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'i,ASBIGNATURÀS-Wagamento adeantado)-Com estampilha: anno,3â750reis.Sem estam,-

', pilha: Sâãõd reis. Numero do dia, 50 reis; atrazado, 60 reis. Africa o paizes da União

Postal, mais a importancia da estampilha. A' cobrança feita pelo correio, accresce a im-

' portancia com ella dispendidaA assignatura é sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada mcz.

,« Não se_restituem os originaes.
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_1 7 muito graveoque se pas-

' 'ii' sou ante-hontem na ca-

'i-tal do norte.

A soldadesca, descontente,

'insurgin-se, á maneira dos po-

'..vos em cujo animo as exigen-

gcizas tributarias atearam a fo-

gueira (lo protesto, e na pro-

pria parada do quartel, como

i cá fóra, descambou em agita-

ção revolucionaria e em gritos

sedicioscs.

i" Passou-se isto no regimento

  

  

 

   

  

  

    

  

  

   

  

      

     

  

  

   

   

  

    

   

  

   

   

  

      

   

  

  
   

  

 

   

   

  

  

   

    

 

   

 

     

  
 

!ministro da guerra dera or-

lll'em de transferencia a 130

;pãaçam que vieram para Avei-

,' Já alguns dias antes se de-

."'artilheria 6, alli estacionado.

E' a obra do governo com

as suas consequencias.

;hi tem o sr.w Pimentel Pinto

grande vantagem dos taes

;.'alistamentos regionaes.

E' opinião geral que os sol-

, dados naturaes dos grandes

_centros não devem fazer parte

dos regimentos ahi aquartella-

s.Afamilia, os amigos, os

mpanheiros de trabalho e

inda as ideias modernas,

_ranstornani-lhes o espirito,e o,.

v

11

'i "idade não pode ser obedien-

e disciplinado. '

Foi o que agora succedeu.

A ordem da transferencia, a

J sahida do Porto, onde teem fa-

milia, amigos, companheiros,

,1 e onde lavra com maior in-

¡ tensidade o espirito da revol-

;i ta, exasperou- os.

f" Os soldados apresentaram-

'Qto na parada com collares fei-

_-& tos das-bambolinas que servi-

?ram de ornamento por occasião

?do anuiversario do Principe

irreal, dizendo-se commendado-

",_res e pondo á cinta palmas _a

,fazer de espadas. Arvoraram-

_ils em commaudantes uns dos

I outrosienão obedeciam a voz

"dos superiores que tentavam,

Ãhaldadamente mettel-os sob

"torna, .

_ Os diversos omciaes empre-

avam--se na mesma tarefa, mas

oi completamente impossivel

h submissão. Continuavam os

_Idades soltando gracejos e

"desrespeitando-os.

. Só'o commandante do re-

.'mento,_ sr. coronel Perei-

l' Dias, alcançou das tro-

t, insoburdinadas uma outra

impostura, sendo dada a or-

::to de marcha '

Í Vieram como se sabe. Em

pinho, onde sahiram, houve

..cuidado em metel-os de no-

: no comboyo. Uma insubor-

ação completa, e, o que é

uma tenaz resistencia ao

_peito ás instituições vigen-

*Íl Aqui aguardava-os um pe-

'Otto de cem homens do 24, e

soldados mantiveram-se em

ego: f " '“
No' quartel, porem, houve

de indisciplina, e uns

'otro-ou cinco foram detidos.

tirante odia de hontem es-

-ileceram-se rondas de oiii-

_ siibalternos e sargentos,

vigiav'am de_ perto os re-

ijÍ'Íju

de

a guem pode affirmar que, d'um
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.de infanteria 18, para onde o ,

;ira caso i-dentico nc' grupo de

caracter peior, mas nin-

instante para o outro,não possa

havêl-o.

A manutenção de tal gente

aqui, pode ser a faula d'um

grande incendio.

O 24 é um regimento dis-

w ciplinado, que honra o exerci-

to e o nome da nossa terra.

; Enviem-se para a Africa ou

que podem transviar os nos-

sos soldados. O contacto (la

gente que veio do 18, é um

perigo. Conj uremol-o e depres-

sa.

tem obrigação do vêr ¡ileste

terrivel symptoma de revolta.

Cartões de visita

ANNIVEBSARIOS

Fazem annos:

Hoje, o sr. dr. Antonio Augusto

Mendes Corrêa, Porto.

Amanhã, a sr.Il D. Olimpia Adelia

w Godinho e o sr. dr. Francisco Regalla.

Alem, as sr.” D. Maria d'Arrabida

de Vilhena Barbosa de Magalhães e

~ D. Mencia Mousinho d'Albuquerque.

Depois, os srs. Mario Duarte e

major José Maria Casqueiro, Lisboa.

O REGRESSOS: í

Regressou ao Estoril o sr. Mario

Belmonte Pessôa.

d'este concelho, o nosso amigo e as-

* signante, sr. Antonio Augusto Tava-

res dos Santos.

Õ Regressou de Santarem o sr.

Jayme de Vasconcellos, professor do

lyceu d'aquella cidade.

O ESTADAS:

Estiveram em Aveiro os srs. dr.

Manuel Simões da. Costa, José Rodri-

gues Pardinho., José Maria Pardinha,

Ventura Nunes da Silva, dr. Joaquim

Tavares d'Araujo e Castro, Manuel

Maria Amador, Caetano Pereira de

Souza, Accacio Calisto, padre João

Emydio Rodrigues da Costa, Avelino

Dias de Figueiredo, dr. Abilio Gon-

çalves Marques, Carlos Gomes, Ma#

nuel Matheus Ventura.

Ç N'estes ultimos dias vimos aqui

tambem os srs. Mario Mourão Ga-

~ mellas, aspirante a official de infan-

t teria 24; padre João Gomes' da Silva

Valente, prior do Troviscal; dr. João

Carlos d'Assis Pereira de Mello, anti

go deputado, e seus filhos; dr. Alexan

em Estarreja; Julio Bandeira Neiva,

engenheiro d'obras publicas; Joaquim

Januario d'Oliveira, escrivão de fazen-

da de Estarreja; dr. Manuel Luiz Fer-

reira e ñlhos; e dr. Dionisio de Moura.

o Tambem aqui tem estado com

Õ Com suas presadas ñlhas, este-

ve em Aveiro o nosso bom amigo e

digno administrador da fabrica de pa-

pel de Valle-maior, sr. Domingos Fer-

nandes Guimarães; '

Õ .Está. na sua casa da Costeira,

em Carregosa, o sr. bispo Conde.

O PARTID'AS:

Partiu _para Braga o sr, governa-

dor civil. _'

Ô Se uiram para a capital os srs.

Antonio oelho, dr. Joa uim Peixinho,

Alfredo Martins e J. J. : ibeiro.

o Seguiu ante-hontem para Lis-

boa, de onde regressa por estes dias,

o nosso bom amigo e collega, sr. Fran-

, cisco de Magalhães.

@Partiu para a capital a sr!I D.

Alice Taborda, ñlha do capitão medi-

co de infanteria, sr. José Maria Ro

drigues da Costa.

Õ Para Trancoso partiu com seus

interessantes netos a sr.a D. Carlota

Rebocho.

