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E “HGNÂTUBAS-(Pagamento adeantado)-Com estampilba: anno 35750reis$em estam-
,, PUBLICAÇÕES:Correspondencias particulares 60 reis or linha. Annuncios 30 reis or li-

›- pilha: 33250 reis. Numero do dia, 50 reis; atrazado, 60 reis. Africa e paizes da União à PUBLICÂ-SE ÁS QUARTAS-FELBAS E SÃBBÃDOS '
' p ' p

, _ . _ w
.

nha singela. chetições, 20 reis. lmposto do sello, 10 reis. Annuncios permanentes, contrario

Portalr_ma'5 a importam“? da BSÍFmPIIhao A' cobrança feita P910 Correm, 300115309 a 'm'
W

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

portancra com ella dispendlda.A assrgnatura é sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada mez. í

l

*
nos impressos feitos na casa.-Accusa -se a recepção e annunciam-se as publicações de que d

Não se restituem os originaes.
IMPRESSOgEM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR redacção seja enviado um exemplar.
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Valle de Piedade, no Porto, governador geral de Moçambique. Nunca foi *
r . j . deputado, não e par do reino, nunca entrou na ,
ah¡ fez 03 seus @Stad08, e ah¡ politica activa, nunca se distinguiu em tra- »

prOfessou durante algum tern- bf'lhos de qualquer ordem, nem mesmo i

po com notavel distinção a n esse cargo, alias Importante, Que tem exer-

C
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AVIRO É

lda- . _arcousrnuccño mmsrrmu

Porto e sr. Duarte Ferreira Pinto

Basto. '

@Chegou a Aveiro, de visita a

  

   

   

  

   
   

    

   

   

  

 

  

  

 

sua familia, o sr. Silverio da Ro-
cido. Mas diz-se que alguem o quiz fazer mi-

cha e Cunha 2 ° tenente d¡ gr.

l
r e'

o ' _ - - ' q

e e , _ o ..

2. ¡I l n ou se Date anno w or losophla, sendo elevado á dl_ ;àsslsriqãnassm o ordenou ao sr. Hmtze. Tudoe w

mada, ha Pouco vmdo de G6'.
nez ;Pro O. g ° . i p gnldade de possante. Estabele- E o sr. Wenceslau de Lima? Tem influen-

i

da l- mala alguns dias O carma' cido O cerco do Porto em cia no Porto. Eis a sua unica recommendação l
e ;

E EOSTADAS: O

_ ,.r se reconstruir O mi_ .
w » para ser ministro dos extrangeiros, um dos *

' e-
~ stlveram a lll os srs. dl'. An-

mtll * .alt a'
reterU-Be para 0 convento que ~ nunisterios de maior responsabilidade, aquelle

m j , w tonio Nogueiraq Souto, Henrique

° 'r 100
í

.
' ' . "i 7 '

w w 3'! e' i
0 -

¡go q ,ms er . W a sua ordem unha em Penafiel, que exrge. um ministro _que se saiba quem e,
q ,q r, W »b Marta Rodrigues da Costa e Gon-

_ -V Uma verdade,ra entrudada_ d, . ñ . . de auctoridade e prestlgro grandes.
l x ;jjjtitiidi í ~ , 4;. ç

. -

31.5¡
M w onde V610 pouco depuis pala Do sr. conde só temos a repetir que é um “

' . ' " í. 't
i çalo Gameiro?

“na 1~ Sáem os srs. att~080 e q o de Santo Antonio atesta ci_ ::goocoràdçelqlueásconmanãã ;usirÀUZçõãs qutçetâlse

@Como (lu-actor da cal-rena¡ do

~ i ' 7 7 o a S x V I' S ' .

çao Vargas, pela mesma razao por dade. F01 na egreja dreste ul_ P p p s 1
r soube trepar até á cadeira de ministro Mas o

ado
ç seu nome tem por todos sido acolhido com um

:'“e já deViam ter Sabido ha timo que em 1833 disse a sua

 

o sr. capitão Dawd Rocha, 3 in-

, .
r .- - -

fanteria 24

r . , r O_ . . . W sornso bem Signlücatlvo.
x *1 . . . W

108” nlgnttígltg os àrs Gorjão Prmllãlm mlssa- d 1 h ex-'audouiá honâempela tremia I'e-
' w @Estiveram aqu¡ tambem os

um_ - . o e ~ 1 xti r en - cew en o cumprimentos, e lz-se que a Jatem- e , e
e o e p srs. Alberto Carlos e Ma 0V -

das "8110881811 e Passô, pelo mes- sas em 11:12:23360183: re pos tinha fallado a um collega para osubsti- D tado bOm gosto e riqueza, sen- nu l Pe

* ' * i * COI] -
7 tuir no seu escriptorio d”advogado, emquanto

estivesse no poderl
Em meados do 8601110

7Os novos ministros só na segunda-feira - r o .
irão ao parlamento, pois que, segundo consta o refenndo se aos edlffclos

sr. Vargas ainda hoje là queria ir ler umas particulares de Aveiro escrevia
propostas.

E' até onde pode chegar a inconsciencial O padre Linz Cardoso:

Por outro lado, allirma-se que não have- (Avantajam'se HS casas ÓOS mar-
rá hoje numero na camara. Bem fara a maio- quezes de AI'OUCIIOS em que habi-
rra se lá não for, impedindo assim a leitura laram munos dos seus ¡Huslres des_
d'essas propostas, e bem faria ainda não indo

lá receber um governo tão pagodeiro e carna- Cendemes e me“_mrçs Pelo Smor
valesco. ~ sobre a porta da Ribeira, os dos 110-_

As maiorias parlamentares teriam razão bres Tavares (senhores de Mira) e
para assim precederam, pois que o sr. Hintze i atesta mmadoms, ,NHS egualando
mais uma vez as desconsiderou indo arranjar
um m¡n¡s,,,0,óm dignas_ . 1 com. abobodas, muros e ladeiras,

Esta recomposição mostra ainda a força some uma que Se Bllll'a em CO-
do partido regenerador, que não tem ninguem che até a primeira sala, SObl'B OU-

rita ;u motivo porque poderiam

azia, 'er entrado quaesquer outros

ade noñ'ensivos cidadãos.

reis i Isto é um paiz de Opera co-

a de ica, em que a governação puv

rici. lica vai de risota.

r de _ Que tempo durará esta far-

, de ads? Não tanto como cuidam

o a' s comediantes.

ea-" Mais dia menos dia o pu-

133.. lico aborrece-se, e o theatro

i ai abaixo com pateadas e as-

,das' . obios.

 

    

  

  

   

    

  

    
  

  

 

* reira Brito de Rezende.nuou a viver em Aveiro, dedi-

w cando-se á prediea e á lecciona-

3 ção particular dos preparato-

rios, para a admissão na Uni-

versidade e para o estado ec-

clesiastíco. Mais tarde regeu a

cadeira de theologia moral da

* diocese, unica então existente

no bispado. Organisado depois

o curso de sciencias ecclesias-

ticas d'esta hoje extincta dio-

cese foi nomeado professor da
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Na frontaria da casa, ao_ ::a Siga, dràAffonso Vianna, Joãow , . . w w , osé unes a Silva José Rodri-
bre a porta princip..al' n uma gues Pardiuha, José,de Castro Vi-grande pedra enterrlca, e no_ .

dal, ' Manuel Marques Rodrigues,mero de delicados ornatos, es- padre Joaquim Soares de Rezende,
tava esculpido o brasão de fa- » ,e Domingos Durão.

milia, que era um escudo es- * Ô Estiçramhfambemêm AW“"
_ , w ,- e ~ ro os srs. osé erreira orrêa do

quartelddo' ando O pumelm Souza e. João José Pereira da Cu-quartel partido em pala e na r ._ _
_ _ nha.

primeira as armas dos Rlbel- @Esteve em Aveiro o nosso
ro e na se unda as d - [ami .o sr. Diniz Gomes b il

cadeira de theologia dogmati- capaz de se““ Pasta da fazenda- Por? Ve' tra esta um jardim não so de üô- , 1¡ . g ~ d os vas] * hafmhceutico em Ilhavo , .b

e l '_ Vão agora entrar em ace_ l
. zes, o sr. Hintze foi buscar para esse ministe- res mas de w lantas ) conce 081 no 83g““ O quarte * P ' - ' . 7

Ju ' g comicos Quem .são ca! 08'31' que exerceu até mOI' rio 2 antigos progressistas, os srs. Anselmo de * p ' as armas dos Sougas, no ter_ @Encontra'se 3“¡ 0 sr' dr'
Andrade e Mattoso Santos. ; Se 0 mesmo escriptor vol-,dm w que papel vão representar? Agora, pela 3.a vez, na Impossibilidade

r.
Branco de Lemos.

í

celro as dos Cardosos e no j
Tambem regeu durante an-'

de arranja¡ ao menos outro foragido passou i vease a escrever no ultimo t d ' O * e Eativewm em List”. os 3"'

o

' ' '
r *uar O as 08 l V811' . - ' * ~ w

Ma- .- Esperemos? que O deSfeChO nos no impedimento do dr_ para lá o sr. Teixeira de Souza, que ,todos já quartel dO mesmo 8601110 pode- q as pa * dm' Alvaro de Moura e Armando
.ha, 'r ão tarda. i conhecem bem, e que promette uma adminis-Luiz Cypriano Coelho de Ma-

galhães. a antiga cadeira de l

philosophia racional e moral

que havia em Aveiro e que se

extinguiu com a creação do ly- ~

lacio Almeidinha, a que esta- da Cunha Azevedo, protessores do
vam ligadas tantas tradicções 13709“ @esta cidade.

d° “se hospitalidade e de suar:: r efestas lusidas e caritativas, foi Jd e "me“ *e m0'_ _ lhor dos seus incommodos, o sr.
redumdo a *Cinzas na madru" 1 Antonio João Couceiro, importan-
g'ada de 24 de junho de 1871 te proprietario em Casal Comba.
e com_ elle muitas das precio e ÔAdoece" ° 3"- Joaquím An'sidades que nie“e havia. w tonio de Moraes, O que sentimos,

, eEstá restabeleunio dos seus
Notícias peugiogag incommodos o sr. dr. Mais Men-

tração sem egual... na Juntar aquelles (1018 pala-

Tudo isto mostra bem o estado a que to_ 0108, mais um O dO Terreiro,
mos descida, a que o sr. Hintze nos tem levan-

do... lndiscutivelmente e o homem mais fu- mms tarde conhecido pelo pa'

nesto d'este paiz. w lacio d'Almeídinha e que é O
O O carnaval, não obstante o bello tem

po que fez, pois só choveu um pouco na manhã i que a' nossa gravura represen-

ceu. Em um dos alem.. de segunda-feira, não estcve tão brilhante e ta, segundo uma photographia.' i * animado como se esperava, e mesmo como al- p tirada em 7.
bros da commlssão nomeada w guns jornaes dizem. Quizeram civilisar o carna- . W_
para examinar as bibliothecas val, mas 0 que conseguiram foi fazei-o mais F01 mandado edificar pord o od o chocbo do que costuma ser.
os conventos suprrmi os, e,

Tolice é querer mudar em absolutoo ca- Manuel de Sousa' Ribeiro? ca'
durante trinta, e oito annos racter de certas festas. Melhor é então acabar

PA; Temos, pois, por agora a

1 ;udança do sr. Teixeira de

r dew '2 ousa para a fazenda, e 'a en-

* ada dos srs.Gorjão,conde de

reitor _açôe Wenceslau de Lima pa-

' a marinho, para as ' obras

ublicas e para os' estrangei-

de í, a_

 

Em supplemento ao «Dia-

 

e- ~ -w ~ m todos os domineos da Qua- (10093» de Ílhavo-

¡ I ,
~ -Itao-mór e continuado or . D. . i

mpi* do governo» de hOJe, do o d d 1 d b. com elias. [à b ti.. J é d S Cp r~esma|13v9rarraqm por (name ôEsteve gravemente .doente

0130 w ublícar_ae os decretos examlna Syno a O 18133' . Querer que _se acabem todas as brinca- *e as _ao Os e ousa a!" sermoes nas egrejas parochiaes da *em 001mbr3› mas está Já “VTC d.

_em P O_ _ , do de Aveiro, donas, de maneira quetodos possam andar doso Pisarro, fidalgo cavaller- cidade. perigo, a esposa do sr. Adriano

___ demissão dos antigos m1- Em 12 dragosto de 1851 pelas ruas sérios, graves, lrmpose accelados,
v_

é o que ha do mais absurdo e disparatado. i ro da casa' real! cavallelro pr0°fo¡ nomeado commlggarlo da * Muito mais em Portugal, onde o genio do povo fesso na, Ordem de Ohrjsto, ca.. é avesso por completo a esse modo de ver on- o ~ , - . rordem Tercelra do So Fran' de não ha dinheiro., nem gosto, para essas hivi- pltao de cavallarla do exercltocisco, cargo que desempenhou "seções que desejam. e juiz d'Alfandega d'esta cida-g . l Pena foi que estando um tempo tão bom, co-com muito zelo por largos an-

. 'Ístros e da nomeação do no-

,o gabinete.

