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tomando parte na defeza da mes. e De YlSlta 8.0 illustrado recebe-

dO Clll'SO de 8010110135 80016813811-

Seus g_ ›_-,!.- _ ç _ ma ilha e assistindo á acção da dor do concelho de Penacova,sr.Luiz

cas, que rega" até á extincção

ñ 1 , V, w 7 7, ' de Mello Guimarães, chegaram 11011th A ordem' buscas' prisões* o prelado; lnsmmoâ *
* d' t 1884

3,_
1113 da 13mm_

. D . 1 P ô , › › . › ,,
es e curso, em , com nota-

...” "a, .e. -
e a esta Claude 08 81's. ame 059 a recua do 5.0 anno, outras noticias.

l ñ › -_ F , ,

__ w w i
Com cposto de 2.' sargento, a Guedes, seu proposto, a seu filho o sr.

, ve pro ciencia. 1m 24 d agosto de

a ~, que foi Promovido em 3 de julho Americo Pinto Guedes, escrivàodno- Coimbra, ao.
1880 havia sado nomeado Vigario

_ ~
w tario n'aquella comarca. Estes ois . . A _ ~

eral substituto da mesma diocese

í. e w de .18.32,Mdeãeípba;cou da 8(l n38 cavalheiros pertencem a uma familia cimbra está em completo soce- v
Aveiro 01.0 mvmm exerceu or

“ j praias O m* e O, azen O _ es e muito considerada, eretiram amanhã go, tendo entrado Já, as fabrt-
* F› '188? fp, ~ . ~ d

' prece terem serenado os tu- , entã° a campanha com O dlto re' Para aqua““ VÍHB- cas e ofiicinas na sua laboriosa vi~ Vezes. .4m , i o o¡ _nomea o dire-

¡ ,
e

ao Em da lucta_ Õ EStweve aqui O' SI'. JOãO Maria da

01.01' do .COlleglU de (bahia. Joanna»

f t ~
A - ,- d f w d l' h d Amador, de Pardilho.

. * ° . i w
d'esta Cidade e em 24 de fevereiro

t * l ' ' 33's““ á e e“ as m as ° ° Sim lesmente as auctoridades

l ee ao w _. m” Surgem em multos ou_ w . Õ Com sua esposa e gentil filha, P í
d 1886 f ¡ - i ,ad .'t d j

t 4 d, w Porto: eStando Por dojs mezes das' esteve em Aveiro o sr. Avelino Dias proseguem com actividade na des- W*
JÊA - O, nim? 'O rd or O yceu

- pan _os ameaças e 88, e tacado na' serra do 13,13,.; á acçao j de Figueüedo_
w coberta de 3 armas que faltam, se_

veiro, 0ng que desempenhou

0› ' por toda a parte um mal de Pernas; e á, batalha d'Asseicei- d 000m ãua esposa, é por estes gundo O que fo¡ notiñcado em Om_
até á» sua mortel cqm o ::pplauso e

j i _
' ' 'U '_ o "

. ias eSpera O em veiro O DOSSO pa-q .

s m atua, era: (e 31-0 essores e

;ulr ;o e uma Irritaqao de am j ra, sendo promovido é: alferes 4p: Meio e amigo, sr. João Carlos Ma_ 0,0 do quartel. . l 'I w _ í afumpnos í g lJI tal que, é muito para re- ~ ?a °,meãm11)831':glmen 0 em * e * chado.
Já appareceu o cano e mais a1- liOlltlgll .lose Cadillth Gomes k e '

.,
aneir .ante, .v ar, d'um momento para o J ° e *

io HÔI' _ “ro, uma conflagração geral.

   

 

   

   

   

     

   

 

  

 

   

 

   

  

  

  

  

 

te, :, Percebe-o o proprio g0- de junho de 1835, foi nomeado em
tor. __ "mo, recuando medrosamen- 30 de setembro escrivão do juizo

. -tdíante de todas as reclama_ de direito da comarca de Agueda, ~
. 'w c _ w de ue fez desistencia emi.; o .

, q
' o- i L .A 'a' e Indo.. até alem. d eu” outubro; e passando em julho de*Uldara ' suspensao indefemda de

ma- o - _' tras exigencias tributarias

sabe 'a , cuja execução pacífica não

~líl

._ Mas como é que, estando

rto o parlamento, o

* de 1837.

o'

@ua

.a Sldo t as lei' do reino?

fhêãíraâi :Se são justas as reclama-

waráu. l _populares, ás côrtes cum- ~

_ a'ttendel -as. Se o erro é dos

ntes do fisco na interpreta-

.o 7'¡ dos regulamentos, basta a w Vembm do mesmo 31100-

_issão d'aquelles e o escla- i

imento d'estes.

_' Mas ir alem d'isto, e fazer

tadura com as camaras 10 de agosto seguinte collocado no
l ”as, é tudo O que ha_ de batalhão de caçadores n.o 7; e em

1 andado” e arbitrado_ 31, nomeado ajudante do batalhao

novembro de 1840, foi

*na 3.a secção do exermto

' ~ rado alferes de prime

 

   

   

  

   

 

  

E . .. da guarda nacional de Ilhavo.
i. : "aee m_edldas “ao pOdeln Serviu a junta do Porto, e na
'T' . sfazer ninguem, porque sao acção de Val de Passos, era major
r, ' e tumultuarias, e tão do batalhão de Vista_ Alegre-

. . 'i ersivas da ordem ublica Amnistladfl (1913013 da 001337911'2 . ;FW 8 motins ue eo: eu“ * ção de Gramido, em 1847, for col- w
,' _ ,O O * q. i . locado na 3.a secção do exercito.
ra . _procuraram_ev'ta" _ Estando em disponibilidade pe w
e Temos assun a desordem ~ la organisação de 20 de dezembro

i : «Ícíma e em baixo, qual d'el- de 1849, foi graduado no posto de l
peim. ~ capitão por decreto de 5 de julho

° r w - de 1851, com antiguidade de 19 de
›Q““”,dÊ é que.“ eSte palz abril; sendo collocado no regimen-

' ,umprlmo as leis e se man' w to de infantaria n.O 14 em 24 de
cada um na esphera das novembro de 1856, do qual passou

Í legítimas' attribuições ? , ao batalhão de caçadores n.” 9 em

. O parlamento deixa-se im- 27 $13,11“” de 1857- o lgdesuna = o' _ e , , w w ese anno exerceup r a; uns
5_ i' emente usurpar de todos mezes o cargo de caserneiro dos' _ seus direitos, e empurra ~

l 7 esta forma o povo para o ~

- 'inho das sublevações.

“ ;.Depois, não se queixem.
gua-1_

w quarteis de Aveiro, commissão que

já havia desempenhado em_ 1850

estando em disponibilidade.

Promovido a capitão effective

w para o batalhão de caçadores n.° 3, ¡

em 19 de maio de 1857, regressou

a caçadores n.' 9 em 20 de janeiro

de 1858, do qual passou a infante-

ria n.° 5 em 14 de abril de 1861.

w Por decreto de 2 de feveireiro

i de 1864 foi promovido a major, e

*em seguida reformado, sendo-lhe

qualificada a reforma no posto de

_ coronel em 22 d'agosto do mesmo

^ anno, por indmnisação de preteri-

ção.)

- . . -_---o--___-
-' uiz Maria dos Santos era Slm- cartões de ¡,¡süa

ples trolha, e quasi que anal- w

I 'beto,quando, em maio de 1828, r O ANNIVERSARIOS -

' . levantou em Aveiro o grito de 0011861113:: ?Êgoãêto

liberdade contra o governo de D. i . .

"On l.; guel. Alistou-se como voluntario

   

  

  

  
    

  

  

    

  

  

    

  

   

 

  

 

und Luiz Maria dos Santos

RC

'e'
e Castro.

Amanhã, a sr." D. Ephigenia R0- 1
'tura 'um batalhão que então aqui se. drigues, Santarem. _ ;

.ei _A snisou, e do que se seguiu de- pedriAnllfàn, o sr. dr. Davld Graça, A1- A,

pr_ pos dil-o .a bfographia que ha ~ Depois' a SL, D. Amalia Barbosa w

+ :unos sabiu n um folhetim do * Brandà0,EstarmJa_

"pó ¡uma! do' Commercio sob o titu- @Tambem ñzeram annos no dia
C :v 1,0 habitam.“ militar, de 16 de 19, as sr.“ D. Mana José Soares Gas.-

* par, Carregal do Sal; e D. Mathilde de
* Barros Portugal Pereira da Silva,

rço _de 1878:

í «Coronel reformado Luiz Ma- Lisboa,-

dos Santos. õ_ Hontem, a sr.' D. Silvia Cha-

# ~Falleceu em 13 de fevereiro de ~ bya 1415130”"

”i ~ '878.Era condecorado com a meda-

l das campanhas da liberdade,

18:; ' Ime 7¡ * . g

ta' l e. 'Sendo natural de Aveiro e filho

o Manuel dos Santos, teve praça

"e obstalhão de voluntarios de Avei-

i ,. ;organisado em 1826, com _o

¡a! "ln“ fez a campanha de 1828' em" Esteve em Aveiro o sr. commen-
“ndo n'esse 811110 pela Galliza (ia-dor Antonio Pires d'Almeida, d,An_

'ara Inglaterra, alistando-se em 5 geja.
a, e -e lu _ O Com sua esposa e filhinha, está
'Putubm im regimento de VO n em Aveiro o sr. Antonio de MoraesEj- .w os da rainha, como cabo, pas-

, do P81'.
9¡

llp ,

_

.i

Q..

'

e n71**

O REGRESSOS:

Regressou da capital o sr. dr.

Carlos Braga, governador civil do dis-
tricto.

O Regressou de Cabeceira de Bas-
tos a sr.I D. Maria Candida Couceiro

» da Costa.

O ESTADAS:
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Estando a servir de instructor

da guarda nacional de Aveiro des-

25 de w presadas filhas, D.Maria Innocencia e

1836 para instructor da guarda

nacional de Ilhavo, foi exonerado i

d'esta commissão em 14 de maio me]

Por applicação de lei de 9 de d

collocado w pa

, sendo a as

v ira li-

nha de 4 de janeiro de 1834, e te-

nente de 5 de setembro de 1837,

I em 28 de julho de 1842; e em 24 i

de março de 1843 foi collocado no * 5,1

regimento de infanteria n.° 9, re-

, gressando á 3.a secção sem venci-

mento, por o requerer em8 de no-

Em 18 de junho de 1846 foi
encarregado do commando de um Rafaela Barbosa Casqueiro da Silva

deposito de praças avulsas que en-

tão se estabeleceu em Coimbra;em

* te da capital. Tambem os jornaes

chegados hoje não trazem coisa de

que valha a pena fazer menção.

do serviço por licença.

daguerra tenciona lixar em 400 ho- _ . _

mens 0 eli'ectivo d'este regimento. mam varios jornaes, em Aveiro ha

w quadrão de cavallaria, apparecerão

Machado, aspirante a_ 0mm¡ de ¡ni-an_ ahi tambem em qualquer manhã de

nevoas. a.