O DOENTES:

Nao tem passado bem de saude o

sr. Antonio de Moraes Machado, aspi-

rante a omcial de infanteria.

0 Esteve de cama, encontrando-se

_ já bem, o nosso apreciavel collabora-

dor e amigo, sr. Rangel de Quadros.

Ô Esteve tambem doente, mas es-

tá. já. melhor, a sr.al D. Maria Clemen-

tina Rangel de Quadros.

Í ALEGRIAS NO LAR¡

Cabo de Santa Maria, com_ uma gentil

ñlha do sr. coronel Luiz Ferreira' 'de

Castro, a sr';a D. Alice Ferreira de

Castro. Muitas felicidades.

O MOCIDADE nas ESCOLAS:

Estão já. em Aveiro, em goso de

ferias, os estudantes nossos patricios,

srs. Egas Ferreira Pinto Basto, da

Escola do exercito; Lourenço Peixi-

nho e Abel de Mello da Escola medi-

ca e da Politechnica de Lisboa; dr.

José Soares; Antonio Soares e Ama.-

deu Madail, da Escola medica do Por-

to; Alfredo Brandao de Campos e

Manuel Firmino Ferreira, do Semina-

v

i

Não ge deu facto nenhum i rio de Coimbra; João Ruella, Fernan-

 

para o inferno os elementos,

E, sobretudo, veja quem

O Regressou do Para a sua casa '

dre de Souza e Mello, juiz de direito ,

sua esposa o sr. dr. Antonio Brandão. ~

_ w ue

* dizem ser prorimo de_ 10:_0QQ (iii-

Vae realisar-se o enlace do nosso ,

Sympathico amigo, sr. Ventura Coelho

de Vilhena, ñlho dos srs. Viscondes do

do de Vilhena, Eduardo Graça e Ar-

thur Coelho, da Politechnica, do Ius-

tituto e lyceu do Porto; dr. Florindo

Nunes da Silva, dr. Joaquim de Cas-

tro, João Soares, Jayme de Mello e

Egas de Castro, da Universidade e do

lyceu de Coimbra.,

PUBLICA-SE Ás QUARTAS-FEIBAS E SABBADOS

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

gados suino e vaccum para crea-

ção.

«4H- A companhia do «Theatro

universal», de que é director o sr.

Jusliano Peneda, traz em ensaios

wum excellente drama de sensação,

 

BARCO DO biAR

A nossa gravura representa um

dos chamados barcos do mar,e que

são os empregados na pesca da

sardinha nas costas do nosso litto-

ral. Está prestes a deslisar sobre

as vagas por vezes alterosas (l'esse

occeano, que foi escola dos nossos

arrojados marinheiros, que torna-

ram conhecido e respeitado o no-

me portuguez em todo o mundo.

Esse grupo de valentes que ro-

deia o barco são os descendentes

ainda que dos remotissimos pescado-

res de Aveiro, os primeiros portu-

guezes que na Terra Nova pescaram

bacalhau edos que concorreram pa-

ra o primeiro tratado que houve

entre Portugal e a Inglaterra, di-

ga-se isto bem alto, principalmente

n'esta occasião, em que estamos

recebendo a visita do monarcha

dlaquelle poderoso paiz e nosso

antigo aliado; sim 'repitamos hoje

estas palavras proferidas por A.

Augusto Teixeira de Vasconcellos

na sessão da camara dos deputa-

dos de 15 de fevereiro de 1877:

«A amisade e trato com a In-

glaterra data de tempos antigos; fo-

ram se me nao engana a memoria, os

habitantes de Aveiro, que no interes-

se da pesca, estabeleceram primeira-

mentt'e relação com o monarcha iug-lez

Eduardo III».

O barco tem a fôrma de meia'

lua, com o bico de prôa exagera-

damente alto e curvo, grande chão

de caverna, com o qual, na casa

mestre, o costado 'órma angulo

mui pouco superior a90°, sendo

solidamente construídos, e reforça-

dos á prôa e pôpa por boçardas de

ferro assentes sobre o forro exte-

rior. Pequeno castello no bico de

prôa, duas bancadas para remado-

res, fortes arganeus na pôpa e amu-

ras para ligação dos cabos de en-

calhar, e um varão de ferro, que

assenta na borda pro imo á alheta

de estibordo, serve de defensa pa

ra, ao largar da rede, esta não de-

teriorar o caSco, completam a em-

barcação,

Tem o seu t po medio compri-

mento de 11m,2 , bocca de 3'“;65,

POntal de 1m,50, calado de, proxi-

mamente, 0'“,70 na linha de agua

~ carregada, arqueação de, approxi-

w madamente, 15m3,546, podendo

com carga até a um maximo,

logrammas'

São mowdos por dois reinos de

, castanho ou eucalipto com o com-

j primento de 11m;90, de pá curva,

a qual no extremo da face concava

é munida de chapa de ferro para

contrabalanço. e tripulados por

companhas de 30 a 34 homens,

eram'se já as ferias 'da encena'

nas diversas escolas da cida-

deÍe bem assim no tribunal judi-

cial da comarca. l

4+ Termina amanhã o bulicio

da «Feira de março». Sáem os prin-

cípaes expositores_ concorrentes, il-

cando apenas alguns relardatarios,

que ainda vendem durante 2 ou 3

dias.

 

cia, realisou-se hontem na 'visinha

dos' 3, ""onde'ha Sempre afluencia de

1que será brevemente posto em

scena. Todos os dias tem continua-

do os espectaculos no barracão do

Rocio, com exito regular.

4-0- Como o tempo melhorou,

wcontinuam os trabalhos nas mari-

nhas, ceperando-se que cedo co-

mecem a produzir.

«00- Não é verdade que va ser

transferido d'aqui o sr. conselheiro

Martins Manso, integerrimo juiz au-

ditor d'este districto.

«00- Tambem não é verdadeira

a noticia da ida por 2 mezes para

Coimbra do sr. director das obras

publicas d'este districto.

Anda infeliz, o faz tudo.
~

 

banda de infanteria 24 deve

executar amanhã, no Jardim

publico, o seguiutereportorio:

1.a parte.--Ordinario; «El cabo pri-

meiro», (zarzuella); «Phantasia da ope-

ra tosca».

2.a parte.-«Moraima», (capricho);

«Mori-Ena», (valsa); «Passagem de re-

gimento», (ordinario).

 

Notícias militares

Brevemente será publicado um

.novo livro do illustre escriptor,

sr,consellieiro general José Estevam

de Moraes Sarmento,

«Defesa das costas de Portugal e

a alliauça inglesa».

E' com ansiedade esperado.

Ç Sob o commando do capitão

e tenente d'infanteria 18,

bano de Magalhães Barbosa Pi-

nho e Perpetuo, veio ante-houtem

para Aveiro um contigente de 130

praças, que, dlaquelle regimento,
C)

a .foram transferidos para o

Aquelles officiaes seguiram hon- l

tem mesmo para o Porto.

Ç Para E5pinho e sob, o com-

mando do capitão do.. mesmo corpo,

sr, Marcos Pinto, veio do_ Porto

uma força de 74 praças do 18 a fim

de receber instrucção de tiro.