- Até lá os srs. Vargas e

attoso dos Santos continuam

4... A'S. 6,8- feiras deve ter w Tinoco, habil photographo d'aquel-
tambem lugar na a devoção da la cidade, aqui conhecido e esti-

Via-sacra.
madoo

+0- 'l'iveram já começo ante- O DESPEDID.~\=
, _ hontem, nas egrejas porocliiaes de Pedro Augusto da França, te-mo não nos lembra de estar em anno nenhum, de? Onde casou em 8 d abnl de Nossa senhora da Gl

 

l g d K d d. t u

oria e Vera. mente-coronel de infanteris, e sua

, ncarrega 08 :expç 16113 e nos. Em dejaneiro de w estragassem oearnaval com a civilisação arte 1793 com D. Ignez José da Cruz, as COMISSÕES annuaes; .esposa. tendo de retirar inexperl-

. _o - w ,
ue meia duzia de ii uroes decreto *., " _mlda hoje não asmgna um for nomeado parocho encom- ”ova'q g ";j ,

5 -

w OHontem foi Lisboa theatro d'uma horrivel Sllvelra de Sousa' Magalhaes!
0 tempo

mendado da freguezía da, Ve- tragedia: um eletrico abalroando com um trem

damente para Lisboa, veem por

o de iam as duas filhas do sr conde de Castel senhora de grandes haveres e ¡Hha de ser; fevereiro não po'

o l o n _, r , r r ara-Cruz, sendo prov1do deñm-
l l

este meio deSpedir-se de todas na
, Ã Completam assim a come-

pessoas das suas relações, visto
r¡ '-

' ' » ' 1- . illustre renome. dia deixar um esbravejar
_.Ài ja que foram representar ao lo de Paiva, fe o voltar esmagando a cabeça ,

 

. .
, .I h . w , e w não poderem fazel-o pessoalmente,

q r tivamente na. mesma egreja. da filha mais velha do sr- 09mm. D- Marlannar O palacio que occupava e' 'O i' mas fUSl'g?"d°'"°S, '39m offerecendo-lhes a sua casa na ca-

', oder.
P . .., d _ _ w que 1a fallando com o cocherro, segundo pare- g ' ñ veniamas e aguacelros temwpw° ital

E, - '
,, i Or provmao O aro? lspo e ce, prevenindo-o de que.vinha o eletrico atraz. exactamente a mesmo area dO Esta noite choveu torrencialmeme p °

Br“ga governou ° bispadq de simaliridiitiaeibdrfladíiílibl: ::iriiiiiirodnoiieidiiiãz actual ed'ñmdpam as repar'ã 0 mal' emb'aveceu rnais, e até O'ALEonIAs NO LAR:
.

e . .r ., ( e . r . .
, - - r q . -

aveiro desde a morte do Viga- “meu“, a Much, trções publicas, fo¡ levantado na I'Ia se ergueu grossa vaga. que Passou ante-homem o 1.' an-
rio geral,0arvalho e Goes, até .A fallemda ert'a umâtjoíiem e gentil senhora, sobre pertenças do antigo pa_ varou algumas defezas das salinas. níversairio natalicio da guiam.

, r . muito m eressan e a ora a por seu pac, que r . â 7 . d¡ e r ° _ W 1 _ o w- W .

À 29 de dezembro de 1869_ ,tem estado inconsâavel, bem como a irmã, D. lama dos duques de Avare, O a d hoje tem se conser w Marra Mathllde, hlha
  

  

  

   

   

  

 

do_ ;nosso il-0 prior Passante, alem de, Brites, que felizmente nada mais soil'reu doque
sr_ dr. Anton“o choque moral e a proiundissima impressão de e convento. das carmelitab'talentoso .e sabado?! ef“ um ver assim perder n'um momento a sua querida e eDCOBtadO ao lanço da, mu'_ cantochamsta de primeira or- companheira. ralha que alli havia, para o

o ~ d r. d o q o o W g

dem, e n'mto nao era só “m en_ A casa o s con e em ido muitissrma
, . gente deixar os seus cartões e tem chegado que concedida licença. re-tendrdo: era um vzrtuose. Bon- muitos telegramas. , ia como premio dos serviços_o - - Nós que de ha muito o conhecemos e sem- gdoso e cautatlvo, tinha as '_ _ pre temos tido por sua ex.a muita sympathla e prestados pelos seus fundado-

sympathlas e os respertos de consideração, associamo-nos sinceramenteasua

vado melhor, e a temperatura me- lustrado a-nigo,
lhorou um pouco tambem. Macieira, '. , .

Cartões de visita Luma'
l Para celebrar tão sympathíc¡

Q ANNWERSARmS' , festa, deram os paes da formosa

Fazem annos: 01'33“19“. em sua Casar 803 86118
mais intimas amigos, um luxuosoHo_¡e,a sr.a D. Esther Cruz

   

, _
'entar a ue assistiram ¡ -

tod grande dól- res' pOdendo an¡ ”1585.“ Janel- Chabv, Lisboa;.e o sr. barão do Jtras, ds sir.“ D. Gertiudldsnlliiz-

os,

Juca. w lag_ Nem Sousa Rlbeu-o, nem Cruzeiro, Anadia. _ . w cieira, D; Elviraw'Macedo

*=1%== W'* Cardoso Pisarm chegaram a, d lrrzhmlalmhãbas sr.“ D. Eduarda Egas. Moniz, 'D. Maria d'êrubidaMala dO bill Toca Emznggízmiçdfm concluir a obra, que foi conti- Szuzãc ;2,115212 e gáorzmiie deug'lhe'i; dâlaie'd' Ma" ° .M"
' e à i ublico da 1 ás 3 da tarde a [mada e terminada por *sua gueim- a , l lglfontÊii-h de 80::: (iii: 0300330

canon““ LISBOA ?7 Excelleáte banda de infanteha sobrinha o filha a. 81".“ D. M8- A Depois, _as sr." D. Clementina ria Eufrasia Esteves Costs,

_ _I w Acabo, o 9mm, e ,0,,880 a "Mía, que n00 24. O se re w rt ri : _ ria Benedicta de Sousa Pisar- Çonde Saraiva. Lisboa;- e D. Enfeites-Trindade e D. › Virgínia

I _ L_ . ,ou da, aos lena, d C ~ h u Pe ° O K w 1 a b w diAl 'd' h ria José Alla Marques Gomes . e Macierra e os sr id B "b“

V8» ,enlon PASSAITE ~ não e carrãiareíca.“mp°“°' ”m m ° 1-' PARTE--Bohem¡°» ordina- m' ' ”me” me' m a' o RE'GaEssos' ° * s' " "-m 6°
l -"- 5 .His recomposição ministerial, sahindo os rio; (El Barberilho de Lavapiés'i pelo seu casamento com O eo. i i .

ira assim' conhecido o 17 .°'
R d L_ b d f Magalhães, dr. Egas Mam¡ dr,. o . e ressou e 18 oa on e ora B r w ' ~ v'

1 g O srs. Mattoso dos Santos .e Vargas, passando pot-poum; «Vegan polka; (De ronel de cavallana JOSÉ 080» Para agua". ao embarqu'e de sua, w .10381331831 Vôos:333113811?“ 1h?“= ' Par°°h° da freguezm d” para a fazenda O si' Teixeira de souza' ".en' Madrid a Pariz'r Pot Pourric sorio do Amaral Sarmento de ma estado a rainha . ii' D M ° q F ' ' c es' .-

«g 1 ~ , ~ r o I_ trando para a marinha, o sr. general Gorjão, 2 a , D . w
g' ~ r "- arm nua¡ 11'!!!an d Almeida Mara o

scr' ora-Cruz, o .rev. Joao José para as obras publicas o sr. »conde de Paco j - PARTE -" ' ev!1113108 cam-

am; _arques da SilvaValente, fal

is_ ido cmi 27 ' de; fevereiro de

o l ?1' 80, 6 cujo retrato publica-

c', _I'.Fôrapassante,uma digni-

3, ,e na ordem dos_ frades me-

ras” free de que ñzera parte; 'd'a_

g 'i'aquelle noguome.

l Era natural da _fre uezia

u u ' _ Murtozamoncelho de ?Estar-

m* a onde nasceu a 15 de feve-

v. . E y . Pest”” po, Pau", Cantos por 1 Vasconcellos, agraciado com Êmelia, 0 venerando prelado da Magalhães, Ant '
terra, e para os xtrangeiros o sr. 'ences- a ' “ i Í ' ° w w l * iocese ar. bia O Cond _ o - - w _ '__, . ..

1a“ de Lima- tuguezes); «Regresso aEstremoz›, * ente titulo em 1842' i p ' e mel”? Caetano J“é MWM". Al-
E, _ o. . _ , ,

* e _ . eRegreseou do Porto o sr. Ja- bano Macedo, Dias, J. .A. cost.

dade. extraordmam. mas parece 8°!“ V6' ordmarro. . Pela gravura se deprehen 0mm Camas, adega“ do wenn_ José Joaquim Dna”. r 0
Comp a barcaça podre do governo agueu- eem escaceado as pescas fres- de da grâpdeza do edificio' de P0 n'este distríoto. e A 812' _Estoflnis Macedo

ta com ta concerto; como mais uma vez o sr. I cas no nosso mercado. Apenas * uma arc ¡tectura severa mas ÓRegressou a Arouca 031', Ma- Dias Macieira' fez gentilissímgmgn.

José d'Azevedo tica comido; como o sr. Teixei- . .
~ - '

' - . A .

. ra de souza se deixa il, para a fazenda, de. o a rpa tem produzulo, mas pouco e
“18-“ Duel de Souza BHto, recedeor da te as honras da casa.

1001118708-
ONa sua cas.qu rua du Valsa,

pois de Ierminantemeate dizer que, em caso miudo, mau e caro. 'De r fÓl'a tem gnificas salas todas bem de- . -

oPor ter deixado de fazer ser- r á Boa vista,

algum,lpara lá passaria a substituir O Sl'. Mat- vindo a] um escada fresca i o
otoso; como são assim chamados aos conselhos * g e p l'. coradas e em que se de! am VÍÇO em infantaria '23, regressou a

w r
Aveiro o sr. dr. Adriano d'Olivei- r familia que d'aqui o fo' ° ' '

da corOa dois desconhecidos quasí, os srs. Wen- ' Effecmou-se com bastante con, Ã festas esplendidas. hos-

ra Pesca, tenente medico de *infan- t sr. João Carlos Corte-Real Macha-

   

ceslau ue Lima e Gorjão este principalmente w ~ - - e - - a › 'e um M..., em“, que ,,;m nenhum marea; correncra de gados sumo, caprino, pedou a sr. haronesa dAlmer-
mento tem, é doque se admira toda a gente, w vaccum e 'anigemr 0 mercado dos dinha a rainha Mariai * ' o o c usa ge l sso b 25 no ROCÍO ue mette l b

tem: 12?. do' tenente do'grupo n'o 6 de ar'

'. ' r ° a' _ o u a, * ra a m ro. g , _ r u am em e ° w' _ °,
' ° °

_00, o de 1810. Muito novo am @Para todosm ministerio assim constituído w anaigos de venga facil realisando_ quando esta Vialtou Aveiro sr dr ;gãfSSÊraémlde Albergaria o trlhema de guarnição, no Porto,
1 _ tomou 0 habito dos frades não durará mais d'um mez.- . l b, q, t t w l w _ 1 em mam de 1852, e que para ' J lar O !vês su¡ aspas“" Dançou'se animadamente até d.-' 'l 'nores 'de S. Francisco no Mdsrhancamentet P°d° ist“ ser? 1'64“* se .-d' a" es ransacçoes' ao um- tão honrosa visita' re arou a* Ó Regus?“ de L'Sb” a s" D' manhã' h'vend') sem?“ PPOfusos

,ç _ _ _ ,o contra““ um? trauo do que aflirmava no seu ul-
P . Esther de Vilhena Torres. e variados, e subindo todos sob

fit. rg¡ ?011110 de Sente Antonio do Quem é o sr. Gorjão? Que faz s. eu? E›w trmo n.o uma folha local. sua 0888 80m 0 111318 requm- Õ Rogressa por estes dias do uma gratissima ¡min-33330

 1'": ' 



, Mala do Norte

?OÍÍOQ 27.

Está em movimento todo o

* commercio portuense, dis-

posto a reagir por todas as . 20 d .

° formas contra as medidas de ms' e a none'
40- Falleceu na edade defazenda apresentadas ao par-

t a_ O

lamento pelo 8,.. conselheiro.” annos, a sr. D. Corrna

Matton d“ sant°°°A°t°ih°°° wiii::iii]meIliitimiiiiilof.;Émeti:

tem uin grppo COP-8ldemvel de * ami oir Antonio de Seixasnegociantes reun'r"u'_aé'nà '3530- Pi tg id d_ 10 f

(nação commercial, e ahi Pro_ n O e w 811108, ¡gno ,. O ..

testou contra as propostas tri- 1

butarias, especialmente contra * mui“mpal (io Porto' a quem
damos sentidos pezames.0 au mento de 30 or cento

de digreitostem.ourolimpostoa-q_ 4*_ Aicerca do novo con'

todo o commercio. O sr. con

nelh'eii'o ' Pedro d'Arauio, pare'- *

sidente da associação commer-

cial,.respon.len que nãoaban-

donava o :tssumptq

- Em seguida dirigirem-se

para a sede do centro commer-

cial e para a associação com- ,

mercial dos lojistas, e-em toda_

a parte foram bem recebidOs

porque todas estas 'aggremia-

ções estão animadas dos mes-

mos sentimentos. .