 

  
   

  

 

  

 

   

 

   

   

guns fragmentos de uma arma que

estava em poder de Martinho Pi-

nheiro, do logar da Corugeira, que

“ no acto da prisão declarou o bondoso e sempre lembrado
têl-a achado na_ rua_ da Sophia_ parocho da freguezia de Nossa SP-

Por se lhe não encontrar 0111._ nhora Gloria,d'esta cidade, conego

pabilidade,foiimmediatamente solto; JOSÉ Candidü Gomes d'OliveiIta Vi-

Os presos de Soure continuam' dal-

incommunicaveis_ Nascera em Ilhavo, n'essa en-
... O venerando prelado, sr, , cantadora Opepulosissima villa, que *

bispo Conde¡ Pensa em organisar elle amava como dilecto. 1

uma exposição de arte sagrada da Nasce? 3 11 de março de 1829
sua diocese, e fo¡ baptisado a 17 do mesmo mez

' E' incontestavel que Coimbra » e anno. sendo padrinhos o avô ma w _
tem recebido largos beneficios do terno,José AHtOHlO d'Oliveira e~mpreheçdlmento ou commemora'
seu illustre Prelado,

e tia Joanna d'Cliveira Eram çao Pllbhca) fosse qualfosse acaliáAinda agora, na questão que " seus paes .Manuel José Gomes, ~ sa que ?louvlasse Ornm 3 que _Vl'
tem interessado todo o paiz, s. ex.“ pharmaceutICO, Pam““ de El“, e ãiwiim' dem irc-dm “iso e -dedica-deu uma, prova das suas magnani- a VlCtOl'la Umbellma d'Oliveira ¡sslmo O part' O_ plogreSFIStaate'
mas qualidades do coração, prote- da', d'Illlavo. _ w Velsemãre a ;ma'm' 001151019131250
gendo os operados e ajudando-os Estudou as_'pruneiras lettras ~ Pe Os a ”fa“osa a qlfem nunca
até com recursos pecuniarios. t *00m JOSé AntOrllO da Silva, o Sa- Tiga“ 1m? ”O" Sue (Acne depeq'4-0- Os membros da secção de chrisião, e preparatorios: latim e (esse' Eita ql'al'fade› Junta ami""heologia do Instituto de Coim- lêtíniqadñ PhilOSOPhia, ?119101138 tas outras ,de “ao. menos .valla'bra pensam em pedir á illustre fa- historia, f geographia,l litteratuiia. w tomavam““ O ñ q"”'do e eStlmadOo
milia Pinto Bastos os ma niíicos poetlca, Pancez e Ingez com o cr. w e , . , , í, \rectabulos, estylo renascençã, exis- José Antonio Pereira Bilhano, de- Pitl,,$â%?°tal.ilu "UÊSO _pregado

pu tltco, St. dt. Barbo-pois Arcebispo de Evora. De todos r . . .
t

sa de Magalhaes, foi proposto somoestas disci linas fez exames' em .p
corn'eSpondente da consulerada «As-Coimbra com approvacão nemine . 9 e .. * soma de“ 'dvosr ' . ›discrepaule. Com o mesmo sau- Çao b d dados de_ L'Sboa ›
o sr. dr. Carlos Braga, illustradoi doso arcebis o estudou a historia . . , . .* P

* governador ClVIl d este districto.

a terça-leon foi julgado em pro-

sagrada e a parte relativa a theo-

N cesso Currecional o reu Anto-

logia dogmathica geral.

nio da Costa Louro, eocheiro d'esta

Tom“)u ordens menores em Bra- w

ga em dezembro de 184-1, sendo *

cidade, accusado de oli'nnsas corpo-

rars em Fernando Pereira, de Ga-

arcebispo D. Pedro Paulo.

i cia, e no guarda civil *n.° 33, que o

Disse a primeira missa em 6

d'outubro do dito anno, tirando um

capturou, e resistencia no acto da

captura, sendo cmulemnado em 3

breve de dispensa de 18 mezes d'e-

dade. Em junho de 1852 foi reger

a egreja de Oliveira do Bairro, du

mezes de prisão.

«H- llontem foram julgados: Ma-
rin dr Jesus, a Frade, viuva, do Al-

rante aauseneiado respectivo paro-

cho o dr. Joaquim Cardoso d'Arau-

boi, accusada ..le odensas á moral

w publica, sendo condemnada a 10

r_ __ 1 jo, que estava em exercicio

' Ponte do llasal (Ovar)

dias de multa: Jose Valentim, e sua
*

mulher, da Vera-Cruz, e Antonio Al-
ves, o Zé Povinho, de Esgueira. ac-

cusados por se terem insultado e
soccado mutualmente, sendo conde-

mnados a 3 dias de multa; e

João dos Santos Silva, d'esta cida-

de, por injurias em unanil'estos,

sendo condemnado em 20 días de
multa a 1111000 reis, custase sellos.

Em 1882, pela extincção do

bispado de Aveiro, foi nomeado ar-

cypreste e director do curso eccle-

siastico, que continuou ainda a

subsistir, pelo nosso venerando

prelado o sr. bispo Conde, que

no anno seguinte lhe concedeu

tambem as honras de conego da

sua sé.
_

Alem d'estes, outros cargos de

eleição desempenhou por vezes, e

sempre a contento de todos. Sem-

pre bondoso e solicito. nunca re-

cusou a sua cooperação a qualquer

Ó PARTIDAS:

Seguiu para a Povoa do Varzim o

sr. Abilio Gonçalves d'Amorim.

e Partiu para o Porto, de onde se-

gue para Aguas Santas, o sr. Francis-

co Manuel Couceiro da Costa e suas

    

  

(le Oliveira Vidal

assa amanhã o anniversario do

    

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   

  

   

 

  

  

  

D. Maria Amelia.

O DOENTES:

Tem estado doente, mas está já.

hor, o nosso amigo, sr. dr. Bernar-

do de Faria Magalhães.

e Está quasi restabelecido o sr.

re Viriato de Souza Marques.

e Não tem passado bem de saude

posa do nosso bom amigo, sr. Ma-

wnuel Maria Amador, zeloso chefe de

conservação d'obras publicas.

O ALEGRIAS NO LAn:

, Teve o seu bom successo, dando

uz uma creança do sexo feminino,

a ceposa do sr. dr. José Maria d'Abreu

Freire, filha do sr. Francisco Barbosa!

do Couto Cunha Sotto Maior, da illus-

tre casa da Fontinha.

e Realísou-se ha dias em Lisboa am

o aUSpicioso enlace da sr.II D. Izabel

 

Santos, com o sr. Godofredo da Silva

Santos. Os nossos parabens.

 

Pelo tribunal

 

, e voltou para

í nho de 1854

pachado professor de instruc- *

para a cadeira do

Valle d'Ilhavo, e em 12 de julho

de 1856 fez concurso e foi provi-
acto, que por signal é do na cadeira d'Ilhavo a 27 d'a-

gosto do mesmo anno.

, 30 IlhavofEm 24 de juo seu cunho de poeuca ve-
, que foi des

tustez, junta a celebridad des- i ...

de se lhe aliar esta passagem pedida do curso do 5.° anno theo-
d'um dos mais 1331103 roman_ logico-juridico. Falta apenas en-

ces de Julio Diniz (Guilherme sai” ° 3-'

e w j . pequeno. _

::aisrthÍihw As pupilas do 4'0- Falleceu de tuberculose o

«Ponte de pedra de dois arcos,

construcção já antiga, mas bem w

conservada ainda: o rio era n'esse

logar pouco fundo, e deixava à flor *

da agua as maiores das pedras es-

  

   

  

  

 

  

  

   

   

  

   

, mas não

obteve despacho. Pretendeu depois

as egrejas de Alquerubim, Esguei.

ra, Sangalhos, Macinhata de Sei-

 

m dia lindo, o de hoje. Innun-

da-o a onda de luz d'este for-

moso sol da primavera, que ínllora

 

. . !as e Outras-30 todo 12. durante os campos e acalenta os ninhos
Palhadas P910 seu leito, Permlllín- Não_ ha, atéagora, nothlas de 13 annos-sendo a penultima a d'I- Raros cá veem assim. "do 355““ Passagemr a Pé 9mm“, ”Ontemmãnws, de ma“" n Outros lhavo, e em todas a politica inter- *de uma Para 0mm margem- pontos d° Pam' sabe'seI quemi veio para ser posto de parte, não muilca

~ De joellllOISh 50h": 93135 12101111133. 3:53:5022? a Parte ha mamfesm obstante os seus meritos e serviços, A banda do 24 toca amanhã'
como por a !BS C amam, 88_ e O i '

W que eram muitos_
no Jardim o 8 '7,

~ '1' ' o

,

e
-

arco até alguma extensao no sentr ,, i __ 4¡- Appareceu em Thomar o
' gu e pro

Quando em junho de 1871 o _

Chefe da santo arcebi5po d'Evora, D. José gramma'
. . . . n ___ r ' W › , .SOHbe-O A. Pereira Bilhano, for assumir o 1° Parte mamar”, "Devaneioso

. í cam estres» (w ot- ourri ° Mor ~~ ~?91'31“03 governo da sua diocese, escolheu-o (”1593, Fanéasã dapoperà' " * m“”
otel em

2.' arte-_aSur les caux du

do contrario ao da corrente,

bando de lavadeiras molhava,

tia, ensaboava, esfregava e torcia

a roupa, “ao som de alegres canti-

um 313."visconde da Barca,

J 'ñscalisaçãoú dos impostos.

o povo e abordou-seres o

armaram-“se, o dono do h, _ , | . . . para seu secretario particular e Tags»,gas, interrompidas as vezes por que se hospedou_ pediu misericor- nomeowo desembargador da rela- (pot-pourri); choraima», (capricho);@SirepitosaS gargalhadas¡ Ollll'as 63- dia, o regimento esteve de preven- w ção ecclesiastica da mesma diocese. “Regressm” (°1'dm““°')'tendiam-n'a pelos coradouros vizi-

nhos,e algumas,mais madrugadoras,

principiavam a dobrar o que o sol

da manhã havia já seccadm.

N

 

Veio ordem terminante para se

fazer já a mudança da reparti-

ção de fazenda, do edificio do lyceu

para a casa alegada na rua deJosé

Estevam. Irá d'esta?

ção' e 0 51'- Visconde teVe de Se * Foi então que deu plenas provas
retirar apressadamente- -- da sua brilhante intelligencia e in- *

4-0- Varios governadores civis, fatigavel actividade.

como o de Castello Branco, tem Em 1877 foi nomeado parocho
* Mala do su' aiiizado editaes, convidando os in- da freguezia da Gloria, de que'to-

ão recebemos hoje carta do dmduos que se julgarem lesados mon posse em 28 de setembrod es-
,. ve, cones onden 'com as medidas fiscaes a queixa- te anno. Os seus serviços comonosso es "na p rem-se para serem dadas providen- parocho andam na memoria de to'

cias. Se o íizerem todos os quei- dos; ao mais inexcedivel zelo pelas
xosos, quantas resmas de papel se cousas da egreja aliava a mais
juntarão lá em cimal. . . evangelica caridade, pors distribuia

+0- Regressaram de Coimbra com _mão larga pelos pobres, seus
60 praças de infanteria 24, ficando parochianos,

ainda alli 40, que só virão quando a maior.

*Parece que o sr. ministro no 23 houver mais gente.

4¡- Ao contrario do que infor

  

Patton

Tem logar amanhã, em Ovar, a

. _ procissão do Senhor dos Pas-

sos, que all¡ se faz com grandeza e

pompa de nomeada.

O nosso college Ovarense illus-
o pouco que tinha, e tra a proposito o seu n.“ de ama-

parte dos emolumentos nhã. -
que lhe pertenciam como parocho, 41- Em Sôza e Agueda, d'este
não os recebia tambem. districto, faz-se tambem com brilho

Em junho de 1879 foi escolhi- ~ n'este anno a mesma procissão, emcompleto socego. do pelo governador do extincto 29 do corrente uma e em 5 deO que não quer dizer que, se bispado de Aveiro, o dr. Manuel ' abril a outra.
*se apertar muito com o fiado,aqui Augusto de Sousa Pires de Lima, Vão d'aqui forças de infanterianão haja tambem explusão. . . para professor d'uma das cadeiras l 24 para ambas.