Ao 24, repetimos, vem a caber

a vez lá para outubro, a fim da

banda poder estar alli tambem n'a-

quella epocha. Nem ella aqui está

para outra coisa. . .

Ç Regressaram ao seu quartel

n'esta cidade as forças de cavallaria

7 que haviam marchado para Sou-

re e Oliveira d'Azemeis.

Ç Tem continuado todos os dias

na gandara da Oliveirinha a ins-

trucção dos 30. recrutas» de caval-

laria 7 que ha dias chegaram d'Al-

meida para se encorporarem no des-

tacamento do mesmo corpo,aqui es-

tacionado.

Ç Sahiram para Lisboa os srs.

coroneis Antonio Vivaldo e Augus-

to Garcia, commandantes da 9.a

brigada de infanteria e do regimen-

to n.° 24 da mesmaZ arma.

Por_ tal motivo aSSumiu o gover
a ,_ ,, , .

,

no militar d'esta cidade o sr. tenen- '

te-coronel Gonzales Bobella, com-

mandante do districto de recruta-.z

mento e reserva n.° e está com

mandando_ ç regimento de infanteria

aqui estacionado o major mais an-

tigo, sr. Santana.

Ç O regimento de ,infanteria

n.° 24 tem agora um_ eñ'eotivo de

* quasi praças.

«Ço- Com bastante concorren- Para o fazer, esteve o sr. minis

t :tro da' guerra á eSpera_ dos_ aconte-

freguezm de Eixo a feira' mensal cimentos de. Coimbra.

ANNO 51.° -- Fundador,

intitulado *

srs. Al- »

 

Wanna¡ Jirminozó'cñlmeióa Mídia
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correa
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.Redacção, Adm. e Offirinas
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CAMPEÃO-AVEIRO

 

PUBLICAÇÕES:Correspondencias particulares,60 reis por linha. Annuncios, 30 reis por li-

nha singela. Repetiçoos, 20 reis. Imposto do sello, 10 reis. Annuncios permanentes, contracto

especial. Os srs. assignautes gosam o previlegio de abatimento nos anuuncios e bem assim

nos impressos feitos na CílSd.-ACCLISII -se a recepção e annunciam-se as publicações de que á

redacção seja enviado um exemplar.

, Ç Foi concedida licença para

passarem as festas da Paschoa em

Aveiro com suas familias aos se-

, gundos sargentos do grupo 6,Eduar-

do Graça, e de infanteria 18, Fer-

w nando de Vilhena.

Ç Acabamos de ser informa-

* dos de que ao sr. coronel Garcia,

commandante do 24, que se acha-

' va em Lisboa, foi dada ordem pa-

ra vir, como veio, reassumir o

commando do regimento, pois que

hontem houve scenas (le indiscipli-

na no quartel, provocadas pela

malta que nos enviaram do Porto.

om um sorlido enorme

C artigos das esticcialuluiles da

w casa, regressou dc París ao Porto

w o sr. Simão .llouteiro de Carvalho,

, empregado superior dos

j nios», por conta do quem foi l'uzi-r

a escolha dos novidades para a epo-

cha que entra.

E' dos mais importantes que

    

   

  
  

  

  

«Her-minhas»

feito, e de certo o maior que vem

para o nosso paiz.

Os «Hermioios» são ' universal-

* mente conhecidos, e bem poucos

estabelecimentos estrangeiros po-

, dem rivalisar com ellos. Teem tu-

do o que se procura, tudo, como

no «Luvre», no «Printemps», etc.,

as grandes casas que dãç, nome à

França ousada e trabalhadora.

honram tambem o seu paiz, onde,

uma habil 'e correcta direcção con-

seguiu collocal-o no primeiro pla-

no. A dois passos d'Aveiro, depres-

sa alli se satisfazem quaesquer en-

commendas que d'aqui lhes peçam.

Veem amostras para os que não

a visita ao grandioso edificio, na

comprarão melhor..

  

;Typos populares

* ll ilieotonio de Sanguedo

Vão rareando, dia a dia, os typos

populares, de que, ainda não

I ha muito, tantos e tão variados

exemplares se encontravam nas a1-

deias e nas cidades. De alguns d'A-

veiro ha retratos admiravelmente

. esboçados ou tirados a primor pelo

distineto publicista e nosso velho

amigo J. de Mello Freitas, no seu

lavra, (o estafeta); Sergio, (o vino-

lento); Francisco da Ponte, (o joga-

dor de pau), Pina, (o passarinhei-

ro); José Semana, (o moderno cy-

cIOp_e),;, Miguel Pernocha, (o proto-

provisador). _

Alem d'estes'muitos outros ahi

conhecemos. que ficaram por retra-

V, não juntar por esse districto fóra!

Dos vivos ha um

bem ser emoldurado; oTheotonio de

Sanguedo, por- quem_ com tanta arte

retratou descrevendo, os" que com-

àpõem a galeria a que nos vimos

referindo, mas emquanto se não al-

cança essa nova tela, reproduzimol-o

aqui pela photogravura, já que in-

felizmente 'não temos os_ pinceis e

a palheta de Mello Freitas, para o

C esquadrão' cavallaria 7_ é » apresentar d'outro modo.

que não passa de destacamento. . . *

(IUS '

a llermif'

aquelle grande estabelecimento tem *

Como aquellas, os «[lermiuios» J

podem la ir. Basta escrever-lhe;

mas aos que vao, recommendamos .

certeza de que em parte nenhuma t

formosissimo livro Violetas, taes oo- t

mo o Quina (o taberneiro) José Pa-

typo); Luiz Santo Thyrso, (o im- ~

tar, e @esses quantos não se pode-

que mereceria w

al¡

Nota.=Theotonio de Sanguedo tomou o

apelido na sua terra natal, uma freguesia do

1 concelho da Feira, onde ha uma pequena casa

de caridade para que elle de continuo leva o

T que esmolla por aquello concelho e polos do

l Ovar, Estarreja, Aveiro e llhavo, no meio dos

apupos e vaias do rapazio, que por vezes o

presegue o a quo elle responde sempre com

palavras de ternura, ahmigoamlo-os.

Coisas religiosa¡

ealisou-se com pompa,na egre-

ja da extincta se, a expensas

t d'algumas senhoras d'esta cidade,

1 a festa das dores de Nossa Sonho-

; ra. Constou, como dissemos, de

1 missa solemne acoumanhada a vo-

* zes e orgão; exposição do Santis-

'simo, recitaudo de tarde um ex-

cellente sermão o sr. padre Pedro

dos Santos Gatnellas, que agradou.

Em seguida tiveram logarladainhas

e outras cerimonias. Foi grande a

concorrencia de fieis.

Ç t commnuhão aos presos

tem logar na proxima quarta-feira,

* na sala do tribunal judicial da co-

marca, que o zeloso official de di-

» ligencias, sr. Augusto José de Cara

, valho, costuma enfeitar com ver-

dadeiro gosto. E' uma cerimonia

sempre tocante, a que assiste mui-

ta gente, e no lim da qual a pro-

cissão e acompanhada por todos os

empregados do juizo até á egreja

l parochial de Nossa Senhora da Glo-

*Í ria'.