Hojereune-se extraordina- w

riatnen'te a assemblêa geral do *

centro' commercial para tra-

  

lante. Apenas ficou a linha

obstruida 'em pequena exten-

são. O comboio que devia

aqui 'chegar ás 6 horas e . 50

minutos, só chegou ás 11 ho-

tanto tem dado que fallar, ti-

rou-se ante-hontem ponto pa-

ra a 1.' lição, tendo sido só

admittidos os srs. drs. Souza

Junior e Balbino Rego. O sr.

dr. Forbes Costa havia feito

um requerimento dando por

suspeitos alguns membros do

jury, mas como fosse indefe-

rido, protestou e retirou-se.

Apezar de tudo realisa-se hoje

a1.“ lição, só para os dois

candidatos, sendo este o pon-

to:--«Esqueleto humano sob

o ponto de vista da anatomia

i ' ' * l n

tar.. desestimpto. Na segunda- » gera '_ . g

feira ás 8 horas' da noite reus- _ _ Vfrem” em que Pára esta

questao.
ne-se ?a assemblêa geral da *

associação industrial para o

mesmo nm, e n'ess'e mesmo;

dia as 7 . horas. reune a assem-A, ¡niti'llcção

geral da &BBOOÍRÇÊO com- _* ,t .Lucca Nacional de Aveiro.-

mercial dos lojistas_ 'Reabriram na 5.al feira ultima as

.Virtiide da rF-cgnipnm.°. ro, que emvirtude das ferias do

vao-mmteimab partiu lá P??? w carnaval se haviam fechado no
Lisboa o sr. conselheiro Wen-., ~ ganhado ultimo,

cedau de Lima, governador _ collecção zoologica a

civil d'este districto,indigitad0- güoslàugmflãs aneugsidgã ggsãgslgâ'

P331?, É. pa?“ na' “9V“ -lie' w ter do liycieu, e iião oiierta ou com-

compomçao' E de “é": Poisrypra de ordem superior.
(1119,. á hora _em que escrevo, '' 40-- Reune no dia 2 de março,

estejajá demissionario o actual em sessão ordinaria, o conselho es-

ministro- da fazenda.

A. P. A.
“-

 

Asoumptos de'

ñcial da secretaria da camara Â

episode escola medica, que

aulas no lyceu nacional d'Avei-

nem som-eu o material circu-professores ajudantes das escolas fez

do sexo masculino de Ilhavo e

Angeja.

+0- Foi tambem enviado um

oflieio do professor de Albergaria

pedindo a remoção daescola para

o novo edificio alli construído;

4-0- Terminou hontem o praso

do concurso para as escolas de

instrncção primaria vagas n”este

circulo escolar. São muitos os con-

correntes.

 

successor do

Muáolinb

. m novo salteador acaba de

ser assignalado na Cala-

bria, cuja região elle aterrOri-

sa e explora. E' um joven

camponez, chamado Carlo Lu-

pez, natural de Canole, não

longe de Garace. A 13 de ju- .

'lho ultimo, por motivos ainda

pouco conhecidos, Lupiz ma-

tou um seu patricio, de nome

Francisco Siciliano; em segui-

da retirou-se para as monta-

nhas, que nunca mais abando-

nou, e onde exerce uma ver-

dadeira tyrania sobre os tra-

balhadores ruraes, que .elle

rouba infamemente. Como

Warsaboca na Sicília, Carlo

Lupis é procurado e persegui-

do pelos carabineiros desde ha

_já muitos mezes. Mas conse-

gue sempre escapar, _ora dis-

farçado 'de mendigo, era de

carboeiro, era de pastor. Lu-

pis opera especialmente da

mesma região que foivictima-

da pelas explorações do cele-

bre Musolino. Parece mesmo

que alguns dos antigos com-

panheiros d'este notavel ban-

dido se reuniram a Lupis e

A que as mesmas importantes

personalidades que protegiam

o seu antecessor o protegem

tambem a elle proprio na sua

lucta de astucias contra a po-

licia. A tal respeito contam-se

até varios factos, pouco mais

por sua parte uma eXprOpria-

ção julgada necessaria para tal lim.

Pois a direcção da companhia, que

resolve transformar em estação o

apeadeiro de Canellas, não attende

solicitações que lhe sejam feitas

d'aqui, votando quanto é do con-

celho d'Aveíro ao mais condemna-

vel ostracismo.

Nos vamos registando tudo, e

até que a causa do condito ha dias all¡

succedido com o chefe do apea-

deiro foram as taes cancellas, e

que elle se evitaria se não fora

aquella rica coisa, que a compa-

nhia deve mandar para um museu

ou exposição de arte ornamental.

4¡- A camara municipal vae

proceder a explorações na fregue-

zia de Eixo afim de poder abaste-

cel-a de melhores e mais abundan-

tes aguas, como ella carece.

«0-0- A nova disposição do abar-

racamento da «Feira de março»

deu causa à abertura de novos lo-.

gares nos angeles das ruas. Por tal

motivo se resolveu em' sessão de

dados de perferencia aos negocian-

tes do concelho que os requeiram.

40- A chuva d'estes dias tem

beneficiado muito os nossos cam-

pos. que reverdeceram. A prolon-

gada estiagem de quasi um mez_

tinha feito encarecer as pastagens

e as hortaliças.

4-0- Continua a exportação de

gado bovino para os mercados do

sul. A Gafanha, fertil região visi-

fragos pensa em adquirir, «será

um grande impulso para anavega-

ção da nossa barra e dragagem da

nossa ría.» Pelo que a commissão

se ve na necessidade de mandar

pôr no barco os indispensaveis al-

catruzes. . .

+0- Ficou assente em sessão

camararia de ante-hontem que os

dois bicos de luz incandescente,pos-

tos como eXperiencía nos candiei-

ros da praça doCommercio,passem

ao estado de permanentes.

4¡- Ora ahi esta uma nova e

facil maneira de fazer jornal: tira-

se-nos o que aqui escrevemos, e

attrihue-se depois a paternidade à

Correspondencia de Coimbra. Mo-

dos de viver, mas pouco licitos.

w E podem continuar a «nãoler

o Campeão» e a aproveitar-se às

5.“ feiras do que aqui lhes forne-

mos as 4.“ e sabbados anteriores,

que não lhes queremos mal por'

isso.

44- Durante o mez de dezembro:

_ w lindo, o movimento de passageiros

qumta-ferra ultima que elles sejam nos «tramwaym entre o Porto, Es-

pinho e Avciro,_foi de 112z214,

620 em 1,Il classe, 41371 em 2.' e

107323 em 3.3. Comparado este

movimento com o de egual mezde

1901, nota-se uma differença para

mais em 1902 de 15:095 passagei-

ros. A receita foi de 10:5016510.

40- Os campos marginares do

Vouga e Antuã, appareceram na

3.“, 4.- e 5.a feira ultimas cobertos

de neve. Algumas habitações visi-

-nha, manda para os ;alhos de Lis- nhas tinham tambem os telhados

boa grande n.0 de rezes, algumas

diellas magníficos exemplares.

40- [am correndo bem os tra-

balhos perlimínares das salinas na

nossa ria. A chuva d'estes dias veio,

porem, impedir os marnotos de

continnal-os, e. o queé peior, a al-

guns tal-os voltar ao principio.

4-0- Crescia a onda. Além do

commereio e industria do Porto,

que se revoltaram contra as prepos-

tas de fazenda, tambem o commer-

cio da Regoa, Aveiro e outros pontos ç

iam protestar e fazer comícios, nos

quaes tornariam parte tambem ne-

gociantes de Penaguião, Mesão-frio-

B O ll tras terras.

«to- Sahe amanhã em llhavo a

procissão da Cinza, ,à qual concor-i

re muita gente d'esta cidade.
colar.

Como, porem, não convem

que o novo ministrodê a sua

approvação ás propostas ulti-

mamente apresentadas, conti--.

nua o movimento, apesar da

recompOsição. L _A

_ ,Não que¡ o commercioq'ue

sejam. augmentados os impos-

tos, principalmente o do con-

sumo, por-que isso seria incom-

patível'com amiseria que _já

¡ati-a 'nas ola¡ ses populares'.

Como se sabe, importamos

do extrangeiro quasi todos os

generos de primeira necessida-

de,_'taes como o arroz, o assu-

car, oibacalhau, o café, o chá,

o petroleo, etc; e como não

bastasse o que hoje já se pa..

ga: (como por exemplo o assu-

carf que”“ paga 'de imposto

300 por' cento do seu custo,)

vem ainda agora o imposto de

30 por cento em ouro, au-

gr'ii'e'ntar mais_ oque ao povo

já“_iiatíto peca! _

Descarrilou ante-hon-

tem, ao entrar nas agulhas da_

estação de Almendra, o com-

No mesmo dia, em segui-

da aquelle, reune o conselho de

l.“ classe para os tlns do artigo

53 do regulamento para apura-

mento de notas d'applicação litte-

raria, procedimento e faltas de

presenças.

+0- Para os mesmos eii'eitos

reunçm podia_ (r _o conselho de 2.a

classe; em 5 o da 3;“: e em 6 o da

4.' e _5.-

-ço- Chama-se a attenção dos

: encarregados da educação dos alu-

mnos para o artigo 41.o do regula-

mento, que tem agora execução e

que diz:

«O alumno que durante os primei-

ros cinco mezes do anno lectivo não *

haja obtido nota superior a mediocre ,

em cada uma de metade ou mais de

:notado das disciplinas da classe

frequentar, .comprehendendo-se n'estas

disciplinas o portuguez, o latim e a

mathematica, que durante o ' mesmo

-pra80 não haja obtido em qualquer

aula nota superior a mau quanto a

procedimento, não pode continuar a

trequencia no resto .do anno e perde o

direito a. ser admittido a exame, ainda

como estranho».

O Estonie: primarias:

Estão já funccimiando _todas 'as

'scolas primarias do districto, sus-

_pensas ha dias por virtude das fe-

rias do entrado; p V_

4¡- Segue h0je_ para Sebal,

Condeixa, a nOVa professora daes- *

cola d'alli, nossa patricia, a sf D.

botou). 10"6,que havia partido w Alcina Mourão Gamellas

dã'Bãi'c'a 'd'Alva ás 11 horas

dã,.m,anbã§_ Felizmente .não.

houve'damno algum Pessoal: sos para a creação de lugares dos

  

LEwL'WALLACE _

m-

custaram“
w- , .

'mijwinóiàn
le o e

_ xv -

.. estado ”sem, cg.,

(49)

40- Pela sub-inspecção prima'-

'ria em Aveiro foram enviados a

inspecção em Coimbra os proces-

-- J'u'lg'u'ei c'omprehender

que_a__ seus olhos que isso re-

sultavado que - ouvia contar.

" Durante-um instante os' olhos

de Simonides vaguearam so-

_ breos navios; no entanto não

i era. ,nielles ' :que pensava.

-Tu és boa filha, Esther,

sarau-.péditi, pac-,.desdeque' jintelligente'e fina como uma

a' minha mãe ria"5196114511'30"verdadeira_filiia'd'Israele, de

aprello de :een-*ese
Vir'e _óti'vi-te' traçtarep .com,

¡.

lim¡ 9

mais, edtãsiieimiedade de ouvir

contar. uma historia. Presta-
.,,rj,-_e,t,!~ -~ 'b

_~ . "r

gente de Mila, _S especie.: que :metattençao e falliar-te-her de

procurara;lucros honestos'. :ou

deshonestos, e-rnav'erdade _posi-

marmore-ae
cébv::os é:promos.stripte-

tengé E¡ l.. iatéaagora!

a mentira¡:representar tão . bem -' ~

o .papel. da verdade. *

-Pela " gloria "d'e'Sâl'oríiã
3“¡ i-i'd t_

m“inhastüaiffáilãí 0011.'an .i

w mim, de tua, mãe e de muitas Servi-o durante seis annos; ao

”coisas" passadas; coisas que setimo, segundo a lei de Moy- narrativa comprehenderás que

escolta aos romanos apesar sés, fiquei livre.

da: perseguição, por amor de

uma vaga esperança, e que te

escondi, 'para que nada te im-

: pedisse de' desabrochares co-

Õ'; mo'un'i'a'fior..

,Nasci n'umaâ caverna.: do

ou menos semilhantes aos que

cobertas d'ella.

4+- 0 conhecido official de

delígencias n'este juizo, Antonio

Augusto d'Almeida, foi em tempo

empregado da camara municipal

d'llhavo, que o demittiu sem a me-

nor razão. Inst'aurado o processo,

foi até ao «Supremo tribunal' adm¡-

nistrativm, onde, ao cabo de trinta

annos, acaba de ser julgado con-

demnando a camara ao pagamento

dos salarios vencidos d'ahi

agora. A coisa monta a alguns

centos de mil reis, a que o Anto-

nio Augusto faz a grande harreta-

reSpeitoso e

j alegre, espreitando a sorrir os hol-

da dos seus habitos,

sos do collete,em cujas camadas de

cet-ão vão cahir, como uma bem

até '

lares, que prestaram relevantes serviços.