 

: em recolhido a infantaria 24

quasi todas as praças ausentes;

Os restantes 200 e mais o es



tempo e de saude, foi compel- concelho das _Çaldas da Rainha,

lida a assembleia a ,.eelege,. (llSll'lClO de Leiria, VlSllal' uma ca-

* ,, › Í.. w sa que alli se destina para a esco-

ÀtOda a' dlrecçao transfwta' la mixta e que foi dada em boas
Afinal, apezar de'contrarlado, '

à condicções.

teve 0 81'- CODBBlheil'O ANNIÃO +00- Este illustrado fone-ciona-

de annuír, pelo que foi enthu_ rio, o sr. Bento José do Costa, tem '

síastica e vivamente felicitado. no Prelo (10's “99'16“95 ¡ÍVTOS Da'
. . à ~ ra a escola de instrucção primaria'4-¡- ' ~ , c - 'A manha* dm de gala uma grammatlca e uma arithme-

*Il- OHOSSO iliustrado collega reira e José Cardoso da Silva., da“Ar_ .

lisbonense, o «Diario de noticias» 0029110 das MaIaS, .de Pecegugiro,_,_, y
. . 7 . o i Vieram acom a h d ~ a w ..-

Pabllcpua Pelo Processo de z'rjco' i soldados e um oeibdl dah (2):, Ê'Ívdiiiri l
graphla, o retrato do nosso amigo, ' " " ' ' t "7 í força ñcou de guarda ár'cadeí '- » e se I.

o sr. Victorino Henriques Godinho, acha em más condicções _de ?aguiar- _

tes pobres. Em, 1874 fez par-

* te das commissões de exames

de instrucção secundaria e_ do

w jury dos exames para cadeiras

de instrucção primaria. - altares de infanteria u.0 23,- accres-r ça'zàmno !um w ¡o! t
Em 26 de janeiro de 1882 centando ter SldO elle «quem defen: w Feb“ da ,,g,.,,j,',"d-a é,er para_ _1_ _v

casou com a 8,.; D_ Maria do i deu a investida do povo contra o 86,
v

apmoissâo das Passos, sentida '

Carmo Stret Rangel de Qua- '

Mala do Norte

 

torto', 2.0.

stá ha días preo e incom-

E munícavel-no aljube o sr.

José da Costa Campos, nego- w_
ataque à repartição dos impostos, imagem conduzida,em andar

crante e morador na rua do
j ,adote

e quem commandou a* força, que * ”43011111th'M18P0r grande 11ml 'dão. *

Bomjardim, implicado n'uma
por ser o anniversario natali-

ca. Fallaremos Opportunamente de v drOS da 003m Monteiro, ainda

cio de S. A. R. o sr. D. Luiz

Filippe, resolveu a corporação

dos officiaes de infantaria 18, ,

»corpo que tem-o noe de «ín-

fanteria do príncipe real», fa-

zer grandes festejos, haVendo

nas immedíações do quartel

embandeíramento, íllumina-

questão de moeda falsa, á. es-

pera de decisão por parte do

sr. juizVeiga, que é quem tu-

" do manda, " n”“estasquestões. O W

caso deu-se da seguinte for-

ma: ha dias o sr. Falcão, com l

_ estabelecimento d'alfaiate na

mesma rua, tendo mandado

um aprendiza casa do dito .

negociante trocar uma nota de

õãOOO reis, voltou este com o

troco, sendodois mil reis em ~

cobre, e o resto em prata. Na

.prata vinha uma moeda de

500 reis falsa. Mal notou isso. *

mandou de novo o sr. Falcão ,

ção, musica e fogo d'artifício.

Os 'Ofñciaes inferiores dão uma

recíta n'uma das salas do

quartel,transformada em thea-

tro.

4-0- Hontem á noite hou-

ve grande enthusíasmo no

theatro de S. João, com a re-

cita dada em favor do monu-

mento que vae erígír-se em

Villa Nova ao malogrado es-

cu'lptor Soares dos* Reis. Foi

magnífico o desempenho da

«Galliza» em que se nota-

bilisaram alguns alumnos da

«Academia de bellas artes». O

violinista Moreira de Sá, bem w

o seu aprendiz, para' que lhe i

substituissem a moeda por

uma boa. Como o sr. Campos i

não estivesse já em casa, vol-

tou o aprendiz sem ter troca-

do a moeda. Resolveu-»se en-

tão a ir o sr. Falcão cm pes-

soa. Trocaram-se palavras

asperas entre os dois, afñr-

mando o sr. Campos não ter

_dado moeda alguma 'falsa no , _

. tro-co. ' dldos'

O resultado foi o sr. -Fal- _ "0" Reallsou-se ante-hon-

.cão depositar queixa na polí- i tem no cemjteno d Agramonte

cia_ O Br_ Campos foi preso, e a trasladaçao dos restos mor- *

o ,caso-foi notificado para. Lís- me“ d'un¡ 11111“” 51110 (1,681513.w

[boa, visto, por lei, ser_ agora o terra, o finado Anselmo Eva- t

. sr. juiz Veiga O unico_ magia_ risto de Moraes Sarmento, pa- ~

' traído que pode resolver 'estas

Í-questões. E ahi está agora o

. sr. Campos preso até _que s.

- ex.'l se digne dar ordens sobre

oassumpto. w

Até aqui, quando 'aconte-

:cia cahir em'poder de qual-

quer 'pessôa uma moeda falsa, dr' Oalzvajho- A0 “to fune-

e ee não conseguia passal-a ou bre assistiram todos os mem-

isolada ou junta com mais dí- bros da fanflha Anselmo de

_ nheiro, deítavam fóra, e eua_ Moraes, varios amigos, e todo

.r va tudo concluído. Agora cáe O Pesswl das 051011138 da Im-

na classificação de moedeiro Prensa Portugueza-_A' RA-

.falso e é preso, sem que aucto-

rídade alguma o possa soltar,

a'menos que o sr. juíz Veiga

nãointervenha no assumpto!

*Oonstamos que app-are-

cem agora em giro notas falsas

_debãOOO reis, tão perfeitas que

dífflcilmente se distinguem das

verdadeiras, mesmo vistas por

como a tuna dos estudantes,

foram delírantemente applau-

dado fazer por seu genro,o sr. ~

dr. Abílio da Silva Carvalho.

Para o mesmo jazigo foram

tambem trasladados os *restos

mortaes da esposa do falleci-

do e d'uma netinha, filha do

Illísnnw

manhã,anníversario da mor-

te do sr. Sabastião de

Carvalho e Lima, resa missa

na egreja do Carmo, pelas 9-

horas da manhã, o red.° sr.

João Francisco das Neves,

sufragando a alma d'aquelle

illutre e prestante cidadão.

ra um jazigo de familia, man- _

transparencia. Haja toda a

'cautella com ellas, para não

acontecer que' seja víctíma

. quem, na boa fé, tentar trocar

Assumptos de

¡rush-acção

O Escolas primarias:

O «Diario do governo) publicou

alguma que lhe venha ter á hontem'o aviso abrindo concurso

mão; Abi tica o aviso. - para provimento de lugares de pro-

44- Reuniu no sabbado a fessores ajudantes em diversases-

" í . colas primarias do paiz.

Vasco da Grama,

Í easo.ciação ccmmercial do Por-_

to, em assembleia geral, para

tratar da discussão do relato-

' rio, e se_ proceder á eleição da

direCÇãm Por acclamação foi

japprovada uma proposta para

de novo ser reeleito o seu pre-

sidente, sr. crmselheíro Pedro

Maria da Fonseca Araujo.

Comoeste cavalheiro, apesar

,de lisongeado, não quizesse

41- Por determinação_superior,

todos os professores de ensino li:-

vre precisam, para poderem_ ser

inscriptos como taes, apresentar

na subinspecção d'este circulo até

ao dia 23, alem dos documentos

queja apresentaram, mais os se- ?

guintes: boletim 'do registo crimi-

nal e attestados de bons coStumes'-

passados pelo administrador "do.

concelho e parocho da freguezia.

*Osn sub-inspector d'este

n'esta sema-wcirculo escolar foi

este util trabalho pedagogico.
. . .

RANGEL DE nunnnos

Em 1883 publicou 0 epis-

copado e o governo de Portugal,

Considerações ácerca da nova

circumscripção diocesana e da

supressão do bispado de Aveiro

e dos outros bispados suprimi~

dos em 1882. Estarreja, Typ.

do Jomal de Estarreja, 1884,

8.° de. 198 pag.

N'aquelle mesmo anno con-

correu para a fundação do

Jornal de Estarreja, de que é

hoje o redactor principal. Além

de muitos artigos _e poesias,

publicou alli dois' romances

Firme até morrer,e Um' bilhete

da loteria. .

Entre os inumeros' artigos

publicados por Rangelde Qua-

dros no Jornal' de Estarreja,

tornam-severdadeiramente no-

* taveis os que tem por assum-

pto a descripção da Batalha e

t de Alcobaça e os íntitulados,

Estarreja e o seu concelho, que

são um estudo historico des-

criptive d7esta parte do distri»

cto d'Ave-iro. '

São muito apreciaveis os ar-

tigos e folhetins sobre cousas

de Aveiro, publicados pelo sr.

Rangel de Quadros n'este jor-

nal e no Districto de Aveiro,

publicação que dura ha an-

nos e promette continuar com

o applauso de todos que os

tem lido, pois sabemos que

tencíona occupar-se ainda dos

3 conventos que aqui havia, dos

differentes previlegios, da his-

toría militar, das industrias

locaes, etc. '

N'uma serie d'artígos pu-Í

blicada n'este jornal em junho

e julho de 1888,advogou calo?,

rosamente aideía de que Avei-

~ro fosse o termínus do cami-

nho de ferro do Valle do Vou-

ga.

Camões, merecem menção es-

pecial as que tem por titulo,

Portugal,

Aveiro, Nero, a Saudade, a

Solidão, a Madrugada no Cam-

po, aHora da Ave María, as

Quatro 'estações' do anne, a

Meia noite, ÍMisere're mei, a

Conceição de Maria, Natusest

Jesus, Sepulto domino, .a, Orar:

ção-no Horto, NasCimento d

S, JoãoBaptísta. ~ '

lecionou_ durante alguns annos

sua parente, filha de Julio

Maximo Rangel de Quadros

da Costa Monteiro, morgado

dos Santos Martyres em Avei-

ro e de S. José em Evora, e

da sr.a D. Maria Barbara Stret

Rangel de Quadros.

Além dos jornaes a que

reprimiu os tumultos em Soure›.

40-* O rei Alfonso Vll de Hes-

panha adiou para o proximo 'anno

l a sua visita a Lisboa.

«ter A commissão executiva da

companhia real indifferiu o pedido

da camara municipal de Ovar para

o estabelecimento de um apeadeiro~

ao kilometro 299,222 da linha do

Norte, na passagem de nivel de S.

Miguel, allegaudo ser pequena a

distancia a que se encontra a esta-

ção de Ovar do ponto onde se pre-

tendia installar o referido "apeadei-

ro. * ' *

+0- Veio maior numero de ex-

positores de madeiras cbradas e

por obrar ao mercado de' S'. José,

realisado ante-hontem n'este ci-

dade.

nos temos referido, collaborou i*

tambem o sr. Rangel de Qua-

dros no Progresso Catholico,

Crença e letras, A Liberdade,

Jornal do Povo, Noticioso, Au-

rora do Vouga, Commercio de

Coimbra, Diario de Noticias,

Vitalidade, Voz de Santo An-

Professor' .d'ensino line,-'

tonio, etc. ~

poesias, artigos historicos e

litterarios, formaría com elles

bastantes volumes, que seriam

compulsados com interesse pe-

los amigos das boas letras e

das cousas do nosso paíz.

Na 1.a pagina litteraria do

«Campeão das províncias» pu›

blícámos a sua ultima produc-

ção em verso. Ha de dar-nos

muitas mais, e esta Vae o sr._

Rangel de Quadros publical-a

em folheto, que tenciona *offe-

recer aos seus amigos.