Ç Na quinta-feira está em ex-i

posição o lJOSpllt-ll da Santa casa,

que a meza directora manda tam-

bem enfeitar para tal lim.

a Das restantes cerimonias reli-

t giosas, na semana que entre, da-

mos conta n'outro logar.
_, , i
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LISBOA, 3

Não se tructa senão das festas.

Porisso me limito a dar-lhes um re-

sumo d'ellas, tao breve quanto é nec

cessario para poder ap nhar o cor*-

reio, que esta a partir.

A's horas ajustadas, chegou o

navio real inglez Queimou-se muito

fogo, deram-se as salvas do estylo, o

as ruas e as janellas por onde o cor-

! tejo passou apinharam-se de gente.

l De toda a parte irrompiam calorosas

w saudações ao chefe da podeprosa na-

ção amiga e ao sr. t). Carlos.

E' incalculavel o numero de foras-

teiros que se encontram em Lisboa.

* Para se fazer uma pequena ideia

basta dizer que hontem, nos comboyos

* da noite, retirou muita gente por não

ter onde pernoitar!

_ Em muitas casas improvisaram-

a se quartos; muitas acomodar-am va-

rios visitantes por muito favor.

Os restaurantes e casas de pasto

l fizeram um negociarrão e muitas ca-

sas levaram . - uro e cabello pelas re-

feições, alls-;Qiido que os principaes

generos alimentícios tinham acabado!

Hoje os generos vendidos nos

mercados attingirain alto preço, prin-a

cipalmente na praça da Figueira onde

~ tudo se vendeu muito caro.

@Como estava annunciado, reali-

sou -se o passeio a Cintra.

Os soberanos, o infante D. Affonso

e as comitivas chegaram ao Rocio as

* 11 e 15.

O sr. D. Carlos e Eduardo VII ves-

tiam trajo de passeio e vieram das

Necessidades apoz o «petit dejeuner»,

em landau descoberto, em que toma-

¡ ram logar dois membros da comitiva

ingleza.

Acompanhavam os monarchas, em

outras carruagens, o marquez de Sove-

ral, o conde de Tarouca, o coronel Du-

val Telles, o tenente Figueira, Fernan-

do e Eduardo Serpa.

Eram esperados na estação por mui-

tas pessoas do mundo oiiicial e bastan-

. Alli D. Carlos a anhou_ alguns spa-

cunens das mais elias camelias do

parque, que offereceu ao rei Eduardo,

_ e o conde de Arnoso foi colher tambem

duas camelias que lhe ofereceu.

A's 2 horas foi a partida para Mon-

serrate, escoltadas já as carruagens

. por cavallaria da guarda municipal.

Em Monserrate offerecia um «tea»

aos monarchas o major general do

w exercito britanico, sir Quston Sarto-

= rins, condecorado com a cruz Victoria

* de merito militar.

Boperavam a visita das magesta-

, des muitas senhoras.

_ O trajecto para a estação fez-se

, muito rapidamente.

, A' passagem no «Lawrence Hotel»

~ foram arremessadas sobre acarruagem
4 muitas íiores. ;7, _

t_ A's õ horas entrava na estação do
; Rocio o comboio real.

Apeando-se, os soberanos atraves-

saram a estação até aos elevadores.

Conduziu-os ao Rocio um elevador ata-

petado que tinha 2 ccfauteils».

Eduardo VII e D. Carlos traziam
na botoeira ramalhetes de flores.

Ja

 



'Mala do Norte _ _ _
. .__.n________-__,_.__, a intimação fôsse cumprida,

marcando-se o dia d'hoje para

o referido contingente seguir

 

Porto; 3.

ão se falla › por aqui enão

N nas festas da capital. A's

hsm rw »escrevo Já de“? dados que não
ter chegado a Lisboa o rei «diema'cidade

_Eduardo VII. Tem ido gente ES,a maàhâ á “ida do

sem conta, aproveitando todos ' w w w' i' "

os comboios. _

+0- Um lavrador de Villa

Nova de Gaya, atacado subi-

tamentede loucura, deu _dois

tiros n”outro lavrador, seu ami-

go, sem' que para isso houves-

se motivos.

Preso, e conduzido logo ao

tribunal, foi mandado recolher'

á Relação; Dela foi á marg'ue,

onde soffreu unrexame sanita- acalmar os

rio, indo depois para o hospi- w

tal dos alienados, onde vae ser;

convenientemente observado.

Chama-se o infeliz Bernardi-

no Fernandes Barbosa.

' +0- Continua a epidemia

da variola no Porto. Estão

tanto, que isso irritou os sol-

contentamento, negando-se a

marcliar. A vosearia era tão

grande, que os moradores do

* sobresaltados, as janellas.

tingente alludido era o sr. ca-

obedecer as ordens superiores.

A principio não foi escu-

po, os amotinados socegaram,

o quartel general ordenou que. pendio conseguiria adquirir. Na se-

* cretaria municipal existe um qua-

dro grande com o desenho dos tros beneficios, como a instrncção

ruamentos, edificios, largos, caes por meio da leitura de livros ejor-

_ e marinhas da cidade, mas, antigo naes, dando tambem reuniões dan-

o seu destino.“ Parece, no en- we so com esse merecimento. i

ar

sair ' economico de '1903-1904 é fixada

- em 52600 praças, distribuidas por

,l yacht, 1 couraçado,

_ , wres, 2 corvetas, 19 canhõneiras, 14 canal de S. Roque. Activainse pa-

quartel? 03 somado“ mamf'es' !BHClIBS canhoneiras, 1 lancha de ra isso os trabalhos, devendo pôr- ~

taram ruidosaniente o seu de's- ñscalisação (133 costasno reino, 4 se por estes dias em seccn o es-

' transportes, 2 rebocadores, 1 va~

por, 3 navios-escolas e 3 navios çalo a S.'Roque a lim de rebaixar-

deposnos.

Campo da regeneraçãO Vlel'am, pessoal indígena, que faz parte das

lotações das lanchas canhoneiras e peza tambem ao Caes dos mercan-

0 commandante do con.. outros navios em serviço nas nos-

sas colonias. .

_pitão Pinho, que, com cordura d
. ignação contra a direcção da com-

boas palavras, consegum p
_ anhia dos caminhos de ferro, que de carnes verdes, no seu proximo

mais exaltados, não estabeleceu bilhetes de ida e logar de Sarrazolla. E' propriedade

convencendo-os de que deviam' volta para Lisboa, . _

wde festas ao rei d'Inglalerra, tendo, gociante de _carnes na Angeja, que

como se sabe, estabelecido esses se avançou Ja para tal effeito com

, t bilhetes entre todas as estações e a camara municipal d'este cones-dl.,

tado' mas? Passa' O pouco em' apeadeiros das suas linhas.

encaminhando-se afinal para apoderosa companhia, basta dizer

ções nautica, velocipedica, etc; etc; .

prestando aos seus associados ou-  

   

   

  

 

4-¡- A força naval para o auno etc, etc.

4¡- A Junta das obras da bar-

ra conta ter concluido e aberto ao

5 cruzados

B

teiro que vae da ponte de S. Gon-

se e dar depois escoanle às aguas

No total de praças é incluido o do canal.

leis.

+0- A visinha freguesia de Ca-

cia progride. Agora vae ter«oni- Em Cacia lavra grande in-w

novo estahelemmento para venda

n'esta occasião do sr. João Rodrigues Caetano, ne-

lho.