B.
a. Miguel, fevereiro.

Precedentes dos Açores, desembar-

caram no anne passado nos Estados Uni'

dos da America do norte 6926 passagei-
ros. Pois no vapor «Vancouver» sahidc

a 17, embarcaram para aih ainda mais
269 passageiros. '

oDeixou a direcção e gerencia da

empreza do Gaz n'esta cidade Mr. Petel
que retira para França. Foi substituulc

por Mr. Tisserand.

e A alfandega da Ponta Delgada nc

mez de janeiro ultimo rendeu para c

'thesouro a quantia 23:1755000 reis, t

&02639.8000 (e impostos municipaes, ali

cobrados por disposição da lei especnn

para os Açores.

@Segiw hOJe no paquete «Açorm pa-

ra_ Lisboa, o inspector dos .alccoes, sr_

Francisco Atfonso daw Costa Chaves t

Mello, irmão da sr.' D. Joanna de Cha-

lvlçs, esposa do sr. presidente do conce-

'Os

. e O rendimento do alcool n'este dis-
trrcto de Ponta Delgada,para o thesouro,

no mez dodezembro ultimo, foi de reis
36:3125000.

o Esta-_se estudando o projecto de
uma carreira de automoveis entre a ci-

dade e ovallc das Furnas.

w. e Segue tambem para Lisboa o ine-

dlCO _Henrique d'Aguiar, que se propos

segmr o curso de hygiene, ultimamente

creado por lei.

_ Õ O sr. bispo de Macau, D. João Pau-

lino, na 'sua viagem para Lisboa, desem-

harçou aqui, sendo recebido *no caes por

varias auctoridades eclesiasticas e civis,

clero »e povo, entrando na egrcja 'matriz

onde fez, oração.

e Esta muito adiantada a construção

de. um esplendi'do mercado de peixe em

Villa Franca do Campo.

S. Ma ._ .

Guilherme ll

_ l e o Sultlo

s noticias de Vienna confir-

mam_ que o embaixador da

Allemanha teve demorada con-

ferencia com o Snltão e o gran-

vizir Redif-Pachá. Essa entre-

vista versou. sem duvida, so-

bre a Macedonia e sobre~ os

;neios de impedir que ella vol-

nolde a promulgarem-se o

nais depressa possivel as re-

aventurança, aquelles nobres de tormas que devem att-aba!“ com

que t

se deram com Musolino e que

foram largamente expostos pe-

los' mais considerados perio-

dicos italianos.

(j apeadeiro de Canellas, no con

, celho de Ovar, vae passar a

cathegoria de estação. .lá o referr

mos no n.“ anterior, notando a in-

 

Pe'q'uenas coisas

justiçatda preterição do apeadeiro

de Cacia, no concelhode Aveiro, de

movime-nto e importancia muito su-

periores aquelle.A' direcção da com-

panhia _real pouco importam recla-

mações. Em bem acannadas condi-

ções se encontra ha muito a esta-

ção d'esta cidade, e por mais que

se lhe imponha a necessidade de_

a'largal-a e a reclamação dos inte-

ressados, ella a nada se move. Es-

tá no seu direito, e nos no de d¡-

zer da nossa razão e da nossa jus

tiça tambem. Por'grande_ favor

mandou agora concer-.tar o, pavi-

mento dolargo fronteiro à rua que

leva ao edificio, e já foi andar com

sorte. O apeadeiro de Cacia é ser-

vido por umas 'cancella's que são

tudo quanto ha de mais imprOprio

e importuno. Careca d'um carre-

gador, d'uma balançae outros obje-

ctos ,urgentemente reclamados pa-

ra o serviço. Pois nada d'isso se

A nossa SÓ para O amo, se O que andava divorciado por culpa perseguições ao christão, bem
r ~ . ç_ U o;

tempo o permitlir. que “30 ela sua. E

+0- A associação academica

de Coimbra projecta para 20, 21 e

22 de março proximo apparatosas

festas em- honra das familias que

alli vão assistir á recita dos quin-

tanistas, que deve rea'lisar-se no

dia 21. FalIa-se em serenata, jo-

gos iloraes, kermesse e sarau, etc.

4-0- listeve para reunir tam-

bem a nossa associação commer-

eial para resolver acerca da attitu-

de a tomar em face da ameaça do

sr. Mattoso Santos com as suas

prOpOstas de fazenda. Antes, po-

rem, veio a noticia da recomposi-

ção ministerial, e, assim, morto o

w bicho, estava extincta a peçonha.

4t- 'l'erminaram na 4.“ feira

uillima as ferias judiciaes no tribu-

nal, que reabriu na 5.“ para julga

mento do algumas policias.

4-0- Em assemblêa geral ex-

traordinaria effectuada ha dias no

«Cremiomaritimo ilhavense» resol-

veu-se transformal-o n'uma jun-

ta local da «Liga naval», passando-

para estajunta a sua installação,mo-

biliario, etc. Para os cargos da nova

junta, que se rege pelos estatutos

da «Liga naval» foram eleitos os

srs: presidente, liomingos da Silva

Caio; secretario,'José Marques; the-

soureiro, José Fernandes Preceito;

pretos, que, de pá em

da travessa n.° '15, não deixou que o

fogo se communicasse aos 'pardieiros

do governo. j

Os prejuizos são importantes, pois'

1 que apenas se salvaram as mobilias, e

essas mesmo muito deterioradas.

rabens.

 

   _v__. .

 

Mia d'le-mar

 

Beira. janeiro.

caio para Pa' como com as infames extor-

ções dos r@P'Bbedores dos im..

postos. Ha taes' elementos «ex-

plosiveis» n'esta «Questão ma-

cedonica» que, diz um dos_

mais bem redigidos' jornaen;

Na madrugada de *9 do corrente um “Xtrangelrosa a“¡m'am'se a re'
pavoroso incendio destruiu por comple-

to os edificios onde esteve installado o:

«Bank d'Afrlcan e que actualmente scr- t

via de residencia aos empregados do

mesmo banco, o Beech Hotel, ,onde teve

o principio do incendio, as repartições em

do correio, a 1.' esquadra de policia

civil. a 1.a secção_ das obras do porto e

varios outros colheres, escapando ape-

de estao installados os escriptorios da

agencia dos vapores allemães e o «Que-

ens Hotel» e lSSO devido ã boa direcção

do sr. capitão de engenheiros Roma

bentar violentamente, e isto a

despeito dos unanimes exfor-

ços enviados pelas potencias

favor das reformas, isto é,

de uma solução pacífica do

w nas n'aquelle quarteirão os edificios on- t Se por acaso as intrigas

dissimuladas dos paizes rivaes

se teeem e destecem em volta

Machado, que, para cortar a marcha do do saltãoa nada mais se torna_
fogo, mandou destruir as casas conti-

guas aquelles dois edificios.

_ Felizmente, com tal direcção o fogo

foi atacado por um grupo enorme de

A repartição do correio foi installa-

da provrsorramente na parte do edilicío

do almoxarltado onde estava a guarda

fiscal, que passou para o quartel da po-

llCla mrhtar.

~ digno de #subestimar-L .tando aos.

preciso para que a «explosão»

seja fatal.

 

punho, no meio_ Diamantino Diniz

w Ferreira!

Pubhcando-lhe o retracto, dizia;

- no domingo o «Diario»

_ «D'entre todos os seus actos gene-i

rosos, lemhmomos-um, ue_ .o.t~ a.:

 

   

  

  

plotamsnte_.~_psr.dido ~ or a .intros doen , j

ça da tuberculose, ' e que foi victim
t o professor-::Ramiro AugustoPereir ._.

, pediram alguns-amigosdfelle ao : =
t Diainantinopprg. que' 'os seus_ alumno"

   Victnnas pessoaes deste medonho

- - ?incendio não ha felizmente a lamentar.
vogaes, Antonio Joaqunn Vaz, Joa- ' r

j fez. As cancellas continuam sobre

um charco e montadas de forma a Junior, Manuel d'Oliveíra da Velha.

t

»tesao botando ns Praticas, realmente ;escravo do seu?
' ” ' mãe eram escravos, tratavam

de seu pac! exclamou Esther

-t _ y í _ via então doutores que pre- sua

Crês então que'teu pae fosse valle do Himom ao sul dotendiam que os filhos dos es ea,

quim Gonçalves Guerra, .lose 'l'eiga

causar estorvos a passagem. A ca- 4... 0 0535,-ij entende, ew

¡narajá reclamou as melhoras lll- beu), que o rebocador que a com-

dispensaveis n'aquelle POW-'0; e là missão local de soccorros a nau-

monte Sião: Meu pae e minha cravos

w das ñgue'iras e das vinhas, nos

jardins'do rei, perto de Siloé,

e na minha infancia ajudava-

* os. Pertenciam á classe dos

escravos destinados a servir

Hur era um homem justo, que

observava o espirito da lei.

Declarou que era um servo

hebreu, comprado, segundo o

sentido que o grande legisla-

~ Sempre e Venderam'me 9-0 dor dava a essa palavra, c por

pI'ÍIICÍPB HU!“ 0 homem mais um escripto sellado que pos-

PÍCO de Jerusalem, dGPOÍB de suo ainda, deu-me liberdade.

Herodes. _E minha mãe? pergun-

Mandou-me para uma Esther_

fronteira de Alexandria, no ...Um pouco de paciencia,

* Egypto, e foi ahi que cresci. minha filha, saberás tudo.

Antes de chegar ao tim da

tou

sería mais facil esquecer-me

-Ohi não és, pors, serve de mim proprio que d'ella.

pondo as 111503. de servidão, fui a Jerusalem

,a _Ouve-me até 9-0 5m, m¡ para celebrar a Paschoa.

nha filha, saberás tudo. Ha

casa. Já então lhe dedica-

um atfecto sem limites, e

 

participavam da sorte

de seus paes, mas o principe

Quando acabei o meu tempo

O meu amo recebeu-me em

A0 fogo compareceram os srs. gover-

nador,secretario geral, connnrssario de

policia, capitão Roma Machado, muitas

outras auctoridades, grande numero de

praças da policia civil e militar, guarda

iscal, mais dc 500 pretos do acampa-

mento da Companhia e muitos particu-

suppliquei-lhe que me permit-

tisse continuar e eu servi-

ainda durante sete annos, mas

recebendo o preço do meu tra-

balho. Confiou-me a missão

de dirigir expedicções ousa- j;

das, por mar e por terra

Lussa e Persepolis.

_ Não era um emprehendi-

mento insensato de perigos,mas

o Eterno estava comigo e fa-

, até

zia prosperar tudo em quanto

me mettia. Trouxe d'estas via-

principe, «e para mim conhe-

tnentos sem os quaes me seria

impossivel tentar a bom ter-

mo todos os'negocios de que

me incumbiram d”esde então... *

Um .dia _estava hospedado

no seu -palacio de Jerusalem;

entrou uma serva,*com. algu-

mas fatias de pão n'um prato.

Dirigiu-se a mim. Foi assim

j do restabelecimento, em¡ ne“ainda 1,

w ainda mandáVa entregafinóiúepdiçoái

» vas mensalida' es!

3 que vi tua mãe

0 A vez.

era escrava ,mas _que se

.uãe o desejasse, a .libertari

para que o meu pedido_ pod'_

t ¡nas era feliz na sua' condiç_

gens grandes “quem“ Para 0 e recusou a liberdade.;

* lhe, insisti muitas vezes; ' .

“dia-me sempre que* a:

i dão. Nosso pae Jacdb Bei.,

r sete annos por causa de'_

  

  

     

 

  

  

 

   

  

  

 

   

   
 

°°iiinuassmes em estudos no'oor'

19810 “5100488084 ..até &Gaeilgpretend

nha esperança 'odnfsiim » "5,36 os

csbeu com analizar-.39m_A e, _-

professora im prtanci'a dnsàospec'.,

pela' primer- 1'*

Amei e5~levreivesse*'4aárõíi :É .E

coração.  

sc ser acceite. _

Correspondia ao meu a u já'

Imploreiilh'e, suppliqnj

minha mulher, se", cc'nsénti

em compartilhar da'sua sei:

ie““

chel , podia eufazer menos

minha?