Pequenas coisas

Terminou o praso para apresen-

tação de reclamações, perante

o juizo de direito da comarca, acer-

ca da revisão do recenseamento elei-

toral do concelho. ~

Não as houve, o que quer dizer

que o serviço se fez com escrupo-

losa justiça. Folgamos.

4-0- Vianna festeja com ruido

o estabelecimento d'uma carreira de

Os nossos visinhos de Ilhavo

queimaram os foguetes antes do

tempos porísso os tiros da pro-

mettida carreira vão arriando a es-

tor-'vam

4-0- 0 abarracamento para a

feira de Nossa Senhora de Março,

que abre no proximo dia 25, esta

a concluir-se, sendo n'este anne

, maior o numero de concorrentes

E grande o numero das
_ _ w expositores.

suas composições poetlcas, en-

tre as quaes ha muitas de ele-

vado merito e todas rigorosa-

mente metreñcadas. Além dos:

que já citamos a proposito de

Estão jà chegando numerosas

fazendas para elle.

Em todos us comboyos veem

i grandes sortimentosmns 'para nego-

cientes locaes, outros para os que'

de fora concorrem.

E'a quadra do sS. Miguel» para

Carregadores e cocheiros.

«H- Parece que os trabalhos

para a cobertura metalica' do mera

cado do peixe terão bastantes con-

correntes. Até hoje teem mandado

á. secretaria rnunicipal informar-se

das condicções e do projecto algu-

mas das mais importantes casas

constructoras do Porto e Lisboa.

Appareceram' novas varas'

de porcos alemtejanos. l¡ carnesu-

hiu ja mais, correndo agora a 375700

a arroba.

+0- 0 mercado do peixe, mais

abundantemente fornecido, desde

em diga-entes collegios e em quinta-'feira ultima. ¡Appareceram

sga casa, ministrando Instruce'_ especm, ,,me ,ambemj de ,Ora
magníficos robalos, tainha. e outras;

O que 'cada um trouxe foi me-

Se colligisse todas _as suas nor quantidade doque noanno pas-

sado, sendo porisso o rendimento

do aluguer do terreno para a ca'-

mara menos reis 136250. *

Esteve numerosamente

l'ÍdO.

40- 0 rev.mo bispo de Macau,

tio do nosso_ aprecia'vel collabora-

dor litterario, Sr. ligas' de' Castro,

parte na segunda-feira para asua

diocese, indo, porém, primeiro a

Lourdes e Roma,

+0- As nnportantes minas da

Pampilhosa, perto da Mealhada, em

eXploração, vão começar brevemen-

te a expOrtar o seu mineral de fer-

Concor-

ro para Londres. O v producto é re»

putado de primeira ordem e a ex-

portação deve_ attingir_ importante

tonelagem.

'A empreza d'estas minas vai

construir uma linha ferrea, a lim de

ligar a_ mina com a estação da Pam-

pilhosa, no caminho de _ferro do

Norte...

+0- Ha ideia de estabelecer

carreiras diarias de automovel en-

tre a estação de Estarreja e as po-

pulosas freguezias d'aquelle conce-

uma comanhia, cujo capital será

tiro para infanteria 3, que aquar- w* lixado P01' acções-

tella. *Hoje,dia de g'ala,teem repi-

cado festivamente os sinos da tor-

re dos Paços do concelho. Emban- ,

deirarsm 'q Quartel, a capitania 0
districto de reserva, a _brigada e'çs

consulados, '

As guardas vestem o grande

uniforme. Toca no Jardim a banda

regimental, ~ e a noite ¡'_llutninam ;os

quarteis, ' '

' +0- Hontem, o mercado dos

20 em Cantanhede, muito concor-

rido; hoje o dos 21 na Oliveirinha, *

onde se realisaram baStantes tran-r

secções. '

4+ Fez hontem annos que' se

deu a tristissima desgraça do ("Ba-

quetn, que ainda emociona e pun-*~,tda. de Jesus e Anna
ge ao recordar-se.

+0- A variola grassa tambem

com intensidade no visinho .conce-

lho dÍAlbergaria-a-velha.

+0- Com o dia de amanhã

faz a sua entrada n'este anno a pri-

mavera.

Mala da.

.Águeda, 20.

Reune na_ 3.'.feira o tribunal colle-

 

Provincia

  

~ ctivio diesta comarca_ ,para 'ul emento

dos reus Adelino Alves'dos'R _'s'ã An-A

tonio Severino', d'Oli'veira' &Azemeis;

accuSados .do crime de moedaífalsa. O

tribunal é constituido pelos srs. drs.

Almeida Ribeiro, juiz d'aqui,:_ Cezar:

Brandão, juiz de Anadia e João ' Seres

no, juiz d'Albergaria.

e Nas cadeias d'esta villa' deram»

, . , , go ultimo realiso .se
lho. Esta-se para Isso organtsando ' u “m

* contra Joaquina Martins

Calculam-se em numero superior 'a i
w duas mil as lanternas que levavam os

o 0 tempo, apoz pequenas chuva-

das,tornou a fazer-se lindo. E' um en- '

canto, a primavera assim-C. B. I

Cintra, “20.

No sitio da. Ribeira, onde se estão A

abrindo ,cahoucos para a constru'cçào l '-

de um barracão, destinado a installa-

ção das machines productoras de :luz i

electrica,para illuminaçao d'esta villa,

desabou esta manhã. uma barreira, co-

lhendo os trabalhadores Joao Bander-

ra e José da Silva Frade, ¡ que &cara-m

bastante feridos, vindo receber cura-

tivo ao hospital d'esta villa. Nanhum

dos ferimentos apresentapgravidade;

comtudo os do Bandarra impossibili-

tal-o-hão de trabalhar por mais de

quinze dias. . ~

e Ao concurso aberto para l rovl-

mento do partido' medico em 8.' edro

de Cintra, não compareceu nenhum
concorrente-C.

_ Oovnlh'ã, 20.

Na segunda-feira as 8 da noite.nog
arrabaldee "da. cidade, commetteu-se

um assassinato com as maiores 9.5-'
gravantes.

Regressava o assassinado, anti o
regedorda Baldobra, do mercado ão
Fundão, quando n'um pinhal, entre es-
taocidade e a' povoação do Tortozendo,
fOI assaltado, prostrando-o os malva'
dos com pautadas e de! ois de cahir ao
chao furaram-lhe a ca eça com o pau,
entrando por uma orelha e sahindo do
lado opposto.

Depois de roubada a carteira, onde
havia quatro mil reis, o assassino fu...

gnu, sendo capturado no dia seguinte-
pela policia,encontrando- se- lhe o cha-
peu do fallecido, que com a pressa
trocou pelo d'elle, e na algibeira a
carteira.

Õ Na fabrica Sassetti & 0.'l deu-se
'um lamentavel desastre, n'umajparede .
em construcção. Cahiu uma 'grande i
pedra sobre um pedreiro, matando-o
mmediatamente.--C~.

Ílhavo, 19.

Melhorou o tempo, tendo os lavra-
dores esperança de rasoavel. colheita.
GA classe piscatoria espera tambem i

que os trabalhos no marr reçoni'étieúi '
cedo, se o tempo assimbontingdpw ' '

@O 5.1'- &dminis r dor e, 1 __

ferencin l“ .~ P d ”trans.

Õ No «Club ilhavense», no domin-

fosta a S.
Zacarias!

0 Grassa por aqui a ainñuenza».
a Teem sido atacadas muitas pessoas.

, I.
lagos, 20.

_ Na armação de sardinha a «Torraic
tinha», foi encontrado emalhado e mor-

- to um“peirre desconhecido, com-8 mg-
tros de, ,com 'ri e'to.Cre_-se.. é” .
va. morto ha litinufilsoqpor se aclifdii¡Birigüi!~
tado _de putrefacção. Por não ser'pos;
stvel conduzil-o a reboque para a .fa.

brica do guano, vein encalhar ao nove i
te do caes, onde a auctoridadp craf-

Q

* nou que fosse esquartejado e retira'
em oonse uencia de oder a ct

salubridade publica. p me ar a'
O Tem feito agora melhor tempo; e

o mar está calmo.--L.

Oliveira d'Àzemeís, 20. .

Fo¡ dada em juizo participação

e filhos, de
Travanca, por terem espancado bru-

mesma freguezia. '
o Por se lhe ter entornado prrte

d'uma panella 'd'agua a ferver, queis
mou-se gravemente uma. sobrinha do

A sr, Joaquim José da Silva.

O Um' aprendiz da fabrica de vidro
do sr. Abreu, cahiu e espetou no bra-v
ço direito os vidros d'um garrafào de

. vinho que conduzia. '

00,_Foram marndadas regressar im-
mediatamente aos respectivos corpos

w todas as .praças que se achavam em
4 gozo de licença, n'este concelho, e 'er-

tencentes aos regimentos de infagte-
ria 6 e w 18, aquartellados no Porto, e
do 24 da mesma arma“,iiern Aveiro.

o, A.

_cidade
  

1 sem agor' sido :maiqr \'\desen-
volvnne to g: os ttabdlhos de

construcção do novo hohpit'al,
acceder, por allegar faltade na á freguezia da Foz do Arelho, ção gratuita a muitos estudan- chicharro frescal bom e barato.. entrada os calouros gatunos .lose Pe; &c- Tambem no edificio do

 

  

minorar/t to' “CAMPEÃO DAS PRIÍVINCIAS” de _romano de juntar as suas

(53) 'LEw1 WALLACE as exclamações _da turba ao

' ver um jardim delicioso que se
W

perdia ao longe, n'uma. Hores-

ta semi-velada por vapores de

M5910): ,, ,, ,, um azul pallido idealmente

ouvia repetir sempre em volta perguntou a um homem que teu por ahi satisfeito por es- i sou ao ladosd'elle sem_ que: a

dielle: «Valle mais ser verme caminhava ao lado d'elle,apon- capar ás ondas do cortejo, e sua presença parecesse'intimi(

e sustentar-se das . amoreiras tando com o dedo para o sitio ínternou-se no arvoredo, que dal-sa. Assentouãse .ao (pé

de Daphnê que asaéntarrñe á de onde vinha o aroma. parecia, de longe, estar n'um-límOeiro, cujas raizes mel-gua_

niesa do rei». * _Sopponho que se offere- estado selvagem, mas se diví- lhavam n'um regato que map_

,É Em que GOD'SÍStía esse en- ce um sacrifício a Diana ou a sava logo, vestígios da mão de murava debaixo da .ramaagempht

XVI suave. V canto irresistível, a que accu- w Pan, ou a¡ qualquer outra di- um mestre. Um tentilhão, cujo":

' Atravessou este jardim díam todos os annos milhares 'vindade dos bosques, Os arbustos e_ as arvores ç ninho se baloúçava ,puma Per;

"Bien-Eur seguia com ;os cheio de flores, de repuchos e de pessoas, que abandonavam Ben-Hur lançou um olhar que oformavam estavam todos nada estendida, por-cima.

olhos" a 'direitção de muitasde' \estatuas, em redor das o= mundo para se retirar para gurprehendido aegte homem, carregados de _flores ou de'agua,ñxava.nrené, bem'

mão“ estendidas; Vinillo' alto  qua!“ dansavam homen“ mu“ este logar“? que acabava de fallar na sua fructos; reconhecia o perfume 'rentar susto, os seus olhois nei'.
_dhmaàmmnaá- O panico ,yum lher enlaçadas. , _ Era então assaz. poderoso lingua materna. dos lilazes, dos_ jasmínse dos gros e brilhantes. _ V , ,

templo,,collocado áentrada' do k, . › Entrou n'um dos bosques para .apagar as ..recordações -- E's hebreu? perguntou- eloendros, que Vll'a. Horlr, ou~ Na' Verdade, refletiu, pare-

bosque sagrado; _ atraz do prestrto. - das [111881138 .soffrldas e fazer lhe_ adora, nos Wales, em redor da w ce que esta ave _ me &na; v _