+0- Foram reciprocamente trans-
Para provar a mà vontade da

feridos os subchefes tiscaes dos

tendo o apeadeiro de Avanca

dades da Semana santa public-ado na nossa ul- i , _ o

tima correspondencia, alguns _amigos de Cacia » Fernandes d “mem“: e li" Femmellldo Wm °

se nos dirigirem protestando contra o que está ”WW-_'0- A›

' deliberado com respeito á procissão do enterro,

çantes, jogos de sala e de campo, na sexta-feira santa, ir só a Sarrazolla e não

alii, sendo certo que sempre_ que aqui se tem

realisado taes festas a mesma procissão tem ido me"“ m"“ fel“) P01' Antonio 3041148““ FOI'I'OÍ*

ao referido logar.

transito, em outubro d'este anne, o ta melindrar Cacia e poi-isso esperamos que o

programina seja alterado indo a procissão alli, ~

onde ha 3 mordomos da confraria do Senhor:

w* rivalidades.

[ Espirito Santo na capella de Cacia, festa de

que sera juiz o nosso amigo, sr. Manuel Gron-

çalves Nunes, do mesmo logar.

A junta conta fazer depois lim- l contar, será talvez uma das melhores que all¡

se tem realisado.

de Ovar, e S. Thiago Riba-U1. O fogo será for-

nectdo por dois afamados pirotechnicos, um de w

um Arada (Ovar) outro do Couto (Villa da Feira).

* melhores casas d'este genero.

* bil e considerado armador d'essa cidade, o sr.

José Maria de Carvalho Branco, cujo gosto ar-

tistico não pode ser excedido. Opportunamente

darei o programma d'estes festejos.

» que seguiu hontcm para Coimbra.

Manuel e Antonio Marques da Costa.

impostos DOS COllcelhOS diovar e i amigo, sr. Antonio Augusto Tavares dos Santos,

a atirar-se ai agua e tiral-a em braçada, não A '

sem apanhar varias pancadas do peixe.

Esteve exposto, na loja do sr. Sebastiao.

3p

Ao ser conhecido o programma das solemni i

3 o

Appareceu arrombada a egreja da fregue-

zia de Macedo, averiguando-se que o arromba.

ra, cordoeiro, da Deveza, de Macedo, pois não

De certo os promotores nao tiveram em vis- é 3 Prima"“ V0¡ que 0810 mam“ lá '3° Í“l'lal'

a caixa das esmolas. 0 gatuno, d'esta vez, ou-

vindo um pequeno ruido quando estava na

egreje, deitou-se do telhado da sacristia para a

rua fracturando uma perna. Foi enviado sob

, prisão, ao administrador do concelho, que o

mandou recolher ao hospital, onde está em tia-

tamento.

Õ O tempo melhorou muito, mas o mar

está ainda agitado com o norte que tem so-

Em vista dos elementos com que nos dizem Prado P01' aqui-_'0-

onde e preciso que vá para evitar protestos e

o Promettem ser explendidos os festejos ao ,

 

, ma noticia . desconsoladora

para muitas senhoras:

O nosso paiz é aquelle em

que é maior o numero de ho-

mens solteiros ,em relação ao

A armação da capclla está cunhada ao ba- dos casados_ AO passo que na

Hungria por cada mil habi-

W tantes do sexo masculino 407

w, são casados, em Portugal esse

numero é de 360.

Será abrilhantada pelas musicas «Nova»

A illuminação sera fornecida por duas das

O De visita a sua familia esteve aqui o sr.

Antonio María da Cunha Marques da Costa,

 

O .lá retiraram para o Alemtejo os srs. drs. semana sant- w.

Teem um caracter especial de i
@Vindo do Para chegou aqui o nosso

grandeza as festas da Semana
q

ll . esta ão de S_ Bento onde em~ que, _ _ __ ,

bastantes atacados no hospi- barcçmw, 7 um so comboyo para Lisboa, vende da Beira.

tal do Bomgm_ A Proposito di.. D ' ' . _ t bilhetes especiaes, ao passo que o 4¡- Com destino aos portos da

o numeioso agrupamen Ode Cacia com dois combo os os Inglaterra continua em grande es-

,remos que por ordem do sr. . ~ i Y i ? - .

. d'f d f ,h d. de populares que estacionava nao vende! cala a exportaçao de laranja pelo

mlmstm a* “zen Éh 01 ”a 'as á, sahida do quartel aguardan- li” uma desegualdade e uma in- nosso dlStl'lClO. O _ w

suspçnsa a con'llennaçao dedo a sahida (1,, força como justiça contra que protestam os po- So de Estarreja salnram ante-

subsidios para a manutensão lhes consmsse O que se' 1ainhavos d'aquella localidade. hontein 135 caixotes com ella. .

' ~ ' ' ' * i " i . . ° ' - 40- A instancias da «Associa-

~ w - - . i ncias ~ 44- ai ara munici al man

daquelle hospltdl Amam .i passado dentro do quartel, sa- A c n p ~

porém, do sr. governador cl-
h' ~ 1 -t dou Proceder à reparação exterior 930 (103 ”amem“ rw¡ Pül'mlllido

. . ~ iram entao a uns r1 os su-

Vll e' do dr. Joaqmm Urba- g g

que teve a amahilidade de nos oiferecerumpa-n santa em Aveiro_ Em raros annos

pagaio, que muito lhe agradecemos. deixa de ser assim

Õ Esteve ho'e em Sarrazolla o dirno ro a . .

J É” p * Com a Paixão e benção de ra-
fessor de Canellas, sr. Vidal Oudinot com F _ 0 O

sua esposa. mos. amanhã, se iniciam ellas em

Ô A pedido dos “08505 anllgos, Sl'S. Manuel

Matthcus Ventura e Manuel Rodrigues wd'Azeve» Na q,,arta_feira de manhã sáem

do, vao esta froguezia ser dotada com um ta- V . .

lho de carne de vacca, que sera aberto no da era'cruz e Gloria as Promswes

sahbado d'alleluia. Fica junto ao Cruzeiro pro- , do Senhor aos enfermos e encarce-

xiino a egreja, e continuará fornecendo carne Fados_ A' tarde @meio de trevas.

Í a' r g ' - W_ o

as .3. , sabhados e domingos, sendo seu pro niessas egrejas_

 

  

    

  

 

    

 

   

 

   

 

. . do mercado «Manuel Firmino», CO' aqs .persqadores da nossa “a O n°80 Prietario o sr. Joao Rodrigues Caetan0, d'An- . . .