. ,a

(Continua),-



   

Mala, do Norte nem som-eu o material girou- 'prolessores ajudantes das escolas fez por sua parte uma eXpropria- fragos pensa em adquirir, «será lares, quo prestaram relevantes serviâos. _4

' V í o [ante, Apenas ficou a linha do sexo ma.SCl]llfl0 de llhavo e çaojulgada necessaria para tal lim. um grande impulso para anavega- a mg“, fevereiro . lambe

rodo' a7_ obstruida em pequena exten_ Angeja. F ° w_ b . _ reis a dll-eCÇaO da companhia, ~que çao da nossa barra e dragagem da p,.ocede,,,eg dos Mmies_ desembarp do CQ¡

ñ _ 4... são. O comboio ue devia _ ul tam eni enViado um resolve_ transformar em ~estaçao 0 nossa riam Peloque a commissao caram no anno passado nos EstadosUiii- anniw

atá, em mmunento todo o _w q officio do professor de Albergaria apeadeiro de Canellas naoattende se ve na necessrdade de mandar dos da America do norte 6926 assaoui- _

- 'h asi 50- ~~ '- -~ › 9°- A'i commercio ortueme dia_ aqui c egar s ioras e . pedindo a remoçao da escola para solicitaçoes que lhe sejam feitas por no barco os indispensaveis -al- ms' P019 "O V390? “VMCOUVBW saindo mei-ec:

»P + i * + minutas ó h ~ á, 11 h o novo edificio alli comunico- d'a ' t a r é d - a ”i embarcaram Para 3'11“"“ mais mms
posto a reagir por todas as_ ,s c ogou s o_ _ .U . _ s a ~ . qui, ,vo a_n o quanto o con- catiuzes.... ~ 269 passageiros_ * S da(

- fumus com“ _ a d.d d tag e 20 da, none_ _ 4-¡- Teiminou hontem o praso celho d Aveli-o ao mais condemna- 44- Ficou assente em sessao oDeixou a direcção e gerencia da $368“
' __ a 3 me 1 as e _Oi_ Falleceu na edade de do concurso _para as escolas de vel ostramsmo. camararia de ante-homem que os r empreza do Gaz n'esta cidade Mr.Petel, amigo

fazenda. apresentadas ao par- 17 annos a "a D Carina instrucçao primaria vagas n'este Nos vamos registando_ tudo, edois bicos deluzincandescente,pos- que &emâpam Fãança- F0' 3“““me pasad

_lamento pelo sr. conselheiro“ i ° ' eirculo escolar. Sao murtos os con- ate queacausa do couHitolia dias all¡ tos como eXperiencia n03 candiei- por r' “sem" ' me
o A alfandega da Ponta Delgada no

mez de Janeiro ultimo rendeu para o

tliesouro a uantia 23:1755000 reis, e

4026395000 e impostos municipaos, ali

v de Souza Marques Pinto .de

Lemos, filha do nosso bom

1 amigo, sr. Antonio de Seixas

correntes. succedido com o chefe do apea- ros da praça do Commercio,passem

deiro foram as taes cancellas, e ao estado de permanentes.
0 successor de" ~ a .

k . ue elle se eVitaria se não fora ra ' ' a *musollno q +0- 0 alii esta uma nova e

Mattoso dos ~Santos._Ante-hon-

tem um grupo considerarel de

negociantes reuniu-se“ na“" ' 'asso-

 

_. . _ . V. . í . brados por disposião da lei es @Cl'tl_ _ _ _ o _ - r o _ e aquella rica ceisa, que a compa- faCil maneira de fazer Jornal: tira- CO. , ç p ° »

maçao commercmb e ah¡ Pro' É: ::aiiãêidiãgocalr'mfrfa _ m novo_salteailor acaba de nliia deve mandar para um museu se-nos o que aqui escrevemos. e pa'âããâíoiãis no paquete «Açor», pa- Anton
testou contra as proposta¡ tri- . _ _ 1 d P Í * w _ ser assignalado na Cala- ou exposição de arte ornamental. attribue-se depois a paternidade à raLísboa, o inspector dos alcooes, sr. on

bugarias, especia]meme contra :Naiara _ã 01' Os a quem bna, cuja região elle &terrorp +0- A camara muniCIpal vae _ Correspondencia de Coimbra. Mo- &gilâlsffmâoüãgsgr ggãtálnfgãvêiac C n
, e _ . _ w - ~ - . a _ ., ° ' ° a “ i - - ' _o augmemo de 30 Por cento amos senti os pezames. 8a e explora. E, um Joven proceder a exploraçoes na fregue des de Viver, maspouco berros. ves_ esposa do sr_ premente do como_ DO l_

de direitosem ouro imposto a i A cerca do novo con' camponez chamado Carlo Lu m de EIXO aüm de poder abaste' 4 E pm'lem 00mm““ a “nao ler “10- . w a
_ a Í. _. _L __ . i r à ,e _3 ._-_ ___› “e, __ _ . -__~ ~_ O _ J, , _ ° - '- l o ~ I - l Í ~ n ' ~ o _ ' i o _ _ _' l i l.

todo o ceniniercio sr con' curso da escola medlca' que pez natural de Canole nãoiãi :glfagledgiiidseilamãàíeâlêundan (à :Cgiiipeaãi e a aprqvíüar ?e as trictôo?iãegdidlgclgielggdaaiiãigloniããlieogiã. :ersi~_ a ,. . _ w _ . , 'r _ . 1 .° eiras oque aqu¡ es orne- * ' *_ w_ *_~ g. ~
iz'bc .' _ a - - _~ , t l ç a i l- ° ' o . c- . . ' ' l w 1

selheiro Pedro d'Arame, Brg- _amo temtdído tque fan?? t longe de Garace. A 13 de ju- . 4¡- A nova dlSpOSlÇaO do abar- , mos as 4.“ e sabbados anteriores, ,gggiãígô'ofjezembm ummo' fm d“ "ms alma
adepta da associação comme,... ::123: :lifçeá' ont (mà P035; P2; 'lho ultimo, por motivos ainda ?camarim _dah 'Éell'adde maTÇlO' que “30 "135 queremos mal POI' o Esta-se c;estudando o projecto de da d
v ~_ , ' _ . i o, en o , , - - __ eu causa a a er ura e novos o. isso. uma carreira ,eautomoveis entre aci-

malt'respon'le" que não'aban' admittídos os eu_ dra_ souza Pouco conhbcldoã'. Luplz ma gares nos angulos das ruas. Portal «oo-Duranteom'ez de dezembro dade e O'Vaue das Furnas- . . e an
donava o assumpto . _ , _ tou um seu patrioto, de nome t» l _ ,i . ~ , - ' -, o Segue tambem para Lieboa o me- J

E _, .d r . . . . Jumor e Balbmo Rego_ O ,m F . _ S. .1, _ mo IVO se reso ves em sessao de lindo, o movrinento de passagenos E (“eo Hammque @Aguiar que se propõe

' m 838"" a dmglram'se dl.. Forbes Costa havia feito “1101900 101 "mou em Begm- qumta-feira ultima que elles sejam nos «tramwaysi entre o Porto., Es- sgguir ocupso de hygmnemmmamemc COPY'

para a sede do centro commer-

cial e para a associaçãocom-

mercial dos lojistas, cem toda

a parte foram bem recebidos Jury'

porque todas estas 'aggremia-

ções estão animadas dos mes-

mos sentimentos. .

Hoje_ reune-se extraordina-

riamente a assemblêa _geral do

centro* commercial para tra-_

tar _do _assumpto. Na segunda-

feira ás: 8 horas' da noite reus

nie-se a assemblêa geral da

associação industrial para o

mesmo' em, e n'ess'e mesmo:

diaás 7. horas. reune a assem-..

blêa geral «da associação com-

mercial dos lojistas. '

Em virtude da recomposi- ~
1

ção 'ministeñals pardais' pas-..a
Lisboa o sr. conselheiro Wén-,

ceslau.. de Lima, governador

civil d'este districto, indigitado

para uma pasta na nova'_'r'e'-

composição. E' de crer, pois,

que, á. hora em que escrevo,

estejajá demissionario o actual

ministro- da fazenda. _

Como, porem, não convem

que o novo _ministrodê a sua

approvação ás propostas ulti-

mamente apresentadas, conti--_

a raria, procedimento e faltas de *

presenças.
_nua o movimento, apezar da

receinposição. _ v_

_ _Não que¡ o commerciog'ue

sejam. augmentados os impos-

tos, principalmente o. do con-

sumo, porque isso seria incom-

pativel com amiseria que já)

leiria ?das ela¡ ses populares;

Como se sabe, importamos

do extrangeiro quasi todos os

generos de primeira necessida-

de,_"tae's como o arroz, o assu-

car, o, bacalhau, o café, o chá,

o .petroleo, etc; e como não

bastasse o que hOje já. se -pa-s

ga (como por exemplo o assu-

ca'r: que“ paga 'de imposto

300 por cento do seu ciisto,)

vem ainda agora o imposto de

30 por cento eni ouro, au-

grii'éntar mais_ o e que ao povo *

l
já'irta'iito_ pe'zii. _ _

44- Descarrilou ante~hon-

tem, ao _entrar nas agulhas da

i candidatos, sendo este o pon-

'o ponto de vista da anatomia

;pra de ordem superior.

.- encarregados da' educação dos al

* ros cinco mezes do anno lectivo não ~

* disciplinas o portuguez, o latim e a.

' como estranho».

rias do entrudo; _ _

'4"' Segue hole _ Para Sebala gador? d'uma balançaeouu'üs Obi** Galo; secretario,'José Marques; the- i liC¡

da retirou-se para as monta-

~ nhas, que nunca mais abando-

nou, e onde exerce uma ver-

dadeira tyrania sobre os tra-

balhadores ruraes, que _elle

rouba infamemente. Como

Warsaboca na Sicília, Carlo

Lupis é procurado e persegui-

do pelos carabineiros desde ha

já muitos mezes. Mas conse-

um requerimento dando por

suspeitos alguns membros do

i mas como fosse indefe-

rido, protestou e retirou-se.

Apezar de tudo realisa-se hoje

al.“l lição, só para os dois

toz-aEsqueleto humano sob

geraxlíàem 8 em ue ára esta gue sempre escapar, ora dis-

»r O q p farçado de mendigo, era de

carboeíro, era de pastor. Lu-

 

. . _ A' P' A' pis opera especialmente _da

Iggumptos de' ' mesma região que foi victima-

. instrucção w da. pelas explorações do cele-

o Lyceu Nacional de Aveiro: r bre Musolino. Parece mesmo

Reabriram na 5.a feira ultima as» que alguns dos antigos com-

aulas no lyceu nacmnald'Avei- panhdros ,peste notavel ban..

* ' * ' i s do . . .

iiiniiii misturada: no dldo se reuniram_ a Lui“ e
_ganhado “mma. que as mesmas importantes

_ «a collecção zoologica a personalidades que protegiam

alludimosn'nm (193 DOSSOS Ul- O Buu antecessor O protegem

“mos “DSM acqgismaozdo Sr' re"" tambem a elle proprio na sua

mr do lyceu' e "ao “em ou com' lucta de astucias contra a po-

licia. A tal respeito contam-se
401-- Reune no dia 2 de março, _ _

até varios factos, _pouco maisem sessão ordinaria, o conselho es-

colar.

No mesmo dia, em segui-

da áquelle, reune o conselho de

1.' classe' para os tlns do artigo

53 do regulamento para apura-'

mento de notas d'appticação litte-

se deram com Musclino e que

foram largamente expostos pe- à

losmais _considerados perio-

dicos italianos.

 

. Pequenas coisas

() apeadeiro de Cânellas, no con ~

n . celho de Ovar, vae passar a

i e em 6 ° da cathegoria de estação. .lá o referi-

mos no n.“ anterior, iiotando a in-

doi justiçada preterição do apeadeiro

u' de Cacia, no concelhode Aveiro, de

"mos Para 0 artigo 41-0 do reg.“'a' movimento e importancia muito sn»

memo: que tem agora “9011930 e periores àquelle.A'direcção da com-

que dm _ . , panhia real pouco importam recla-

“0 31m““ quedumnm °S ”me" mações. Em bem acanhadas condi-
~

haja obtido nota superior a medíocre 9933 se encfmlra ha mUÍlo _a esta-l

em cada. uma de metade ou mais de çao d'esta Cidade, e por mais que

metade das disciplinas da classe que se lhe imponha a negossidade de

frequentar,,comprehendendo-senestas a.largal_a e a reclamação dos ¡Il-te_

mathematica, que durante o a mesmo a 1°?593(l05› ella _a nada se move- E3'

praso não 'haja obtido em qualquer ta no seu direito, e nois no de (ll-

wla nota Superior a mau (111911130 a zer da nossa razão e da nossa Jus

procedimento, não pode continuara “ça tambem. Por - grande favor

àiiãitãidíiüiãdt?Eiaããfãiâai mandou agora coucentar o. pavn-
' °' mento do ,largo fronteiro a rua que

O Escolas primariasi leva ao edificio, e já. foi andar com

Estão já funccioiiando _todas as sorte. 0 a'peadeiro de Cacia é ser-

~scolas primarias do districto, sus» vido por umas 'cancellas que são

,pensas ha dias por virtude das l'e- tudo quanto ha de mais imprOprio

e importuno. Care-ce d'um carre-

44- Para os mesmos eñ'eitos

reunçgi podia_ fi_ _o _conselho de 2.a

classe; em 50 da 3.'

4;' e 5.'

«ç'o- Chama-se a attenção

Condeixa, a 'nova professora' da eS- ctos _urgentemente reclamados pa-

ou menos semilhantes aos que .

dados de perferencia aos negocian-

tes do concelho que os requeiram.

+0- A chuva d'estes dias tem

beneliciado muito os nossos cam-

pos, que reverdecerain. A prolon-

, gada estiagem de quasi um mez

tinha feito encarecer as pastagens

e as hortaliças.

44- Continua a exportação de

gado bovino para os mercados do

sul. A Gafanha, fertil região visi-

ilha, manda para os tallios de Lis-

boa grande n.° de rezes, algumas

d'ellas magníficos exemplares.

4-¡- lam correndo bem os tra-

balhos perliminares das salinas na

nossa ria. A chuva d'estes dias veio,

porem, impedir os marnotos de

continual-os, e, o quee peior, a al-

guns lal-os voltar ao principio.

+0- Crescia a onda. Além do

commereio e industria do Porto,

que se revoltaram contra as propos'-

tas de fazenda, tambem o commer-

cio da Regua, Aveiro e outros pontos

iam protestar e fazer comícios, nos

quaes tornariam parte tambem ne-

gociantes de Penaguião, Mesão-frio.-

e outras terras.