T Os' hymnosiresoavam-mais Caminhava sem sequer esquecer as colsas do passado, -- Nasci a um tiro de fun- cidade de Dav1d. Diz-me; -'

fervoroaos,__a ÍÍÂIÍISÍGÂaCGelaraa perguntar para onde ía, com agradaveís. ou amargas? da, da praça do Mercado, em quia arrulhar* em volta Não tenho medodé t¡,Põiás*-

va mais'chmpgm. ' , í a_ vaga, impressão que acaba- E se tantas almas encon- Jerusalem, respondeu com um de Si &8.16133; alguns melross t que reina aqui Ó amor. .A

O enthusiasmo geral com.- 'iriaír por' chegar aos templos travam all¡ a fellcldade,_ não sorriso de deferencía. que saltltavam na vereda, pa- COmprehendia, n'um' re-

mu-nioava-'se 'stella', integrado que=devíam constituir, pensa- poderia elle tambem frml-a? Ben-Hur preparava-se pa.. reciam. esperal-o e dar-lhe as lance, o que. constitui-a o em¡ ›._

seu, e, quandoidepõis'delta' va,,a attracção' suprema de, A' medida que se interna- ra continuar a conversação boas v1ndas;umroux1nolcan-canto de Daphnê. “

passado'oportícb, 'se endon-'Ã 'Daphnà' _ ,va na dens1dade dosbosques, com esse desconhecido, mas tava n'um ramo, ao alcance Porque ,e 'havia denubp,

trou n'uma largagesplanada A vida seria realmente tão 1. o ar parecia-lhe mais perfu- uma. leva, de gente separou-os, da mão e não voou quando ~ trair a elle? 'h

Abrja-ge n'esge sítio um perto; uma CÔTdOI'IllZplageada, sentiu tentações ape- doce? Perguntava de si para i mado. _ w _ _ V w

Bar do requinte dessem gostós' si,*pensando 'no' estribílho que) um jardim alem“?scarreiro em frente d'ene¡ met- .á _fraude da sua, mnhada Pas..
-_ .I. ...J-n-

  

(Contimta)- .7 _

- "dc-  



.jl'erreiro vão recomeçar as obras

' com maior actividade.

o. ' +0- Vão muito adantadas as

0;? “reparações das ruas da' Estação e do

r- _k Cojo, fronteira ao «Mercado Manuel

Firmino». w

__ fc- Na rua Dir-_eita deu-se co- a bola está obdecendo a. or-

l. moço a desobstrueçao da pedra que dem que se lhe deu_ Verificar-

apejava,começando-seaempregal-a h d t b

,1.3, na sua reparação. Ficou assim em se' a en O em reve que a

. 0'" parte satisfeita a nossa reclamação bOIa eHeCtlvamente retrograda

do n.° anterior. e acaba por cair aos pés do

*Continua O SBl'VlçO de draga- ç operador, comquanto este pro..

t gens na “.a ?de de cl“'ga de la duza com o leque uma forte
mas nas plscmas do COJO.

A.
, Em seguida agita-se este de-

pouco a pouco augmentando

a intensidade do movimento

I

t

Í,

.

l

   
  

  

   

W à w_ J 1 _ A corrente de ar em direcção

“ll limpou., litttrano lt _screnhlico opposta'á que a bola segue.

1,, ,, _ * * * " Mr. Harte pretende que o mo»

E: “mm, PE“ SUGGESTÍO z vimento da bola persiste mes-

ar- ' w H i mo depois de haver terminado

j ' i a concentração do espirito

 

   

Tinhamos assentado'. que a que O produzím e

1°:: 'ailtoãsuggemão'lse- mama Ora, se se consegue isto
il¡ ' » . . ..

*' 3 uma Pêta- - - de um corpo tnammado, naod

F. ' O _PPM descargo Ele_ com" admira que, graças á sugges-

.0139013 (13313958035 mmlamen' tão, se consiga igualmente dis-

lni la escrupulosas' ef" quem. ° sipar enxaquecas, insomnias e

I 'Peccado da' - men-tira: mesmooutros incommodos desagra-

vagar a principio, e voe-se

Registrando-se tambem o cas-

em que uma mulher deu a seu ma-

rido sete partos triplos successo

vamente.

+0- 0 movimento commercial d" a terça Parte da (“11mm

sem deixar de se imaginar que da Guiné, de janeiro a setembro de da beterraba.

~ 1902, attingiu 39728280072 reis de

importação; 2703060923 reis de

exportação; rendimento aduaneiro

85:7580836 reis.

4¡- Está vago o logar de me-

dico do partido municipal do con-

celho de Ponte de Sor, corn resi-

dencia nas Galveias.0vencimento

é de 5000000 reis annuaes,e o pro-

vimento, por concurso jàfoi aucto-

risado

4-¡- No ultimo anuo foram pes-

cadas no mar dos Açores 102 ba-

leias, no valor de 21:8660000 reis,

as quaes produziram 47.34ôz929

litros de azeite. .

+0- Entre o elevado numero

de pretendentes a mão da gentil ti- *

Iha do presidente dos Estados-Uni-

dos da America, comprehende-se o

do nosso compatriota, ministro de

Portugal em Washington, sr. conde

de Alle.

4-0- EmCabo Verde, está cau- grandeza do das nossasjgalli-

pôr proxima 'uma ;da outra; o

melão longe.

O melão não chega a pe-

No moinho tem se, la-

var a beterraba; o melão-»dis-

pensa-o perfeitamente,__:i,

siduos são excellentes.. .para. o

alimento dos animaes.

Se algum lavrador tentas- i

se isto, talvez-desse com uma

boa fonte .de receita.

UM PASTOR SINGULAR

Oiagami é uma ave da

America meridional cujo _ _ cor-

po é approximadamente da

“site. @sharan attençâo- ge-
ral., A8_ entradas_ _são__baratas.

. - te o artigó 30101 da tabella do.
O sumo da eterr ene- , , r' ' ' - - , . ; .

e , b e ab sello - feiras-_e mercadosassim w - _
grece e fertnenta logo, quan- :'z - . : ~ - . .t, ~ .. b-llco

, ... ; como ,as licenças ::apitar-ias,
do o do melao nuncaenegre- ~ -r

ce e se conserva uns poucos . o ... » , --
. , Inspecçao do sello n este dts- ~

de dias sem ;fermentan Os re-

cial da cidade.

tellosz ção 'th transito

foi mandado fazer a chamada para

'manifesto do referido cereal, a tim

j _ ,_ de se-conhecer a _quantidade exis-

1 ç de mOIh*oqsu tente-e vêr se é preciso rev-correr á

Br ,miniatro da fazenda sus í importa““ ,
* *' * ' ' 4o- Queixam-seda província

. (ir-..93099- de 'Moçambique de grandefalta de

m1 &$09a_f›;fi-9°brança das-11933“" chuvas.,Algumas 'Sementeiras estão

ças mencionadas na verba vin- perdidas_ °

Para o annuncio'fqite _hoje pu-

_ mos .rom ÇüllCltla. w.classifi-

_ , cado .o rnrl'ttor atéf lmjclconhjccído,

Assim o fizeram constar a chamamos a atltetiçào_clos leitores.

w Garante se a ;sua aulh'en.;tículade

? e a sua ,clirncia !lilltll it'rz.tt.pplíiratl0.

ll por tão_ pouco, uu&rinsiguiliCttnles

?8388 DO!" fl'ílSL'O, lim-3.33“ humani.

_w_
ç' , ç.: t 4. ._ 1 o .

(latle sotfrnclura tl ¡uplc'llrs lmnn'elsNotícias aricolas . , , . _,
. inimigos. ,I .tra-a ,raspa e tambem

Informam-n'os de Fermen. lnllllb'i_ _rccmntnmztjaval“: a' \applica-

prtlst'ríplo no' mes-

   

 

0

tricto e a associação commer-

mo "n'nntmcio. _' 7
Estão quasi concluídas por es- ñ _ .

Sessenta &11:153' "do " obser-
tes sitios as sementeiras do 'milho

temporão. _ vação cuidadosa, _junlauuãnle, com

De Aljustrel: milhares :lc altos-tallositle¡nomcos

Está sendo muito sentida n'esta e do upblicn, nos terrain-a'. 'decla-

região a falta de chuvas. Se a es- rar que nunca se l'À-z_ um, _remedio

tiagem continuar por mais 15 dias, que possa comparar-st: mntfiil'eito-

a'.

:l
i quando seja . subjectivamente

commettldp, inspira repugnan- ~ grassa, ,diz um ç espirituoso

. cia mvencnvel, devemos obser- '-

[og Var-1h99 que a P*ata em (11199' Ebbard, que os medicos podes-

daveis. Seria um grande pro-

commentador do livro do dr..

sando sérios ambaraços à navega-

ção, entre este archípelago e a Go-

réc, à falta de um agente consular

* portuguez n'esta ilha frauceza da

costa d'Africa, não podendo os na-

pernas mais compridas; Tem_

a plumagem“ negra, excepto

sobre 'o peito, onde passa, des-

_cia um mau anno agricola, |

De Mora:

O tempo conserva-se nublado.

,h . . w. __ _ .~ ,teremos muitas cearas completa- ral de Cereja do Dr.",i'ljtzr para do-

n as; ,mas com-,9 Pesçoço e 38._ mente perdidas, e por consequen- ¡tmna com tanta Certeza teclas as

doenças da' garganlnj dos" bron-

l chips e dos pulmões.

A ellicacia ¡nnrawlhnsa (lo Pei-

tão é simplesmente uma pro..
__ _ sem substituir nas suas recei-

. phecta, semelhante ás asser-. tas drogas por mentiras. As-

¡ ções dos ant'gos Prophetas .da Bim como os mais eflicazes re-

;Escriptum sagrada Que fal“medios não são outra coisa

wlamina como 81100605108 no * senão venenos, seria excellen

ÍPRBSadOa de acontecnnen'limite coisa utilizar os peccados

quem reahdade de*me 0°" para fazer d'elles agentes de

“ correr no futuro saude,

O effeito da suggestão é -_-____..._.____

' consideravelmente augmenta- H . Pe.“ ¡dheçt'ão

' dose o. doente se portar como OJeá a PrzmwreM_a _ 1m a

'_' se estivesse já na situação em Opereta O sr' D' ¡gue de

.queüdesieja achar-se. Se, por

exemplo, não tiver appetite de

comer, faça os gestos e tome a »

attitude .de. quem_ está sabo-

I . í ;cando um ,repasto excellente

' pc oappettite voltar' lhe-ha. E,

' necessario, ° alem disto, não

' ter pressa e dantempo áideia

.y Ílug'gerida transformar-se em

. realidade.

.l . Amrmao dr. Ebbard que

1 a_ insomnia é perfeitamente

_curavel por meio da sugges-

. 'l tão em menos de tres dias. Da

co de Macedo.

O beijo da baroneza é pos-

racteristico das recitas em que

tomam parte senhoras e em

de d'um publico illustrado um

original de valor.

hontem vimos, por uma gentil

manifestação de cortezia com

que se obzequiou a imprensa,

Alarcão, com musica original,

dos srs. Dias Costa e Francis-

1 tivo eleva-se a trinta esete milhões

, ta em scena com o esmero ca-

que se evidencia á. curiosida-

Tem-n'o realmente a peça

* que hoje sobe á. scena, e que ,

vios apresentar os seus papeis na

devida ordem nas alfandegas.

+0- A Austria, depois do de-

sastre de Sadowa, em 1866, recor-

reu ao papel moeda. Depois de 37

annos de trabalho assíduo conseguiu

agora acabar com elle. 0 papel

moeda e substituido por 1:459 mi-

lhões de coroas em notas do banco

Austro-Hungaro, garantidos por mi-

lhões 1:112 em ouro, 60 milhões

em lettras de ouro e 308 milhões

de moedas de tronco.