_ d. O _ _ d de bverswos, a que inintos solda m0 aqui me lembràmos_ do botiiao e iedes de aiiaste ain- gaja, a", embeleomo ,com O memo mm, de _i bla..qntnta-fell'a,.exp081ção do

molestias lnf60010888,f01 6888 (18 mãos [e O mez de março [indo 17¡632 _ A camara muniCIpal,con- .Damos os parabensa esta lreguezia por cruz, Mlsencona, Carmelites, Jo_

ordem revogada,no quelucram i i ' _b o - kilos de carnes verdes, produzidos seu“" “O .deSV'O d uma penad agua maisesui um acqu's'ção°_m' F' WSUS e Gloria- De tardea “mação

os obles enfprmos Na gare' antes do com 010 por 157 rezes abatidas no mata- dos iieposuos do marcam' 'Manuel :'Psnhf' 2' , . a ás egrejas pelas irmãdades e de-

, " * o , , v , _ ' _ ,. 'i _ ' * _ v , - - - ., a. _ on em ezcse na cos a um nevoeiro cerr - a

p* F - 'r ada niesta ci_ Palms ¡epetu àm'se “5 me““ douro publico. O rendimento do “1mm“ Para 0 @1501094 www_ msmo_ Apesar (“São as campanhas“,nm ,O votos. A's 4 horas saem do templo ._

- mc e de ÍIISUbOI'dÍIlaÇãO, OUdeU-Sõ imposto para 0 municipio foi de 'a de_ desenho 'n(l_ÚS“'¡_al_'› 01135¡ mar, mas um dos barcos, o da einpreza da da Misericordia, em procissão, as

dade uma 950019' de cegos? Pa' w Vivas revolucionários_ 2315530 rem_ fronteiro, que lhe fui solicnado pe- «SantíssimarTrindude» 1:0¡ attingido por uma imagens do Senhor 506,, Homo e _l

ra_ o quetemtrabalhado deno- Este acontecimento espa_ 4,_ O ,mmsleño do rem.) de_ lo digno director da mesmad esâol- ::Éqd“::usefr¡;|::resfal:foghoz'êigd'ggís de N. Senhora da Soledade. A'

i 7
' o . . . a* | 4 a

_ « ~ o . . W . V

dadamente' O n°530 Presado 1h01, se rapidamente Pela cida_ volveu Ja ao governo crvd d'este ::la Roãllíar'anmsco AUgUSlO a L' ,,5_ que ñcamm 80,01,““ mugdegpecmm. ncite, ofiicro de trévas nas egrejas

.' “ " g *w - ' '

da expropria- ' - *Chamavam se elles José da Silva Apolinario, parochiaes.

  

« ; V ,.- _ ' - _ k e , _ districto as plantas w

&[100 de, constitumdo 0 thema de t0- Çáo de terrenos, pertencgntes aos . . ' casado, edqaetano da Cuvindtumbem casado. O Na sexta.feira, de manhã'

P91"“ afmàsegmui , d das as conversações. Vae ser srs. José da Silva Casa Nova, pa- Mala da Provmma iiiiii'ictiàiiaíti:'nii*$àiire.i¡itiife"'““°° Pam.“ Apresentam Jesus
a Plotecçao e sua' mages a e aberta uma investigação para dre Manuel Pereira (le PillllU e ll"“ O ari-aos da campanha, Joao Maranhão, Í¡ 'a e Glona' De tarde) Promssm)

do Enterro, que sae da egreja da

Ordem-terceira e recolhe no _Car- -.

m0. Ha alli sermão pelo revd.” Bru-

cou muito mal tratado e o resto da tripulação

mais ou menos molestada.

Na praia, uma verdadeira scena de lagri-

mas. Uma providencia seria a prohibição da" . , . . _

ida ao mar quando o nevoeiro é cerrado, isto no Monteno-A "One OfflCIOS de ll'é-

emma outras desgraças. vas, sermão da Soledade nas egre-

Hoje realisou-se o enterro das victimas.- 1 jas da, Apresentação e Gloria, gran.

' do na Apresentação o revd.0 sr.

Bruno Telles, e na Gloria o revd.°

Antonio Duarte e Silva.

No sabbado, de manhã, benção H

do lume novo e agua benta. Depois

missa de Gloria. De tarde, salvé a'

Nossa Senhora. " " w" ' ”M"

No domingo, de manhã, procis- u

são da Ressurreição nas duas fre- >

mãos Antonio Pereira de Pinho e D.

t - - k - Maria de Pinho Custodio José de

. . ponsabilidade do conffltcto. . 1, .' ._ ._ A I P01. ,,¡,, da gmnde 5mm“ que mm,

Vernallor ("VII começam] Os tra_ ' ' ' ' pmlwi CUS“)le de Olive“a' n 'O- muilo* vinliedm rinc¡ almente os mais apu-

' 7 . * A ordem do ministerio da ~› 1 0p ›. B. -¡ e Manu“ le . 3 k ~› P P . w

bãlllOS da res ectiva fundação. e - . - mo (e |V_6]la dl as _ , L e wcliades», foram bastante damnificados, a copa

- V ° ° p~ d guerra fm ¡notlvada P01' DO Oliveira Bailas, que llaVla SIdO I'C- completamente esfarrapada emuitostalos parti

A admmmuaçao a esco à 0.a w quartel de Santo Ovídio não querida pela camara municipal de dos tail?! adriolençle do grampo-t_ bl_

a cargo da santa casa da 1111- haver alujamentos sumcíentes Ovar para construcção da estrada a r im e assistiiem aos es ojos pu icos

. ñ
r me¡ a, de¡ Candosa OI_ vnal_ e em honra do rei Eduardo VII, partiram para

sem“” 'a' . para todos os soldados, em vir- mu ..p , * p Lisbon alguma? 116530618 _daem- _ _ _

.l- Falleceram n'esta Gl- * . S. Joao de a ega. õ ha procrssao de Passos, que aqm deve

. . tude de terem sido chamadas

dade os srs. Antonio Rodri-

el-rei. Logo que os estatutos
. se a nrar a »nem cabe a res- _

8818.11) approvados pelo Sl'. g0- “ p q
Albergaria-a-Velha, 3.

E.

Melgaço, 2.

Dois soldados da guarda fiscal surprehendm

ram em Lamas oito contrabandistas a transpor

a fronteira. Dando-lhes voz, de alto foram re-

pellidos com uma descarga quasi á queima-rou-

pa, de que resultou ficar o soldado Ayres Bo-

drigues com a mão esquerda ferida.

 

4.... Temos agora tido violem ;calisaigse em quiitpaafieirqpsanta,d estsreliaà-:ãe

. as praças que estavam no g0- ~ tas nortadas quasi todos os dias. A“ É“" embu'r a“ 0!' ad ;gem i', 0° a e'

,uea Ferrelra de Carvalho, ao_ _ _ P ._ t f .l Q mir ainda seiste a p yarmenica e ecegueno.

g_ w . » O de licença. 0“530 se em e' O ~e~ ;,r . w Õ Melliorou o tempo, de maneira que os

(”O do ' centro pharmaceunco A P A bastante fl'lO. nossos lavradores já de novo estão no labor das A bala, antes de o ferir, hateuolhe primei-

. _í w O - - - g_ w _ w d "d dia,do-»

portugues José de e ~ e e - «- atue-homem a a n °

Gosta, e D. Laura Augusta de “i ob o titulo de Le camet du w mara muniCipal, em sessao ordina_ A “um, que ,ao gmde bem produz“, pm. 0 ,um soldado, José Vaz, que não m¡ 8,_ › llpzias_em e! .d h _ e í A

M tt ñlll't do 81' Ml uel P6- T'Oi foi publicado em B'ru- ria, lractando apenas de assumptos aqui, deixou-nos após aquelles dias, voltando o lingido por nenhum dos tiros disparados sobre g 1 i s gm a amlssavagmm _i

fl i os, l t i g * i ° ~ "' t o de expediente. bom tempo. Tem até [cito calor. elle, vendo o companheiro ferido deu fogo, ti. de lnStPllmeDtal e sermão nos tem-

l'ell'a de MêlltUs e souzai em' Xellas um 11er Onde Sao n““- i Durante O pñmeno m_ O Na freguezia de Sangalhos, d'este con- cando Antonio Domingos Carriço, regedor da plus da Apresentação e Gloria.