«04- Sahe amanhã em llhavo a

procissão da Cinza, _à qual concor-

re muita gente d'esta cidade.

A nossa so para o anno, se o

tempo o permitlir. -

+0- A associação academica

de Coimbra projecta para 20, 21 e

22 de março proximo apparatosas

festas em- honra das familias que

alli vão assistir à recíta dos quin-

tanistas, que deve realisar-se no

dia 21. lialla-se em serenata, jo:

gos flui-ass, kermesse e sarau, etc.

4o- Esteve para reunir tam-

bem a nossa associação commer-

cial para resolver acerca da attitu-

de a tomar em face da ameaça do

sr. Mattoso Santos com as suas

prepostos de fazenda. Antes, po-

rem, veio a noticia da recomposi-

ção ministerial, e, assim, morto o

bicho, estava extincta a peçonha.

41- Teriiilnaram na 4.3 feira

w ultima as ferias judiciaes no tribu-

nal, que reabriu na õ.“ para julga

mento de algumas policias.

4+ Ein asseinblea geral ex-

Augusto d'Almeida, foi em tempo

que andava divorciado por culpa

traordinaria effectuada ha dias no

«Gremio marítimo illiavensen resol_

veu-se transformal-o n'uma jun-

ta local dacchiga naval», passando.

para esta junta a sua installação,mo-

hiliario,etc. Para os cargosda nova

junta, que se rege pelos estatutos

da «Liga naval» foram eleitos os

pinho e .Aveiro,foi de 112z214,

620 em 1,- classe, 4:371 em 2.' e

1011223 01113.3. Comparado este

movimento com o de egual mez de

1901, nota-se_ uma difference para

mais em 1902 de 15:095_ passagei-

ros. A receita foi de 10:5015510. *

4-0- Os campos marginares do

Vouga e Antuã, appareceram na

3.“, 4.- e 5.' feira ultimas cobertos

de neve. Algumas habitações visi- »

nhas tinham tambem os telhados

cobertas d'ella. '

44-0 conhecido official

delígencias n'estevjuizo, Antonio

empregado da camara municipal

d'llliavo, que o demittiu sem a me»

nor razão. Instaurado o processo,

foi até ao «Supremo tribunal admi-

nistrativo», onde, ao cabo de trinta

annos, acaba de ser 'julgado con-w

demnando a camara ao pagamento

dos salarios vencidos d'ahi até

agora. A coisa

nio Augusto faz a grande barreta-

da dos seus habitos, respeitoso e

alegre, espreitando a sorrir os bol-

sos do collete,em cujas camadas de

cotão vão caliir, como _uma bem

aventurança, aquelles oubres de

que não era sua.- E' caso para pa-

rabens.

  

Malad'alem-mar

Beira. janeiro.

Na madrugada de 9 do corrente um

pavoroso incendio destruiu por comle-

to os edificios onde esteve iiistalla * o o

«Bank d'Africa» e que actualmente sei'-

via de residencia aos empregados do

mesmo banco, o Beech Hotel, _onde teve

o principio do incendio, as repartições

do correio, a 1.a esquadra de policia

de estao installados os escriptorios da

agencm dos vapores allemães e o «Que-

ens Hotel» e isso cleVido a boa direcção

do sr. capitão de engenheiros Roma

Machado, que, para cortar a marcha do

fogo, mandou destruir as casas conti-

guas aquelles dois edificios.

Felizmente, com tal direcção o fogo

foi atacado por um grupo enorme de

pretos, que, de pa em punho, no meio

da travessa n.° 15, não deixou que o

fogo se communicasse aos 'pardieiros

do governo. .

Os prejuizos são importantes, pois'

que apenas se salvaram as mobilias, e

essas mesmo muito deterioradas.

A repartição do correio foi installa-

da prOVisoriamente na parte do edificio

do almoxarifado onde estava a guarda

SI'S: presidente, llomingos da Silva [iscal, que passou para o quartel da po.

soureiro, José Fernandes Preceito;

estação de Almendra, o com' cola d'atli, nossapatricia, a 3.30. ra o serviço. Pois nada d'isso se vogaes, Antonio Joaquim Vaz, Joa-

a militar.

Victiinas pessoaes deste medonho

incendio não tia, felizmente, a lamentar.

A0 fogo compareceram os srs. gover'

a varias austeridades eclesiasticas e cms,

de w

monta a alguns

centos de mil reis, a. que o Anto-

eomo com as infames extor-

, ções dos I'G('-8_b9d0r68 dos imã

a plosiveis» n'esta. «Questão ma..

mais bem 'redigidos' jornaee

. . , , de uma solu ão aeiñca d
Civil. a 1.a secçao das obras do porto e ç p O

varios outros edifiCios, escapando ape-¡

nas n'aquelle quarteirão os edificms on- ,

* dissimuladas dos paizes rivaes

creadot por lei.

_ O 0 sr. bispo de Macau, D. Joao Pau-

lino, na 'sua Viagem para Lisboa, desem-

barcou aqui, sendo recebido no caespor

clero e povo, entrando na egreja'matriz

onde fez. oração.

o Está muito adiantada a construção

de. um esplendído mercado de peixe em

Villa Franca do Campo.

S. M.

'-------.-------

Guilherme ll

e o Sultão

s noticias_ de Vienna confir-

mam_ que o embaixador da

Allemanha teve demorada con-

ferencia com o Sultão e o gran-

vizir Redif-Pacliá. Essa entre-

vista versou. sem duvida, so-

bre a Macedonia e sobre os

:neios de impedir que ella vol-

va em prejuizo de Abdul--Ha-

mid, amigo_ intimo de Guilher-

ine II. Muito é para _desejar

que os conselhos dados ao

Sultão pelo representante da

.illemanha tenham sido de

nolde a promulgarem-se o

nais depressa possivel as re-

formas que devem acabar_ com

perseguições ao christão, bem

postos. Ha taes elementos «ex-

Cedonica» que, diz um dos

extrangeiros, arriscam-se a re-

bentar violentamente, e isto a.

despeito dos unanimes exfor-

ços enviados pelas potencias

em favor das reformas, isto é,

_conflict0. '

Se por acaso as intrigas

se tecem :e destecem em volta

do Sultão, nada mais se torna

preciso para que a «explosão»

seja fatal;

 

; Diamantino Diniz

ublicando-lhe o re

Fel-raiva

P no domingo o. ¡Diariou

tracto, dizia

«D'entre todos os seus actos gene-

rosos, le r _empatam_ ue_ _o _ torna

digno de _tando com-.

pletamentggperdido __r'_. a atraz- ' doen-

l ça da tuberculose, *e que foi victima. ,.

o professoríinqmiro .Augusto. Pereira,

pediram _d'le ao Br.

Diamantinopprg. 'que' os seus_ alumnos

continuassmm',jsm§ _estudos no' cole

legio «Mondegóm;até no. 'pou___,pretendi-

 

boia-nf 10'6,que havia partido Alcina Mourão Gemellas _ _ fez. As cancellas continuam sobre qu¡m Gonçalvesouerra, José 'Mg-a ,›,aq0,._sec,.etê,,:,0 geral_ comumsam_ de

_. '- r 1 á 11 h “ ~ «Qo- Pela sub-inspecçao prima um charco e montadas de forma a Junior Manuel d'Oliveira da Velha, policm, capitao Roma Machado, mmtas
da arca d A V8 8 01'” . - - - - e *' v › * ~ t's auctO'id' *l=s r" id '~ ' d
d › -- hà F “zmeme não ria ein Aveiro foram enVIados a causar estorvos a passagem. A ca- 4-¡- 0 D-tstricto entende, eo'lfar'às da _gliâài'cpvâBalnlãiêàgmeá?,de

ha»- ma: '- (í ' 1 inspecção em Coimbra os proces- marajà reclamou as melhoras in- bem, que o rebocador que a com- ç -p 'g 'n a
:ouve: amno a gum pessoa,

__ . . , , .. _ _ scal, mais (10500 pretos do acampa-

503 para a creação de logares dos dispensavels n aqueue ponto) e .la missao local de SOOCOI'I'US a nau- ' mento da Companhia e muitos pag-mm.

do restabelecimentmem ' 'ue'tinda ti-

nha esperançajosinfeliz. -_ _41:86 care-Í

cebeu como __a._.mlhor f'zHÇMÂÇ¡ .mas,

ainda mandava entregar' sedeaditoso

professora fim rtancla “dest.respeeti-

vas mensalida os!

 

amoreira no “CAMPEÃO lllS PROllllCllSn realmente escravo do seu? monte Sião: Meu pae e minha cravosw participavam da sorte suppliquei-lhe que me permit-

' i i í * -J'ulgiiei c'omprel'iender mãe eram escravos, tratavamde seus paes, mas o principe tisse continuar e eu servi-

quea “molhos que ¡880 re- das figueira! e das Vinhas, n08 Hur era um homem justo, que ainda durante sete annos, mas w

sultavado que envia contar. jardins "do rei, perto de Siloé, observava. o espirito da lei. recebendo o preço do meu tra- coração_

*Durante-um instante os' olhos e na minha infancia ajudava-'Declarou que era um servo balho. Confiou-me a missão

de Simonides vaguearam so- os. Pertenciam á classe dos hebreu, comprado, segundo o de dirigir expedicções ousa.

bre_i__0s navios; no entanto não escravos destinados a servir sentido que o grande legisla- das, por mar e por terra,

sempre e venderam'me ao dor dava a essa palavra, e por Lussa e Persepolis.

 

“ LEWIIWALLACE .
(49) «05339-

'ic-;amasse°

tm"“*mtm . .

XV ñ

.estadosem , ooo.,

appello do. nodsoiDéüsà_ >
A ll'

2*'. «3. "4

h n '

gente¡ de

eraÇng'ellequue pensava.

_ . ""Tu *5.8 boa 61h31 Eath'ôra pl'ÍHCÍPe HU!“ 0 homem mais um escripto sellado que pos-

sa' “QI-*Pé iai-tir Past-4984911110”'intelligente'e ñña Cómo uma P500 de Jerusalem, dBPOÍS de suo ainda, deu-me liberdade.

a' mi»nh›a.,'mãe respondeu ac'verdadfeirajfilha'd'Isr'ael e, de * Herodes.

mais', estas“e'miedade' de ouvir *

Egypto, e foi ahi que cresci.

. Mandou-me para uma tou Esther_
*.,' t. -tt Jr. I- . w.w . . .

Vi'e ouvli-te traçtaresmcopi_ contar. uma historia. Presta- fronteira de Alexandria, no

toda, .a 80114312694 que :meiattenção efallíar-te-hei de minha filha, saberás tudo.

 

Naf) em um empyehendi- .não o desejasse, alibertaria,

mento insensato de perigos,mas '

-E minha mãe? pergun- o Eterno estava comigo e fa»

zia prosperar tudo em quanto

-Um pouco de paciencia, me mettia. Trouxe d'estas via- *

gens grandes riquezas para o * e recusou a liberdade,

0 l vez.

Í até esposa. Hur disse-me que ella'

que vi tua mãe pela' primeira**

Amei -- e'êleveizesseíamor r no '

_ Algum .tempo depois pedi

, -tO principe para m'a .por

era escrava mas _que se sua_

para que o meu 'pedido podes-j

.se ser acceite. _

Correspondia ao meu amor,

_ mas era feliz na sua" condição.

procuramilucroprhoneatosi ou mim, de tua mãe e de muitas

deshone'stosperna'verdâde_pob- “coisas" passadas; coisas que

soiafñrtttàrfqtie Tic escutei 'aos romanas apesar

ceboliiãb¡ principe, dai-perseguição, por amor de

teñsiêgãéii -ÀHWQÃina-.àatéiügora, uma vaga esperança, e que te

a mentira ;representar tãobeto escondi, 'para que nada te im-

cpap'el da verdade, _ , pedissedé':desabrochares co-

-áPela ' gloria ' dê'Sâl'orííãõ, '~ md'°urjia'ñbr., _ ,

* Servi-o durante seis annos; ao ; Antes de chegar ao lim da

2 setÍmO, segundo a» 16Í de Moy- narrativa comprehenderás que

sés, fiquei livre. seria mais ~ facil esquecer-me

-Olil não és, pois, servo de mim preprio que d'ella.

de seu pac! exclamou Esther Quando acabei 0 meu tempo

pondo as mãOS. de servidão, fui a Jerusalem

; _ _Ouve-me até a0 ñm, mí para celebrar a Paschoa. no seu -palacio de Jerusalem;

, . _ __ .. ._ _ _ _ Ilha filha. Baberás tüdo. Ha Omeuamorecebeu-me em entrou uma. serva,com alguê

minha'ditía,ffailas co _ ,Nasci n'uma caverna. do via então doutores que pre- sua casa. Já então lhe dedica.. mas fatias de pão nium prato,

Crês entãouql'l'e'téu Pac ¡0896 Valle do Himom ao sul do tendiam que os ñlhos dos es va um affeeto sem limites, e Dirigiu-se a mim. Foi assim

principe, e para mim conhe-l

mentos sem os quaes me seria

impossivel tentar a bom ter-

mo todos osnegociOS de que

me incumbiram d'esde então...