+0- 0 «Rei Eduardo» será o na-

vio de guerra mais custoso que se

tem construido. 0 orçamento primi-

e, apezar de ter sido reduzido, os

constructores das docas de Deven-

de a côr de aço até' ao amarel-

lo doirado. '

O :agami domestica-se mui- *

to facilmente, . 'sobretudo nas 2

Guyanas, affeiçoando-se tanto

aos seus donos que chega a

impedir que _outro qualquer

animal se approxime d'elles,

assim como a guardar e a de-

fender o que entende que lhes

pertence. De manhã encontra-

se muitas vezes'o agami con-

_ duzindo os patos aos charcos

port asseguram que a despeza to-

tal será superior a trinta e_ cinco

milhões.

+0- 0 numero dos habitantes* __ . ,

tao intelligentemente como, um

cão. _Sei um animal carnivoro

ou algum cão, desconhecido se w

da terra e approximadamente de

um bilião e quinhentos milhões.

D'estes morrem cada anno trinta e»

tres milhões. Fala-se sobre a terra

tres mil e sessenta e quatro linguas *

quasi egual ao de mulheres,e ame-

ou as galinhas ao prado; quan-

do um d' estes animaes tenta

affastar-se, uma vigorosa bica-

da faz voltal-o ao recto cami-

nho. Assiste ao recolher dos

rebahos e guarda os carneiros

aproxima do rebanho entregue

ditTerentes,e pratica-se mais de mil á sua guarda 9.1.16. 1130 _ heslta

religiões. 0 numero d'homens é; em combatel-o, .Precipita-se

então sobre o adversario, _dan- j

das vinhas, queovalá no corrente

anno sejam mais prosperas e abun-

As cearas carecemzdialgjqnaa #torili lie Coruja lj“ “l“. ,AYUIU 'para

chuva, pois estão recbñtindo.3e'dai resolver toda :l Inllnuaçao tla gar-

falta d'agua. _ , gunta e dos pulmões, :acalmar as

De Braga¡ dores e elumuar tmlo o vestígio

Ne ultimo mercado“ géneros #da npl'crmitlade, é o que hatlemais

regulam pelos seguintes preçosi :"eque'MÊ Wim L““ um les"

Milho branco, 470; amarello, “M O em uma no“?- _

460. centeio 530. paínço ; 520. _ AS tosses Cllt'tmttms e arreiga-
o) I i 1'_ p_ O .1x .. Q. , ..

milho alvo. 700; feijão'brapcoáoos .Issues .ltiafllltltn dllllgOS pode?)

fradinhO, varmelho,.'960; amar. llÇLLnSllal (e minsum pOUCO 't0 _

rena, 720; ,fajado' 680; miuda, tempo,mas cedem com tmla a cer-

. O' w _ Preparado pelo Dr. .l. C. Ayer

640'Dbãtãjzzííaso, i d: 10.“, Lowell. '.\lassu U. S. A.

Dizem os lavradores que ,se o.. .

    

. . , ,; _ soam““oeoaoeoooso'
tempo .881m contlnuar sem Chuvas w llllllõüllIImlIIMIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmhs.

do peso, haverá um anno de fome. , 0118111130' 1*' '

De Famalicão- I mwrzo-cravacrco

' . .A n . i , medico da Real Camara

NO 110850 Concelho tem 8140138?, Dl' Luiz “3931132 facultativo municipal-1

go pela areal companhia vinicola,¡ Rua d'ArrocheIta--Aveim

ao Peço de 455000 reis cada Pi_ * .Consultas da 1 horas as 3 da tarde.

p a Iâe vinho de' “aos 1 - - 'uma¡transmittmettwltmmmmmmmnnmmm
, g ,.i f 0000000000.,o

4-¡- A primavera apresenta se

encantadora e amena'. A¡ “40-4040-40-

De Figueira de Castello t

Rodrigo: >

Vac muito adeantado o serviço *

Lembra-se a todas as pes-

soas que forem a Lisboa, que

não se esqueçam de v'sitar a ma-

ravilhosa e surprehendente Ex-

posição Fabril e Artística «Sin-

ger» installada na Rua do Prin-

cipe, a entrada da Avenida.
dantes do que no anterior..

40-40-40"..-De Madrid dizem tambem:

, mesma forma se pode obter o

despertar a hora ñas, com a

exactidão de um relogio. A

auggestão deverá praticar-se

4; quatro vezes por dia; de man

nhã, antes do meio dia, a tara-

i de ea noite. A principal con.. _

dição para a efñcacidade da

';- suggestão é a regularidade.;-

x Uma vez realisada' w deve-se?

A volver o espirito para. outro

objecto. Continuar a pensar

pa'ideia suggerida seria çom-

   

   

   

i- prometter o resultado da Ope-

l (latinfiuencia. da materia sobre

Ê '. o'espirito, citaremos uma. cu-

' ›. ria'ga asserção de Mr. Richard-

Harte, no seu livro-O hypno-

. tirano e os medicos, que está

ração.

Já que estamos tratando

causando sensação em Ingla-

'- terra. .

*Conhecem de certo, pelo

em ensaio geral,

O enredo é simples como _

em todas as obras do genero. .

Mas soube d'elle o auctor tirar ›

partido para_ nos fazer passar

uma noite deliciosa.

Tem versos lindos, que a

musica faz realçar.

Os papeis_ _estão bem dis-

tribuidos, a peça muito bem

ensaiada pelo sr. Duarte Sil-

va, e a orchestra, habilmente

regida pelo sr. João Miranda, w

*concorre para o brilho do des-

empenho. Os cores manteem-

se n'uma afinação fóra do

i commum.

A esposa'do sr. D. Miguel

d'Alarcão tem um desempenho

superior.

D'aqui a horas terão' os

leitores que alli forem _a confir-

mação do que deixamos dicto.

dia da duração da vida e de trinta

e tres annos..

Morrem,em media, noventa e

'um mil oitocentos e. setenta e qua-

do gritos enormes e perseguin-

do-o com energicas bicadas- até ,

o pôr em fuga. _ _

*tro pessoas por dia; tres mil sete- 4 A: .hora .d.39_.-refelçõel 0

centas e trinta por_ hora; sessenta agaml installa-se na_ sala_ de

IPO!“ mlüUlO; 6 uma_ P0P segunda_- jantar, tend,o_'0cuida,do. de ex-

-oc- Esteve brilhante o festival 3 pulsar o cão e _o gato, e_ espe-
com que o «Recreio artistico» cele- z. t t › .d.

brou, no dia 19, o seu setimo anni- ã? ?13013119111339qu 0“¡ em

e e.versario.

0 atrio, escadas e salões da. casa, A * * _ _ _

Espectaculos

na «Feira» ~

linda e artisticamente dispostos,sob

o barracão _do Rocio con.,

a direcção habil do sr. José de Pi-

tinua agrada-ndo a compa- ›

 

nho. De tarde tocou alli a excellen-

te banda do 24, que executou um

bello repertorio, sendo muito ap- nhia do gr, Justiniano Cremes i i

plaudida. Queimaram-se algumas
. , C .e .. í _

girandolas de foguetes_ Peneda. E uma troupe modes

A' noite monologos e cançone- ta! mas que faz Por sereias e

tas, 0 musica, tocando bem tem os applausos do povmho

a sr.“ D. Cecilia Guimarães. Depois, concorrente“. Amianhã,especta-

.entres dançante, que esteve anima- 01110 novo,

ggíãtmaAgradecemos o amavel con- ”Veio ç nxesteçamm. á ;

~ «Feira» tambem a «Exposição

~ portugueza›_›,_.que ,no _anterior *

tão apneciadaahi- foi.>.As Avis-'-

 

*tores não andem satisfeitos.

tem, segundo telegrammas aqui re- *

tendenma para. _baixarem

achar-se atrasada a nascença.

Tem havido uma 'sêcca perti-

naz, dando logar a que os agricul-

Hon-

cebidos, choveu muito em Sevilha

e Granada, o que causou não pe-

quena alegria aos lavradores d'a-

quc'llas duas províncias.

De Albergaria-a-Velha:

vados preços. não havendo por ora

' visto

De Estarreja:

Principiaram já as sementeiras

de milho e feijão nas terras altas.

O tempo corre bom para este ser-

viço, e se assim continuar teremos

um anno abundante.

44- 0' «MerCado central de pro-

ductos agricolas) pediu aos lavra-

dores do paiz, amostras de todas

as qualidades de trigos para o mu-

seu.

Em com-.essencia de ter

havido reclamações sobre os pre

Notas

w Temos tido chuva em abun-

dancia. w

Os Vinhos mantem-Se em ele- a 105000, 10 reis; de 105000 a505000,20

w reis; de 500000 a l00ñ000, 30 reis; de 100

“ a 2505000, ill) reis; de '25036000 a 5001000

~ contatos min Att'lltllNE ~

Assim como todos os accesso-

rios possiveis para illuminações a

gaz--Fabrica Metallnrgiva a vapor

da Loja Sol-Lisboa.

d'algibeira ç à

Le¡ 'do sêãlo -

Recibos e seus duplicados-Dc 1l000

  

; 100 reis. Cada 2505000 a mais ou fracção'

50 reis; chcqueao portador, 20 reis.

Lets-al de cambio

Entro praças do reino c ilhas adjacentes-

,À'vista e até 8 dias-"De 33000 até 9.05000,

20 reis; tic 21l$000 até 50§000, 50 reis', do

50 até 300,5000, 100 reis; de 3005000 até

5005000, 9.00 reis. Carla 505000 a mais ou

” fracção, 100 reis.

Mais de 8 (“Il-*D0 5%000 até 205000.

20 reis; do 2033000 até 1005000, 100 reis.

Cada 10ã000 a mais ou fracção, 100 reis.

Dagavcis no estrangeiro-_De 205000

até 1005000, '.0 reis. Cada 1033“!) a mais

ou fracção, 20 reis.

Do ultrnmnr e estrangeiro pagnveic

em Pmtugal -De 5m até ?Oiow'jmi'

reis; de 205000 a lOOñOOO, 100 reis. Cada

 

  

   

  

 

  

  

   

  

 

   

   

  

    

  

 

   

    

  

  

De toda parte

ara o activo negociante, sr.

'João Leitão, com loja de mo-

veis, cristaes e lindíssimos ;obje-

ctos para brinde, perfumaria, ele.,

na rua de ,lose Estevam, acaba de

chegar um_ grande e explendido

sortido dos artigos que deixamos:

enumerados, e que elle destina a

;mande de reputação, o jogo do

¡ping-190729, que é a miniatura

Í- do tennis e que se joga sobre

'qualquer mesa de jantar ou

sobre'u'm bilhar. As bolas'mi-

- pusculas empregadas n'esse

' jogo são de celluloide. Preten- ;

?de Mr.. Harte que qualquer

.pessoa pode, pela simples ac-

ção da vontade, obrigar uma

í d'essas bolas a voltar em di-

i_ recção a ella, vencendo a cor-

frenteÉ de; _ar 'desencadeado por

leque.

' Nunca encontrou, diz elle,

'ninguem que o não conseguis-

ã'__¡e,«Uns, porem, . obteem este

resultado immediatamente, ou-

íiiimgjúgao, ' cabo de bastante

E' o mais completo, mais escolhido

e mais recommendavel que ha lar-

gos annos tem vindo ao mercado.

Aquella barraca destaca-se sem-

pre pelo bom gosto com que appa-

rece ornada e pelo magnifico con-

d'este anno otierecem a mais, so-

¡ dos, a novidade, que tanto se des-

taca em muitos d'elles.

Alem dos que alli vão ver-se,

,. . . . * tem o sr. Leitão a dois passos do

exercicio Com-993 se Por local, maior fornecimento, para as-belecer uma correntã dear, sm, pode, coneãponder ao favor

.agitando para esse em uma com que O. publico o destiugue.

