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

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

SYMINGTUN, e tambem o nome da Companhia MALA REAL

lNGLEZA.

r 1 Únicos Agentes no Norte de Portugal
I

' 1 I

l mt, Rumsey do bymnlgton
19, Rua do _Infante D. Henrique-Torto

Ou aos seus correspondentes em todos as

cidades e villas de Portugal

Os bilhetes de passagem vendem-se em Aveiro, na casa

O do sr, Antonio Ferreira Felix J union',