_ ~ "" ~ i- - i ' 'l i ~ ,lho o termo á vida uma senhora in- citada freruezia de Lamas ravemente ferido ' t i w

pregado da delegaçao da alfan- w tados com tqdas as mlIIUClãtS w mestre do correu“, a,an foram gem, ;agregam ha tempos em em do mpi_ pelo projeâm na região “LNB“, esquerda. w h A 'pI'OOISSão ldedenterrot dio Se

dega em Companha' Os factos “law escândalosos a transmittidos pela estação telegra- talista, sr. Thomé Burlido. Era ainda nova e Os contrabandistas evadiram-se deixando¡ n o: e_dacãmpa_n. a a Ill“. 'O 33 39'?

+0- Partiu hontem no ra- w vida do rei Leopoldo. A poll-r pho-postal d'esta cidade 1:875 te- de appal'cncfa agradavel. , , “mas Willie““ ”mas “30'“ 3".“ e tem““ *1°* a“°.°n.a es cms' m' 'lares e ?9' 5

, , . . 7 _ á d le ,.ammas sendo (penas 1.490 g Já principiaram as sementeiras dos ml- algodao, no valor @103000 reis, e uma arma. oleolasticas, e, como dissemos _1a,

pldO Para LISbOa tOda *a com' em' pretendeu Obbtar ven a' gl. l i e 385 Omciaes ' lhos das terras altas. , Não é este o primeiro conflicto que alli se Por toda a força disponivel de ca_

' .' - - , . °,, - ., aricuares ' . i ' . "n ' '. - dá ' 7.1-d r _'»ã * '1 1 t _ _ , i --

panhm do José do @www grandes P pelo tram aqui iitii ;tratar rséaiilílii I““ ° ° » vanana e .
i °~~ A decoração dos templos está a l,

do. Vae dal' algumas rem" @Sfm'ços para O ?ppreheníeri Viadas, durante o mesmo praso, que foi a compras “Fem de War?”- oi' ' da¡ ' 3 d h b ' d
, "a, . -. , . t a Todas 'ts es *1112.88 OI' [D . . t - a w W _ Õ No domingo morreram queimadas, n'um _ ,Nena ' eme“i - _ cargo ' 03 a els arma 01'95 Sl'- '

bill-ltda] d Í p q 5 p l e casebl,e de Guida, d)este concelho, uma pobre lalspeloava_se quea calnal-a votassao "pipas-W 0 __

Para O foram intiteis; nem um SÓ V0- criplos; 226 encommendas regista..

vem lume foi encontrado Todos se das e 375 enco'inmendas ordinarias.

4-¡- Vae fundar-se uma nova w _

carbonisada.

* * _ aÊSOCldPaO (le meu”? e m.“.udc - A mãe da infeliz creança havm saindo na,

Pequenas cousas çao nesta Cidade. E constitui a manhã www", dm para a ,em da Mealhada

pOI' alguns l'apaZBS de lJOa 50013* deixando as duas, avóeneta, sem pão, que o

gue tambem para Lisboa toda direcção das obras publicas'do dade, e deve ter o nome de não Çanalogias ellittgeãiuaeáaa &gifs-lembrou a!

-7 . o, a . a _ ,. - t ,_ nan ,a 4, . i

a companhia do theago Carlos districto, encaiiegada pela ca «Club Mario Duarte), conào hme necessmílde de comer' a desgraça“ ,em pe:

A“) t com O seu empreza_ mara muniCipal de dar na Cidade nagem iealmente merec¡ _a e (igna dm á “eu“, que accendesse o ,um e assasse w

_Í 'er O ' M. d os alinhamenlos solicitados para do fundador do «Gymnasro›, que umas cebolas, cujas cascas, ao chegarem ao

“Oi O amor Alfredo na? ,a' , novas edificações, continua a le- foi por tantos annos a alma de tor lume, se Incendlaram, comunicando-se então

'4*' Uma Ol'dem do “uma" ~ vantar plantas de cada rua onde do o movimento aperitivo da nossa

terio da g

o logo aos vestidos da pobre e infeliz creança _ à ,- - ,a

... , e . que :errou alllictii para a avó, imaginando en: Õ Um (EO-Cheiro da casa do Covo apanhou E em que' na lu de meios' ap '

terra, onde tao fendas sympatlnas

um contingente de 130 pr creou, e quecom verdadeiro sen-

ças d'infanteria 18 partisse pa-

contrar all¡ soccorro. ¡ tão grande borracheira ha dias, que lhe deu parece' a elevação de a 1'

Mas a avó era cega e tropega, mol poderia para imitar um cão raivoso, mordendo a tor-to i por cento nos, cionoea lan-,-

timento o viu sahir.

, |

., de a refm_çar in O novo club tem especialmente

ra essa Gita. ', ~ v. -

fant'eria 24. Ininiediatamente

to sobre as minas, e para prevenir alteração ' - _ . , r.

da ordem publica, o sr. administrador do con» da GIM”” e Fr31101500 0*“”th 0

celho requisitou uma pequena força de caval- , da Vera'cruz- N'eSta é a capella '4

laria. A final, a camara. em vez de votar o im- do St'. padre Jorge de Pinho Vina- i

posto, resolveu, para conj-tirar attrictos, solici- gre quem faz a festa de egreja, e

tar do governo um decreto que fixa a persen- , . * 'i

tagem com que as minas do concelho devem , n aquella a' do sr' Joao eranda-

,contribuir para as necessidades do municipio. . ."__-__+'_'_'_"

A maioria dos quarenta maiores contribuiu-

tes não annuiu ao convite. ,

e Ao lavrador que, como lhes noticiei,

roubaram grande porção de milho, tem-lhe ap-

parecido em dilierentes partes em quantidades

rasoaveis aquelle cereal.

velha de 80 annos, Maria Mana de Jesus, e

' uma sua netinha de 5 annos, a infeliz Maria da

Luz, que em pouco tempo ficou horrivelinente,

partida para 0 Brazil.

theatro ui“rinripe real»
Ç .

uma 'companhiahespanhola de tinham vendido Já.,

zar-zuella.
* +

+0- Depois d'amanhã se-

 

á no discurso da corôa o gov

verno o tinha annunciadot 1-'

wtierra mandava que esses'alinhamentos são feitos. o

r - que representa um serviço de va-

lor ao municipio. Dentro de pouco

tera a camara, n'esse volume de

plantas, a planta geral da cidade,

que só a custa d'um grande dis-

5091101' 0 Perigo que a rodeava, e assim uma e * e a direito.
r

. .