Nagano“ fmtatcom_ uma folha _ +0- _Por occasião da vinda do

'ideipalmeiratiA bola do ping... re¡ lde Ingllaàerra a hilsboaà arcom-

4_ , _ w - _ - panna rea os camtnios e erro

éeztãgàailàzãgtedzep2:1:: estabelece comboios de ida e voltd

.2a ,.› 5 ~ ' * - a preços reduzidos para alli. .

_ÉBim' '15th 0011003"” O leque 4-¡- Dia a revista medica ingle-

e, .mentalmente, ordena-se á za, c'l'he Lanceh:

_bola que, em vez de progredir,
«Os nascimentbs duplos occor-

O m r ' ~ v 7 o '-
,mtrograde em direcçao á pes_ em na 1asa0 de l para 80, os trt

'poa que faz! a espertencia,
[3109, de um para 6:400; os quadra-

! _ plos, de um 512z000 e os quintu-

'251111me se começar a agitar. plos, de um para 40.980z000.

*í

sua barraca na «Feira de março». *

wjnncto dos objectos expostos. Os

bre a perfeição com que são obra-

l

l e
do assucar, um excellente xa-

› rope, e das pevides faz-.se um

0 “Gampeão.. .nos .campos

 

l _

tas, todas novas, sao de ma-
l

,l

ços do trigo em Ponta Delgada, f 5003000 a. mais ou tracçao, 100 reis.

w l

ASSUCAR DE MELAO, a

undou-se ha tempos na Ca-

lifornia ._ uma __ companhia

para a fabricação do assucar

de melão, Está -incontestavel-

mente provada a superiorida-

de do melãosobre a beterra-

ba para a fabricação do as-

suCar.

Preferem melancia, cume-

lão de agua, como lhe cha-

assucar,

0 'melão dá. tambem além

optimo azeite para a mesa.

' Comparado com a beter-

raba, cujo xarope não serve

para tomar e que pelas impu-

resas pede um dispendioso tra-

balho, o miolo do melão é pu-

rissimo sem acido e apenas

com: uma porção de cal n'um

liquido de difficil evaporação.

A beterraba tem de se dis-

mam _os franceses, onde tem

de gastar muito menos com aw

cultura e com a preparação,

do ;que em toda a qualidade

de melão e- de fructo que dê

l

l

I

l

por melhOres desde os seus

primeiros 'estudos

alcançava os largos horison-

tes que a revolução europêa

ia rasgando diante de seus

olhos já quasi assombrados

da morte, e pedia á liberdade

democratica, que bem enten-

dia, mas de que se receiava,

que se não deshcnrasse com

exCessos nos seus dias de ine-  

vitavel triumpho, e que desse _

aos povos as excellencias _ de,

alma, os gosos

elle sempre Ílhes' desej'á'ra 'e '

procurara por_ via dos ,pode- I

res que' lhe' parecerão 'mais '

proprios para o illustrareme_

felitarem as cemmodidades so- f

Ciaes. Generóso amigo! › rece- .

bei na campa as' lagrimas que?

estão cahindo sobre estas li-

«: ' nhas. Recebe¡

n. -

:tosa ESTEVAM
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_canvas ponmcas .

  

obstante algumas ,obscurida-j '

desc ,incertezas Â 'que spears: ',Í í'
cem" nasua' historia, ' ebfigiaü

dona "levantar, bandeira 'gde',

gut-,raças resistir assess““

arh'itrartos @e w' co'rr'UpÇ'ões
( .W t i li.)

.t'?'- r. ", .., ,

tarça'das, arrolou ao seu
.'í'Jt'l «O BRM;

Vlçq_mu1ta _ente
›

O

l l

politicos,

4 "eri- ,
. *'..t .i .i.-- 11-1'

_, .a _split-*Quasi .9.. .
não ""de'sffaldpu' ' 'toda' ._ a sua, l“

rf) :ir-“fi 3*.. t¡'»..ã wi 1;' 1)

bandeti'a, temen o rare-ar '1 as
' * ".'JlÍt/ ”JH "):'!1 a lt'é_!~'._." r l..

suas fileiras. installou po_ o; _

' t( >°.'~l.l'lii; lili) 3.' e'›=2;-' t .1, '-_,^' “jp

Verne 13.319 ;Poder .dl'CVQIUCIO- f¡
.0' lira? o. 1..:"0-..2 pri' -t |- lr').r'_$_,

narra assistem“, 9 0 ,sem-,,,._ t.-..._). › v ..,_.

entre ;centmuñts , convulsoes, ç ,
;i H l t 3¡ j' ° °

il*

materiaes que
(^Tr'_f'/.¡'Jt_;i;| b' n :Ii ;"'l(i, .-.

tendo , na _cor a. ,um adversa- ,
. "t 'iii-Í) ,').1f L» É¡ a: z UN¡ .tua a

no usacfo, habtl _e ,pertinpzh
' ° 1 li' .- 'hi'l', ¡4331“!

nussa
dliiji

tl ;_,¡'
ç W

gl
'eStePácr

o; _.,t lili) MH¡ 1."?

,-3 (__tt'_' ti il 'ÍJ e?
foi' 'l

mentç_ d ?combinado entre, “ os
IJ) _›.,_.f.'.p j, ililhj. '__)li', .(4 agili)

Sei-is . &133%; ,FPHÊPlSUQÊ ,Willi-,7 t ,e
bros nem, H,cimeptar as suas ,Y

t "1'75". . . ;3/0" . l 'i ' i;

doutrinas -e'm'mstiiüí'ç'õeá s'on-

das e permanentes. Colhendo-

sl

este testemu-



  

 

GBANlrE NOVIDADE

Americana

_às_

*

_.

Mangas sedosas para todos
os systemas de bicos, desde 120
a 300 reis

Bicos completos de 1.', com
chamíne de crystal ou mira a
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Unicos agentes no districto de de ~crystal ou inica, de 1,8000

 

a 1d'2 00 reis.

AWTEIRO
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Clos a cr( moldura.

Execução perfeita. Modicidade de *

preços.

Benz com ou sem

DA AFAMADA

Bicycleta GLADIATOR  
A melhor marca que se fabrica

x TRICICLOS E AUTOMOVEIS, com
o novo motor a petroleo - ASTER
GLADIA'l'OR, de força de 2 114 ca-

, vallos,superior a todos os conhecidos.
Concertam-se, esmaltam-se e niquil-
lam-se bicycletas de todos os auctores.
Vendem-se machines de costura, etc.,
etc.

  ç ,ESTE atelier, montado com

o melhor material moderno,

para a execução rapida e

perfeita de todos os novos proces-

sos de illustraçâo, executa-se

qualquer trabalho, em photo- *

Jeremias Lebre, rua do Gra- í
vito, Aveiro.

» ff, Rapidez e economia /

 iiiiiiiiiiiiiiis iiiiiiiiiiiies
     

  

  

  

 

  

 

ba emitacôes. O verdadeiro, le-
giiimo, u'nico Bico AVEIREN-
SE, o patriota, na Fabrica do
Gaz.

O siguatario toma inteira
responsabilidade pela excellen-
te qualidade do BICO o seus
aprestes.

es   

  

 

    

     

     

 

tres cores) helyogravura, gra-

vura para transporte sobre lou-

ça, photolytographia, talhe doce,

fundos de segurança, iiiarcas de

agua, etc.

'recitais-iii iii  
assessor

Fornecem-se

  

Para comprovar a efñcacia

d'esta pomada, bastará dizer

que ha milhares de pessôas '

que a teem empregado em im-

pingens, herpes, escrophulas,

T feridas tanto antigas como re-

centes, embora syphiliticas e _ à

que os seus salutares efi'eitos copos brancos ou amarel'
ímmediatamente se teem feito - IOS* Compra'se° Carta' a' es'

Preços e vantagens excepcionaes
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JOA@WM assassina sarro

    

 

sentir. ::i ;sediôcçao com as inicia-es U GOLLEGÃr v
7 M

i -
W o o o

N
Fornecedor do exercito e das prin-

".

. . . . n

(”paes alquilarias de Portugal, for“

 

quc tem dado as melhores resultados l
em todos os ensaios

Celebridades Medica:

 

i PHARMACIA DE 1.3 CLASSE
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feitos pela:

_ Franceras a

nas hospitaes da Parlz,

  

   

  

  

  

   

  

IMPORTANTE
    ços sem competencia.

Vende tambem feno e camino do“
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V ' _' r l
contra as doenças .regala:as: ¡

.

AIVA da IRMAOi Proprielarios da Fabricí,I de Fundição de Gondomar, aniiun- , - - i * Í'Í',
?Ragãrãdsdgãgdêivo m um danada., pala encher com““

P ciam ue iia sua secção de objectos agricolas annexa a mesma fundição,
Unico Approvado a convusscsuça

alem. c todos os objectosagricolas que teem sempre em deposito, tein actual- N
pela ACADEM'A d°...M,,E__°_'°'"^ d° "ms ° ' ozrzgâtgdgmsscmwm

mente um grande s_ortido d'arados americanos, sendo estes dc grande vantagem OAO Antonio da Graça dq í CUBA: Anemla. Chlorosa, Fra um
PHOSPHralsgiLA

,ara os lavradores Já pelo modo como são constrmdos, DOIS que sao . todos de J _
. f g: Fob~res.Exlglr oVerdadeli-o QUE ENliE

DIABETES
Perro laminado e tamao de freixo, já pela Pouca força Que e necessario empte lhavoi vende Mtlgos Para e' ' um””11°danwndesmrmw

etc.   gar e pelo serviço que adiantam. Convidam, pois,.todos os lavradores em_ geral, _ - n w tw w V, 8
mad em particular os do concelho da Feira, que tiverem de fazer achisiçao de feate.) 0.8? c m0 peça? aes) aso 7 ,
Utensilios agrícolas, a nãoo fazerem sem Vieitar a nova secção, onde terao occa- bandeiras, candielros, lanter-
sião de observar os melhoramentosda industria nacional e_ mesmo observarem nas etc.
que podem adquirir um objecto deimportanma para a agricultura por uma in- tr _ _ w
sign ñcaute quantia. Tudo garantido. I f t C t R Pudo por preço modlco, ew

Pedidos aos proprietarios, Paiva ó: rinao, em rene a resume. epresen- ç i , w e n_ i
tantes na Villa da Feira, Domingos Gomes de Rezende;_-em Oliveira d'Azcmeis, e““ muito bom estado d 0° w
Luiz de Souza;-em Estarreja, Fraumsco Camara Radrignes de Pinho. servaçao. w

Qualquer pretendente de--

ve dirigir-seno aiinunciante,

 

  
  

o ovo-:inline iiLLoii emprega-_se ob arma dc qm-

nulados, de gragetauem injecção: ipod-emitem.

ñ. BILLON,

   

  

   

“oc-»M

i llepara... lie... Trata-se

dos teus olhos
Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisada pelo it,¡Governo. Sete medalhas.

I2 annos são as-
da'pgrala e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido. Ilhavo_

,gi-i., sados d e _ p -Analyse chimica pelo 0X.m° sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de _WH_* 5:“" _ eppis que_cbiuiica Esta agua mineral possue a acção adstringente, touica e desiiilectante. N ~ _ F ' ,jr As consnpaçogs, bronc/nm,E' empregada com segura vantagi m na diabetes, dispepsws, catarrlios , Y . A r ,I ,.quu,d588, “mma, ,05383, co-.- . . ' e - . a , .. ~ d' t' . d .- d d Com 80 ”[0 de oleo puro de fígado de ' ..___ . if, m Í . w t.
gasta 1003 pl“? idos Ou parasstartos, nas prever $038 2988 Altas w 6? “Ja (123 .as bacalhau, gtycerína, glycerophosphatos e A _› i_ ,, que, 01,3, influenza e ou 703doenças zezfeCCiosas; na convalescença das febres graves; nas atonias

hypophosphitos de calcio e de sadio.