Um dia estava hospedado

1 Implorei-illie, suppliqueig-

* lhe, insisti muitas vezes; _resi-

,iondia-me sempre que_ seria

minha mulher, se' consentisse

em' compartilhar da _sua servi?

dão. Nosso pae Jacob serviu¡

sete annos por causa de Ra- '

_ chel,,podia eutfazer menos 'pela v

minha? i '

(Continua).  
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I prestar homenagem

0 "Campeão, Iitttrario &scientifico tim,

+0- 0 ?ribuno papuZar allude l

. tambem no seu ultimo n.° à festa

do collegio Mondego», no dia do

anuiversario do seu director, e diz:

_ Associaram-se a esta festa, bem ; fatlgado,

i Í merecida ajusta, os professores, alu-

*- mnos, familias d'estes e muitos ami-

.v 309 do 81'- Diamantino, que alli foram te tristes; e, como se tivessem famosa cabelleira do seu nobre es-

emprestado aos labios7 n'um poso não passava d'um ChillÓ des- 1 na
ao benemerito

amigo das creanças e incançavel pro-

pagador da instrucção popular.

..-

  

_ Antonio Corrêa d'Oliveira

onheci-o outro dia, pessoal-

 

t auxilio carinhoso, o pouco de

ale í

fazia no seu rosto magro 'a ex-

pressão risonha. O Poeta olha-

va, então, as pessoas que o

cercavam, como admirado de

_ * mente, aqui, em Coimbra. ter rido tanto!, , _

' Do poeta já a minha memoria

conservava o nome eos lindos ' aos,

versos- que !ao a Synthese da ninguem hisitaria em mandal-

Os seus explendidos ver-

de ¡mmaculados que são,

alma nacional, da alma dori- os a uma_ Noiva e collocar_

A noticia da sua chegada

Elle era alto; d'olhos tristes e

. - fundos; de faces cavadas, _pelo

delírio 'da poesia; de grenha

à 'escura d'inspirado, e um ar de

' j bondade a acercal-o d'uma

t 7 l ç ' o

A _ da d este povo de navegadores ; 1h'08 á cabecelra,

_ e amorosos!

' -; aureola' triumphante de Glo-

Quizeramos bem, que essa

, , noite de Coimbra, em que o

v, ' conhecemos, se tivesse pratea-

Í do e lhe ostentasse um boca-

'_ dinho da lenda que . envolve

'ainda' esta terra, lenda que vae

_ tombando aos poucos, amar-

'guradamentm como as côres

i vrvas e frescas que se apagam

A_ e desmaiam no engelhado ros-

! t0 d'uma mulher que foi boni-

 

' 7“ as suas arvores; as suas

_' A' prias pedras; o seu ar triste

É; _ de scenario de ballada! M'as, >

'. _ quando eu lhe disse, brusca.. solveu 'ante-homemsolicitar ainda

i' Í_ mente, que esta terra para ser

r

.¡ ^

o'

c

I .

  
  

 

    

   

   

   

   

    

        

  

   

  

   

   

  

L, Coimbra era linda de tod

w' forma! O Penedo da saudade

' fôrapara a sua alma de Poe-

J ta um suggestivo logar, que

" ', visitara. Elle' sem nunca ter

vindo a Coimbra sentia a- nos-

-. talgia d'esta terra! A' _paysa-

- gem-açorescentaVa, commo-

vidamente,-é como os cora-

, ções. Só perto se lhe conhecem

ta-e que envelhece!

Quando o Vicente Arnoso

'. tambem um delicado espirito,

'I i m'o apresentou, a minha 'mão

'- j apertou a do Poeta, e eu es-

* ” tremeci inteiramente, como se

fosse o meu proprio coração

' que elle tocasse!

,rial E, se n'uma introspecção

; .nos olhava-mos, reconhecia-

w mo-nos pequenos, para lhe

* testemunhar a nossa immensa

l admiração.

junto dos

seus livros d'orações. .E que

w _ lindos não devem ser, esses

correu com a celeridade pou- w entemecidos

*co habitual na propagação 69868508. como uma Ladai-

- idas. boas-novas. .E todos já nha, á hora meiga das Trin_

í sabiamos, os que o admiramos,

C ainda sem o termos visto, que

versos lusitauos,

dades, por uns labios purpu-

rinos e virgens de rapariga

portugueza!

Quando, depois de nos se-

pararmos, voltei para casa e

relialguns, deram-me desejos

de os cantar ao mundo,

t as lagrimas nos olhos, n'um

extasis de adoração!

Este curto artigo, escripto »

ás carreiras, para as columnas

d'uma gazeta, alem de ser um

louvor humilde ao Poeta, é

tambem uma exclamação aos

corações portuguezes.

Rapazes da nova geração!

Descobri-vos, e escutas-o!

Coimbra-1903.

Ladislau Patricio

 

De toda a parte

* ez-se a distribuição annual dos * tica que traz artistas de merecimento. me¡

F reproductores pelos diti'erentes

postos hypicos do districto. . '

Onde se cuida a serio da causa

dos creadores, e tantos ha pelos

nossos sitios, houve interesse em

conseguir boas raças, como as que

foram para Estarreja, Arouca, Alber-

garia e outros concelhos.

Para aqui, onde -os grrrandes

homens, arvorados por siprOprios,

sem procuração de ninguem, em

Achára Coimbra _encanta_ protectores da terra, só com ella

dom; a sua vida; a sua gênte. se importam para os seus tlns_ po-

pro-

linda deve ser vista de fóra, _a

~ '. como a castigar-me da asser-

ção injusta que o maguára!

4 bem as virtudes! . . .

E foi assim que eu conhe-

ci Antonio Corrêa d'Oliveira,

' que, com Augusto Gil e Gue-

_é cutivelmente,

tuguezes act-uses..

i D'essa noite pessima d'ín-

ísñlado; no _aeglígement do ca-

_ j'. ›_ .t . .

i “brando da Saudade!

_4,

,r g ' ' o

'_ as alegrias! . . .

a". a' desfallecimentos d'ener-

3 ue o cercavam. Sorria;

l

Í distancia--cOmo a lual--pia'ra um

l Í' se lhe desenharem os contor- annunciado, em viagem de saude

I ' nos, elle sorriu, brandamente, 9 de month a rainha SIR“ D. Ame-s

'” liticos, não só não vieram boas, mas 1

nem mas, nem raças de especie _

nenhuma.

A camara municipal é que re-

2 dos' ,reproductores disponiveis,

que virão se os houver,

t 4-0- Seguiu naquinta-feira ul-

a para o Oriente, coino' estava

tia, seguindo o ltinirario tambem

conhecido. Leva emw sua compa-

° -_'w [mia seus'augustOsthos

a a Porque sua - magestade. e alte-

zas regressam bem, fazem votes

todos os'bons portuguezes.

4'¡- Sua altezao infante D..Ma-

nuel fez ha dias o .seu- primeiro

exame. Prova brilhante em latim, ra, e _essa facto abalou-o profunda»,

portuguez, frances, allemão, histo- “

ria patria, arilhmetica e geogra-

phia, na Opinião dos julgadores,

entre os quaes o sr; dr. José Maria

lides Teixeira, constitue, indis- ~

. 0 triumvirato

'- . dos maiores poetas lyricos por-

_'vern'o, n'um cubiculo estreito

_le scenographico, em que Cor- _

_rea d'Oliveira me foi apresen- reis do que. egual periodo do anno

. i o O ' . l '

Inter or O pescado fm em m““ s. ex: a sua terrajeaos seus conte-rre-

neos,e que asus Visita-e sempre estima- '

da Pela nossa parte, ao darmos-lhe as

;tado,o'Poeta tinha no rosto

_.angulpso._e moreno; no nariz

;bello;'._e; no _volver dos ' olhos w

_'sadose_ tristes, a expressão ~ ao do Wilhelmsland.

rturada dos ' seus versos, que

mundo, n'um bando

o ”alusões, desfolhadas ao_ ven-

7Transparecia-lhe, no ges-

í pagaram, o cançasso moral ¡

_ vi _a;1_e na lentidão_ da sua

lla'cantada, _a debilidade das

De quando a quando, ti-

“"a: e a sua vista dolente mer-

_ lhava, perdida, nas coisas

Rodrigues, antigo“reitor do lyceu

central de Lisboa, .que lhes _presi-

dlu. O exame realisou-se nas Neces-

sidades, assistindo el-rci, a rainha

e o principe real.

4o Um correspondente de

rtgueda para a Folha ,dizia-lhe ha

dias que «já se reapirava por all¡

um aroma carnavalescm.

E' naturalmente alguma nova

marca de sabonete. . .

40-. O imposto do pescado co-^

brado na Figueira du¡ante_o mez

de Jane“ ando? fo' de 3471934 da_ direcção da com* anhia real o ajea- '

r9¡3› O“ sejam "161108 13935287 derro, que tão gran _es-lucros esta an-

menor quantidade.

40- A lnglaterravae vander á

.-lllemanha a Nova Guiné _ britanica,

cujo territorio a Allemanha reunirá

Porisso o governo do sr. Hintze

Ribeiro vae vendendo a Inglaterra

o territorio portuguez. ~

-4-0- Esteve fundeado no porto

da Horta o navio de guerra allemão

Alemdelote, que traz a seu bordo o

principe_ Frederico de Macklenhourg. -

o A'lendelõte partiu já da Horta

com destino a Allemanba.

+0- 0 orçamento das despe-

Las do ministerio da guerra do im-

perío allemão elevam-se este anno

a 'quantia de 575 milhões demar-

cos, 130:000 contos de reis, pouco

mais ou menos.

Até parece que governa all¡ o

por nosso marechal Pimentel Pinto.

mnevolencia, -com sacrifício!

E quando a bOCca, abrindo-
. o uma rica bur _ r e el ~ ca a-se, traçava um sorriso leve e .gueza qu.? !3 O ,S ,

mento, redorrara OS ht azoes d um portanto o de esteiras de bunho.

conde sem dinheiro. Depois do ma-

trimonio, a dama descobriu que a

w 08 olhos parece que

lhe amorteclam, desmedidamen-

gria que lhes restava, ves-

i-se de luto.Mas logo se des-

com t

* mente“:

4" Acaba de julgar-SB emro d'esta villa com destino aLisboav

divorcio de * e HeSPanha.* Berlim o processo por

sunulando medonha calvice. Enga villa grande quantidade de caixotes

nada, pediu e obteve a dissolução °°m laranja-9 Vindas de 990981191”-

do casamento. Esta sentença é que

édas taes de que se pode dizer: «foi

arrancada pelos cabellos r.

*Um decreto do governo gre-

go acaba de conceder ao ministro do

reino d'aquelle paiz o fornecimen-

to exclnsivo dos livros escolares.

Por cá vae coisa parecida...

40- Informa o (Correio de

Shaugai›,que 4:000 homens de in-

fanteria siameza foram mobilisados

e se encontram actualmente reuni-

dos na fronteira limitrophe

Chantaboun,

sobre este punto no caso de que a

não rectiticação do convenio fran-

co-viamez pelo Parlamento de Pa

ris _não traga compensações suf-

ticientes, segundo os desejos da

côrte de Banghek.

«Oo- A imprensa allemã está

dando curso a boatos alarmantes

sobre o estado da salubridade no

Porto, pedindo medidas sanitarias

não só contra aquella cidade mas

tambem contra Portugal.

A questão parecerà de pequena

importancia; mas não e tanto as-

sim, tornando-se necessario que

taes boatos sejam desmentidos oiii-

cialmente.

*w

«Sua ex.“ veio mais uma vez

observar de perto as instantes

necessidades, indiSpensaveis ao

engrandecimento d'esta formosa

cidade, collocando ao diSpôr dos

aveirenses toda a sua importancia

e boa vontade»

Sera troça? E' do melhor que

temos visto no genero. Até rima.

 

Mala da, Provincia

 

Alquerubim. 26

Esta aqui uma companhia drama-

Teem representado «Os ñlhos da cana-

lha», «O amor tudo vence», as «Scenes

do mundo» e outras peças que tem si- w

do applaudidas.

O Acha-se entre nós o sr. Eduardo

Nogueira Lemos.

O Tambem se encontram aqui a sr#l

D. Amelia Marques Pinto e uma sua

~ irmã.

o Vieram passar aqui as ferias do

carnaval os srs. Arnaldo Lemos e Jo-

sé Lemos, filhos do sr. dr. Pereira Le-

t mos.

o Tambem de Aveiro vieram passar

as mesmas ferias a sr.' D. Maria Mello

e Daniel Mello, filhos do sr. Francisco

O. de Sá. Mello proprietario d'aqui.

A.

Albergaria-o-Velha, 27.

O* carnaval não passou sem deixar;

O

Um po de rapazes entretinha-se

n'outro É:: a ueimar bombas de dy-

namite. José iola, de 19 annos, pediu

para queimar tambem algumas, reben- *

tando- lhe a se unda nas mãos.

Quatro de os da mão direita fo-

ram-lhe docepados, a orelha do mes-

mo lado lacerada. A face ñcou quei-

mada, e o olho esquerdo quasi per-

dido.

o Aos dias bons que tivemos até

ha pouco, succedeu um_ frio intenso,

manhãs geadas e chuva importuna.

o Foi destinado as posto hypico

d'esta villa o"aFaial», magnifico ca-

vallo daraça hacknev.

o Falleceu n'esta villa o sr. Joa-

quim Luiz_ Mar ues, de 82 annos.