Premiada. com a medalha de ouro

na Exposição dos Açores, unica a que

concorreu. Analysada no laboratorio

chimico da Escola Polytechnica de

Lisboa.

Ben'amim de Souza Teixeira, ba- ~ i *

charel Jformado pela. Universidade de i ç

Coimbra,medico da Assistencia Nacio- í_ P91' Em chegou a' Portugal 3- 9,3*

nal aos tuberculosos, attesto que te- Peçlalldadei 111110311811391; generoi do

nho empregado na minha clinica par- 8mm“? Mr- dr- A- ñ ar BS PMI-'tbem

ticular e na Assistencia a Emulsão Na- l nguem deve ter @(1119me 9- 09-

cional d'oleo de ñgado de bacalhau, w lebre deSCOberta do _ 11151519 dl'- A-

~ pre arada pelo pharmaceutico A. Car- 01'31“99 Lambert: Pan?, reallsada na

velho da Fonseca, da qual tenho tira- Indl”" Ene com ° se“ lmmenso saber!

znoomodos dos orgãos respi- i

ratorios

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcatrão, com-

postos(RebuçadOI Milagroso¡) on-

de os eH'eitos maravilhosos do al-

catrão, genuinamente medicinal,

junto a. outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

a sua salutar eñcacia.

E tanto assim, que os bons re-

sultados obtidos com o uso dos

«Saccharolides d'alcatrão,compo s-

tos» (Rebuçados Milagrosos) são

gastricas dos diabeticos, tuberculosos, brighticos, etc.; no gastricismo dos

exgottados pelos excessos on privações, etc., etc.

Não tem pazes livres; sabor muito agradavel, quer para, quer misturada com vinho.

Preço, incluiu-do a garrafa (8 dec.) 160 reis.

Apreciaçõcs dos distinclos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo-
se; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e piolessor VIRGILIO

MACHADO.

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo-
ogia da Universidade de Coimbra. Remette-se l'olbcto, gratis, a quem o requisitar ao

DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 8d, 1.0-LISBOA

  

1 A. Charl

RUE CHARONNE, 321 PARIS

_.-
_V --_

es Lambert

souberdes d”uin asthmatico,prestar-lhe

heis um serviço grande apregoando- '
lhe o Remedio de Abyssinia Exibard

em pó, cigarros, folhas para .fumar
como tabaco no cachimbo, o qual, _re-
ceitado pelos medicos todos e premia-

do com medalhas de ouro e de prata,

allivia e cura cada. anno milhares de
doentes. Certidões numerosas.

H. Ferré, Blottiére et 0.', 102 ,rue
Richelieu, Paris, e ein todas as Phar-

macias.

  

  

do magniñcos resultados.

E por ser verdade passo o presen-

te, que juro sob o meu grau. _

Lisboa, 28 de novembro de 1902.

analysando e investigando uma infi-

nidade de hervas medicinaes que na.w

India se encontram, e depois de pro-

fundos estudos, chegou ao completo

conñrmados, não só por milhares

de pessôas, que ostem usado,

mas tambem por abalisados fa-

cullativos.

Pharmacia Oriental

S. Lazaro-PORTO

Caixa, avulso, no Porto, 200 rs.

resultado, mediante a cuidadosa com-

binação das ditas hervas de realisar

um maravilhoso cepeciñco que em

poucos dias e radicalmente extingue , ,

a purgação chronica, o catharro da p°1° 091'1'910 ou fóra do Porto;
vagina, o restringimento uretral, etc. w 220 rms'

i E' eíiicacissimo tambem o Roob 4.-
bunalde Justiça.0 preço é quase' metade ; em destruir completa e radicalmente RETRET SOL
diessa emulsão, que se diz extrangei- 'a sehlide chronica e hereditaria. Este A melhor retret do mundo, a
ra quando é fabricada em Villa Nova maravrlhoso producto _chimico, que unica ue t . melho _
de Gaya-Porto. - bem se póde chamar milagroso, com- * q em em S¡ OS ra

* Exigir a assignatura de: posto exclusivamente de vegetaes, mentos modernos.

evita os perniciosos efeitos do Iodo Como autoclysmo, descarga" e
ANTONIO CARVALHO DA FONSECA e do Mercurmncausadmes de grandes aro de mogno, completa 26:000_ 7 estragos no corpo e com especialidade i . _ . d t .

Pharmaceutlco de 1-' 013-830 nos ossos, de que em edade jábadulta l relsi encalxom a e POS a aqm naFornecedor da Real Casa Pia de :lisboa se sentem os graves resultados, com , estação dO caminho de feI'I'O,A' venda nas principaes Pharma-

  (a) Benjamim de Souza Teixeira.

Ile**

l A. Emulsão Nacional não se confun-

de com a emulsão de Scott, ultima-

mente condemnada no Supremo Tri-

Avenida. Agostinho Pinheiro=AVEIRO .

ANADIA-MOGOFORES

unica agua sulphatada-calcica

ç

ç

í
x

É

N'esta ofiicina satisfaz-se de prompto qualquer eneommenda,
garantindo-se a perfeição em todos os trabalhos, para o que está
montada com o material mais aperfeiçoado e disliondo de artis-
tas habeís,possuiiido quatro magníficas machinas-uma das quaes

systems. MARINONI-que é a primeira e unica em grandeza e

rapidez, que actualmente se encontra no districto de Aveiro.

---eoi›---

Trabalhos cspeciaes a ouro, prata, bronze e côres, impressão

em papel e panno; participações de nascimento, casamento e ba-

ptisado; etc. Bilhetes de visita, brancos, a. 250, 300, 400, 500, 800

o 1000 reis; e tarjados, a 500, 600,700, 800 e 900 reiso cento.

W-

 

analysaa no paiz, semelhante
á. afamada agua de Contrexeville,

no¡ Vouga¡ (França.)

INDICAÇÕES PARA uso INTERNO:
arthritismo, gotta lithias e urina,
lithias e biliar, engorgitamentos
hepaticos, catarrhos vesicaes, ca-
tiirrho uterino.

USO* EXTERNO:

em differentes especies de derma-
tozes.

       

.

lI

I

I

l

l

  

, , _ . _ , A' venda em arra °

Os srs. assignante¡ effective¡ do Campeão das Províncias go- , , _ _ fortes dores rheumaticas e deprema- 1 rpls,_LOJa Sol_Llsboa. e caixas de 40 gargrafasfas de litro §um de desconto em todas as :nas encommendal. , “mas e droga'nas' no Remo' Ilhas e mento em geral da' saude' l ' »r ' '~ Pre o do cada atrai' 200 rei Ó

i i i
* Africa' D Pos TO GFML l t. (àgga' ?3300 de ROOb anti'syphih' i l' I ll l Emçcaixa compgleta e: um de:: Q

- v
_

,E I a i 100, r is. 7
_ ir "r“ e t““ '“' vi ”tr 7 c ' '

»WMM.WMM40-. RUA DE sin MARTHA Nlo 51.53, “Cada caixa de Pílulas para a piiu- ~ __
J coãmgã ::Pb or gaçào com as respeOtivas instrucções, ' o ” *

051,“) AYEIBO 1800 reis.

Pharmacw RibeiroCada frasco de Injecção para a.
Rua Direita ç,mesma, 800 réis.

* * - ---~Vendem-se na. pharmacia Joào

w Bernardo Ribeiro Junior, Aveiro.

OFFICINA DE TANOABIÀ.

VALENTIM MARQUES Dll SILVA

Successor de João Pedro Soares

w ANTIGA TANOARIA DO COJO

AVENIDA BENTO DE MOURA

AVEIRO

N'esta antiga e accreditada of-

ficina, fabricam-se todos os utensí-

lios pertencentes á arte. Concerta

toda a qualidade de vazilhas. Ven-

de madeira, arcos de ferro ao fei-

che e ao kilo; arcos de pau, rolhas

de pau e de cortiça, mecha e tudo

o que diz respeito ao ofiicio.

Pede ao publico, aos seus ami-

gos e freguezes que visitem o seu

estabelecimento, que é o primeiro

n'esta cidade. w

Tambem tem deposito de papel

de embrulhos para ,meroearias i

TUDO POR PREÇOS ~ -

SEM COM PETE'NCIA
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o n'este estado os ultimos

acontecimentos europeus,_que

em parte ratificaram, _e em _

parte .innovarão as velhas, dou-

trinas, e que revolverão os í

quadros de todos os partidos

então existentes, persentiu'OS '

embates d'essa convulsão uni-

versal, e não ignora os peri-

gos da V embaraçosa situação

em _que____ñcaram Os liberaes

depois 'das calamidades em

que se submergiram tantos po-

vos esforçados e_ .esclarecidos.

Desde a fundação. do s'ys-

tema constitucional, a deVisão

dos partidos militantes entre
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pareciam como esforços repe-

tidos e inuteis para crear um

partido intermedio, que con-

trapesassc os dois e regulasse

a sua acção. Não poucas ve-

zes estes grupos nasceram de

descontamentos e pretenções,

e mal podem por isso ser no-

tados como effeitos de um

pensamento politico, como fe-

nomenos da vida social.

Exceptuo o empenho cons-

ciencioso e intelligente de um

caracter .publico que morreu

abraçado com as suas cren-

ças, respeitando sempre as

dos outros, que levantando

governo, pela Inspectom'a

Geral da arte do Rio de

Janeiro, e app-rosado

pela Junta consultivo

de saude publica

     

E' o melhor tonico

_ nutritivo que se conhe-

É ce; é muito digestivo,

fortiñcante e reconsti-

tuinte. Sob a sua in-

ñuencia desenvolve-se *

rapidamente o apetite,

,E enriquece-se o sangue,

t_ fortalecem-se os mus-

   

 

O Tonico de «Oamacau»

impede a queda do cabello e:

promove o seu crescimento.
Não usem outra perfumaria. A'

A, venda n*esta cida- ia'

de no Salão docBarbeiro

LEMOS.
i

_....._____,›wi___ , ,g ,7 _ o --i

NO bairro Conselheiro Quei-

ças.

A- , Emprega-se com o

- mais feliz exito, nos

estomagos

í e mais debeis, para com- Í

”a" bater as digestões tar- *

dias e laboriosas,a dis- .

* '- pepsia cardialgia, gas- a

í e_ tro-dynia, gastralgia,

  

  

    

      

  

  

   

 

_ _ ,w _ w . , _ . _ , MEALHADA . ~ :pag: ::Piggcííocggs roz e rua José Luciano de é,
nós, foi sempre uma dualida- . C011“a Sl muitos Odlos P011““ R l N - ~ ., *e suípçáo (ie camás,ai- w Castrowende» se um terreno de
de. Não se podem cOntar C0- COS, nunca recebeu se quer » ' facções esclropholoças, ç 17 metros de comprido por 7mo partidOs ç alguns_ 'grUpOS um indício de desestima, e CUM w -- a e na gera cor-iva es- ,

_ e cençade todas as doen-

ças, a onde é priciso

., levantar as forças.

I de largo, proprio para um bom

w armazem ou casas d'habitação,

I para o que tem tres paredes ,

'de solida construcção. Trata- :t

ise com Luiz Regalla. '

efemeros, que tão depressa se

uniam 'como abandonavam, e

que de espaço a espaço reap-

que ferrenho nas doutrinas

que o seu espirito tão pareci-

do com o seu caracter tivera

Oücina de pintura, letreiros,em t0- i

dos os tamanhos, taboletas, fingimen-

tos, etc. Garante-se a perfoiçao tanto ;

aqui como para onde for chamado. w
* Encarre a-se de pintura de casas

forrações, dgouramentos, etc.

 