Pei-dera no ia 18 a sua companhei-

. Cacio. 26. . y

No comboio da 1,55 dá'tarde de an-

te-hontem chegou a esta localidade o (ll-

gno'uiz'de direito na comarca de Ca-

de _

promptos a avançar

w gniñco diccionario histori-

co, biographico, heraldico, etc., t

soburdinado ao titulo de Por-

tugal, que a empreza editora

do Recreio, da rua D. Pedro.

V, 88, Lisboa, está publican- ›

do e é dos mais 'completos que dia

tem visto aluz da publicidades' para as recitas que acompanhia do Í

E' um bem para nós.

o Em compensação, tem sido im-

Chegou o caes a estar repleto de

molhos, não permittindo livre transito

a outras mercadorias.

E.

Ovar, 26.

Deu-se ha dias aqui um gr

Raymundo, puxando este

outro

gosa aqui de geraes sympathias.

Ao sr. ministro da fazenda pe-

dem-se energicas providencias, afim

de apurar responsabilidades.--0.

Tarouca, 25..

Hontem á noite, no local do Cas-

tanheiro .do Ouro, roximo do conven-

to de S. João de arouca, os rev.“w'

bispos de Lamego e de Macau iam

sendo victimas d um grande desastre.

O cocheiro parou o carro para ir be-

ber a uma taberna, e os cavallos es-

pantaram-se, largando a destilada. Fe-

lizmente suas ex.“ nada soffreram,

além do susto, porque o cocheiro cha-

mou os cavallos, que pararam-T.

'Villa near, 26.

Foi hoje lançado o ultimo tramo

da ponte sobre o Corgo, facto que foi

festejado com a passagem de duas

phylarmonicas, sendo queimados mui-

tos foguetese servido um jantar of-

fereci o ao sr. conselheiro Antonio de

Azevedo, pelo «Corpo de salvação u.

blica», assistindo os srs. governa or

civil, camara municipal, direCtor das

obras publicas, deputado Moreira,

grande numero de cavalheiros de Vil-

la Real e de outros concelhos.

Chegou o engenheiro João Gual-

berto Povoas, com o pessoal de recti-

ficação ao traçado, que será. feito em

cinco troços, simultaneamente-V. R.

Fiscalísação do¡

- impostos

Na proxima segunda-feira co-

meça. n'este districto a fis-

calisação das licenças para o

exercicio de industrias,e diver-

sos autos de que tratam os ar-

tigos ICI.° e 102.° da tabella

do sello, assim como _ da con-

tribuição industrial, paga por

° de licenca, de que trata

a tabella annexa ao decreto de

31 de dezembro de 189 7.

mentos incommodos, insalu-

bres e perigosos.

A inspecção dos impostos

n'esta cidade já deu as neces-

sarias instrucções aos fiscaes

w nos differentes concelhos.

 

“Campeão,,

  

Recebemos e agradecemos:

s fascículos 9 a 12 do ma-

-Ot-A 2.' serie, relativa .a

A- V- à janeiro, do Boletim. oficial pu-

blicado pelo conselho central

da Liga-naval portuguesa, que me

tmn a e nosso amigo, sr. dr. Manuel “Here BBOPIPÍOB de valor.

Nunes da Silva. _8. ex.',que se encontra

almado em casa *de seus paes, tem alli

sido muito cumprimenta o por grande

numero d'ami os. g

O sr. dr. ' _unes .da Silva e o unico

filho de Cacia 'que se tem sacrificado

para que 'a sua terra seja dotada com

alguns melhoramentos, _sendo o mais

importante o do apeadelro do caminho

de ferro, com 'que esta freguesia foi-.do-

tada em 1899,-pcis com quanto _alguns

amigos de s. ex* tivessem concorrido

para 'a subscri ção, ainda assim foi _o

mais sacriiica o, luctando, alem d'isso,

com graves diñculdades para conseguir

do á »mesma companhia_

Devido a isto e a adeiçaeevotada por

boas vindas, sentimos _que se demore

tão poucos dias entre-nós, pois se diz"

que conta retiraràamanh . _ .

_ e Alim de assistirem-.a procissão .da

Cinza n'essa, cidade, _foi_ d'aqui hontem

grande numero. de pesadas, naochegan-

o a maior parte a sahirda estação de

Aveiro pelo mau estado do tempo. Só'

no combate que aqui chega ás t',

sageiros. -

o Retiro“ -

Rodrigues Pardinha.

Estarreja, 27¡

Animadissima, ,a batalha de flóres

realisada aqui no dia de entrado. »Ap-

pareceram carros enfeitados com flo-

res e arbustos. ' '

Q* Está aii'rouxando 'o des acho de

galinhas na ”tação do o

6 'da

tarde desembarcamm 200 e tantos pas- '

_ hontem para .-_Coimbra o l'
.sr, dr. _Flor-indo ,Nunes .da Silva. Tam-

bem retirou hontem ara oPorto o sr. *' _

Alfredo Nunes da_ Si va. Hoje retirou -

egualmente para oPorto o sr. Manuel _

' M.,_1«j. .. _

' o do for- >

20 _

' cação quinzenal que vê a luz

o Tambem ha dias se despacharam

estação do caminho de ferro d'esta

ave hello opusculo de 16 paginas,

conflicto entre o escrivão de fazenda

e o sub-inspector fiscal dos impostos,

por uma

pistola * ara. aquella. A intervenção de ~

scal é que obstou a que hoje » l . O .

se lamento a morte do sr. Sousa,que que contem max'mas “Ot'lbl'

i era impossivel escapar a po-

peu de *3 bicos foi substituido pelo

_marss:: romrlcss

4'0- 0 n.° 38 da

dafazenda, interessante publi-

Rem'sta tro Aveirense teuciona, como aqui

dissemos ja, introduzir na casa vn-

rias moditicaçõcs íln¡n;¡'tautes, sen-

, , _) do encarregado de elaborar o pla-

pllbhca “0 hm”? ru“ Joa' *no o architecto, sr. Adàes Bermu-

quim A. diAguiar, n.° 38, eídes.

que é superiormente dirigida
...------.-__._______

W Nada. ha tão excellente para. a tos-

pelos Sl'rl. Sarmento de lie-'se como o Peitoral de coruja do dr.

ja e M Lam/Td¡l Pluma _ Ayer. De todas as partes do mundo

_ somos informados das brilhantes cu-

40- Instrucçrm pastoral, um

 

  

ras effectnadas por este poderoso me-

dicamento. A tysica nos seus primei-

ros graus é aliviada e muitas vezes

curada.

Ha mais de sessenta annos que

1 este preparado tem operado verdadei-

Augusto Eduardo Nunes, ros prodígios; as LOUHUS cln'ouicas e

rebeldes, as bronchites agudas, todas

' as enfermidades dos broncllios e dos

pulmões cedem á acção potente do

“Peitoral de cereja do dr. Ayer. E' de

“toda a eonveniencia ter sempre em

casa um frasco de prevenção para um

.caso de resfriado ou constipação.

Preparado pelo tll'. .l. (l.

& 0.', Lowell', Mass.. U. S. A.

sabiamente escripto pelo vene-

rando prelado d'Evora, o sr.

lissimas e que se impõe a con-

sideração do mundo catholico.

 

Sob os cual-estes

velocidade com que os po-

l deres competentes permit-

tem que andem os carros ame-

ricanos pelas ruas da capital

' ' W ° ' . l't l ll aoccaslonou mais um lamenta- Dr_ Lmz “Bulma, ;zãàlntilâmrí

Vel desastre, de que fo¡ Victl- nua d›A,,0,¡,e¡¡,,.._M,,¡m_

ma uma gentil senhora da Consultas da l horas :is 3 da tarde.

o o o . "'"llllllllllllllllllllllllllllllllltlllIll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

primeira sociedade e geral- _ OOOuwwasrrratM'W

mente estimada pelos seus elc- w ::mz-

vados dotes de coração. w

Foi ochoque entre um carro

d'estes e o trem em que a des-

venturada senhora seguia com

sua dedicada irmã, D. Brites,

que o produziu.

A_ infeliz havia deitado a

cabeça fora do trem. N'essa

occasião o electrico apanhou

a carruagem' pela roda trazei-*Ç

ra, tombando-a e a cabeça de

D. Mariana, entalada entre a

portinhola e a calçada, Bcou

em tão horrivel estado que

_

WÚOOÚÊÍMNLÉJM

lltllllllllllllllltllllllll'llltlllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltu..

Consultorio

MEDICO-CIRURGICO

  

------__-+-___--_

ÓÓÓNÓ
t j 1 '

Alvaro de Morales !terrena

Medico cirurgião pela Escola

do Porto. Consultas todos os

dias, do meio 'dia as 2 da tar-

de.=Rua da Rainha-_Aveiro

»meme

ow_M

Lembra-se a todas as pes-

soas que forem a Lisboa, que

não se esqueçam de visitar ama-

ravilhosa e surprehendente Ex-

posição Fabril e Artística «Sin-

ger» installada na Rua do Prin-

cipe, a entrada da Avenida.

*WM*

_ CANDIEIROS PARA ACETILENE

Assim como todos os accesso-

que a conheceu, pois a victima nos possuvels para ¡Iluminações a

gaz--Fabrlca Metallurgn-a a vapor

arangem'a sem“ Sympathss- a ..a Loja Sol-Lisboa.
Acompanhamos o pae 1n-

consolavel, sr. conde de_ Cas-

tello de Paiva, sua extremosa

  

  

   

bre victima.

Esta - desgraça consternou

profundamente toda a gente

  

  

-ü__~._~ Q...›_-.-nov-_--.bs. .-

Notas d'algibcira

Pelo theatro r(lãramvvays . 3,55 Man.

. * orreio. . 521 M' t . .. 648
Wstá marcado o dia 14 de Mixtau_ ;3,0 'xo ' w

março proximo para a. re- i TmmWaYS-lg 1;) ¡tm!-w
Cl' . '

presentação do Beijo da baro- t

neza, opereta do sr. D. Miguel l

d'Alarcão, com arreglo musi-

cal do sr. Francisco Macedo. ~

O sr. D. Miguel d'Alarcão

tenciona convidar a imprensa

local para assistir ao ultimo

ensaio, como é praxe em pe-

ças_ novas.

A assignatura está aberta 'm *

32:31:52": dariam:: Palha de' MÊS] mas
que as frizas e camarotes es-

tã't ~_o já odos tomados DA BORBA DAQUA

=

Estão .tambem. marcados os :_ e , ,

3 15a 16 e 17 de março P")leos JOAQUIM MENDES as sarro

GOLLEGÃ

Fornecedor do exercito o das prin-

cipaes alqullarias de Portugal for-

nece-a, om Wagons,posta em qualquer

estação do caminho de ferro, por pre-

ços sem competencia. .

Vende tambem¡ feno o caninos do

Tramwgays.. 4,47 Tramways. 2,12

Mixto... . . . 8,11 t Expresso. . 5,84

Expresso. .^ 9.49 Correio”, ._ 10,30
,W

Ha mais 2 tramwnys, que chegam

a Aveiro ás 9,49 da inanhã,e

9,8 da tarde;

 

Cartaz do“CtMPEÃO,

  

José Ricardo aqui vemdar. O Cha- j

Homem das mangas.

A assignaturaesta aberta nos_

smos Armazens.

40- A actual direcção do thea- naum duma», para. encher colchões

 

JOSÉ ssrnvm 17,.

  

verdadeira do. rapaz. Estava

eu ouvindmmeucaro .Compa- .

dre, muitonattento, .e *pasma-

do, .quando a Parteira se met-

teu no_ meio -da questão, e .

disse Qmuito cheia de ~ siz--O ›- -

menino; tambem. _me pertence,

e nãopouco; se_

não elle» á luz, _do .dia. .

Muitas creanças. tão.. aii-dalga'- .<›

' das,-como esta, tem-tomado.:

' dokmeú oJlseu nome, e ,com r

- . ' .elle-ternrñgurado, no mundo;

› [0 @nino-ba.: :de mamar-se» e .
. " t'Ordciroiu.--OsPadrinlioscaà . 7

leram-se, como a_ reflectir“ o: .

› .

" Orde'íeâssidretà ab Ec-
clesia intriguca? .(s) _.(Or'deiro

,museus ;usando entendem

_ tambemaabrindo o ;uma
.1 h - _ todaíapressmcomeçou-.o cdi-z' -

   

renhida. questão a tal respeito.

__ Eu, Compadre, pasmei

com q caso, e disse › para _um

dos cir'cumstantes: «Ora 'esta

é nova?! virem disputar',.para -

a Igreja, comose ha de cha-

mar a_ creança?! O_ homem

olhou.; para mim, riu-se, ,e dis-

sem Vinci-pensa _que estoca-

so não» toma: motivos series?

Pois engana-se. -Este pequeno _ ._

,não é,›ñlh0,de legítimo matri-

monio, repeato que todos sai- '

Í bam .quem 'são seus paes,- não

i se lhe podem declarar !os- 'no-'-

incandescente do baptismo, -

_ _nem deixadindicios seua no'

'“ " nome. da creança, porque ;en-

tão pode, provar-se judicial-,- -

mente a .sua filiação', e* a,-

creança,_por estrangeira, vir

. a perder o direito .a uma

grande herança em Portugal,

não. fosse eu, :e *

approved 'í ...a ; - -

0 