~ çados pelas camaras munici. ç

por lim promover o desenvolvi

outra foram victimas do mesmo fogo devorador. O Foi aqui pescada no rio Insua,'n”um açu-

A desgraçado. velha ainda durou duas ho- de pl'OleOá. qunita do sr. dr. Bento Ginma- paes sobreaa contribuições

mento despertam Aveiro, nas sec- rectas, do que resulta o contri-
ras, mas, quando a filha entrou em casa, já raes, uma truta enorme. Mede de comprimen-

ella era cadaver.-A. t to 98 centimetros. O pescador Viu-se obrigado
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sintomas/tuo “CAMPEÃO lllS PlillVlNCllSn 'mundo inteiro. Vamos lá. Mala sonhos de vingança, nos quaes E agora esse encontro ia* barbas, cheio de rugas em V po de interrogar o oraculo, rj

--:_ a › í .CE à Inch ue observava o compa- Messala occnpava o primeiro realisar-se. pergamth- :sua curiosidade foi desperta?

(se) Lam WALLA w ,q . , _ w w , _ , , _ o ~ y

' nheiro enquanto caminhava, logar. Reflectia muitas vezes Se encontrasseMessala po- Seria difiicil dizer o que da pela approxrmaçao duma_

h depressa comprehendeu que o que Graciano poderia obter bre e infeliz, os sentimentos exercia sobre os assistentes pequena caravana. Ê

, seu bom humoró abandonara. d'elle alguma piedade, mas do mancebo talvez fossem dif- mais poderosa attracção, se a A' frente caminhava um”?

¡nuuçáo n¡ ,, ,, ,, Não prestava attenção ás pes- Messala nenhuma! ferentes, mas não succedia as- agua que ferv1a e fumegava , homem .a cavallo, que trazia_

' !XVII sous-que via e as maravilhas E para dar mais força a sim. eternamente, seo eremita eter- pela arreata um camelo brau';

namente assentado no mesmo co, o qual tinha no dorso um?,

i logar. Ouvia, via, mas não fal- ~ '
sua reaclução, para a tornar Ben-Hur pensava n'esse

, vasto palanquim de oiro e car-À'

por onde passava não lhe ar-

mais inexoravel, repetia de si encontro e perguntava como

Em vez de te fazer ouvir rancavam a menor exclama-

as palavras d'uma Pythonisa ção; ia ,direito deante de si, para si invariavelmente: havia de fazer para o tornar lava nunca. mim. ~_

ou dauma Sybma, vender-te_ com ar sombrio e preoccn- «Quem nos denuncrou á para sempre momoravel, w De quando em quando al- -Dors cavalleiros arma--_.

'
guem entregava-lhe uma moe-Cedo chegaram a uma vas- dos com grandes lauças, fecha- .

hão uma symples folha de pa- pado.

pyro, mal secca. recommen- A apparição de Messala

dando-teque mergulhos numadespertara nelle um mundo

certa fonte; quando a tirares de reminisceneias. 'o O

de lá, ahi acharás escriptos Parecia-,lhe que nao hawa

alguns versos que te darão aw N

conhecer ofuturo. arrebatará sua mae, que os

-- Ha pessoas a quem o, romanos tinham mandado en-

futuro só lhe seres de tormen- taípar as portas da casa. de

to, exclamou com amargura. seu pae. Recordava-se que

Como se chama essa fonte? n'essa lenta agonia, que fora

--é Castalia.
I O

-- 0h! é Conhecida_ do só coisa o ammava,

h~~~v . .

1

w vindicta dos nossos persegui-

mais que uma hora que se lhe

dores? E quando eu implorei ta alea,aureolada de carvalhos,

o seu auxilio, não para mim, por onde iam e vmham peões,

seguramente, quem me es›car--cavalleiros, mulheres trans-

necen?» portadas em liteiras, e viram

E os seus sonhos termina- logo na sua frente a celebre

vam sempre pela seguinte fonte de Castalia.

prece: l A agua cahia em cachoei-

«No dia' em que eu o en- ra d'uin rochedo n'um tanque

contrar, ajuda-me, Deus de de marmore negro, ao lado

w meus pres, ajiidaqne a desco- i do qual estava assentado n'um

;a sua vida nas galeras, uma brir o meio mais seguro de ef-_ portico, aberto na rocha um

os seus_ fectuar a minha vingançain velho sacerdote de _ grandes,

da; agarrava n'ella pescando vam o prestito.

os maliciosos e dava em troca, i -- Que magnifico camelo',

uma folha de papyro. exclamou um. ' “Í

Quem a recebia apressava? - E' um principe que che-r

se a mergulhal-a no tanque, ga d'um paiz longínquo, dis¡

~ depois expunhaa ainda humi- outro personagem. 'i'

da, aos raios do sol; appare- ~ -Ou antes um rei. __

ciam logo sobre a folha a1- * -- Se montasse um ele-'l-

guns versos, cuja perfeita ba- phante', dizia, com certeza que,

nulidade só_ muito raro faziaera um rei. ' ' “ '-Í

mal á fama da fonte, í

Antes de Ben-Hoi' ter tem- (Continua), _.

' i



  

  

  

  

   

 

  

                     

buinte ter de pagar mais 5 por

' cento!

E*se o leão accorda? E se

' vanta o protesto com que Sa-

' brosa e Coimbra celebraram

g os feitos do fisco e as exigencias

- dos Napoleões do governo?

"la. . .

 

_J_

' BESSURREIÇÃO DE muto

(Conclusão)

Apenas o íerosilimítano ti. :

nha pronunciado as anterio-

res palavras, quando as duas

A irmãs viram passar pela porta

da casa um homem que dizia:

-Roboão viu-o: Josepe

_ curou-se da suasurdez. Cor-

' ramos que já chegou. Está nos.:

hortos visinhos fallando com __

os seus discípulos.

-Minha irmã-_disse Ma-

a gdalena--Jesus vem para a

Bethania.

' -Talvez, eu vou em pro-

cura d'Elle, e entretanto fica

. tomando conta da casa.

Martha pegou no seu man-

' to e sahiu em' busca de Chris-

_' to. Não tardou muito em en

contrai-o. Jesus estava rodea-

' do de meninos e de mulheres.

'_ Quando Martha o viu, ajoe-

J lhou-se-lhe aos pés, dizendo-

--«Pae,graças Te dou por-

que me ouviste. Eu bem sabia

, que sempre me ouves, mas fal-

i do norte ao 8“] do P9*iz se lel-lei assim por attender a este

povo, para que elle creia que

T'u me enviaste».

Então Jesus vendo que a

ç, absorta multidão não tirava a

O peior será isso. Cautel- lousa do sepulchro, como du-

vidando ou temendo, adiantou-

se, e estendendo a mão, disse

0 "Campeã0., lilttrario & scientilico ~ em tom prophetico:

-aLazaro, sahe para fó-

N ra.»

Succedeu então uma cou-

sa sobrenatural. A lousa do

sepulchro cahiu ao chão sem

que ninguem lhe tocasse. Os

que se achavam presentes re-

trocederam alguns passos, por-

, que viram sahir do vão d'aquel-

le tumulo um cadaver envol-

vido em um lençol e com o

rosto coberto com um lenço.

Como se tinha levantado

aquelle corpo tendo os braços

e os pés ligados? Ninguem po-

dia explical-o. Porém o que

era fóra de duvida 'é que Je-

sus tinha dito:

_.«Lazarm sabe para fó-

ra», e Lazaro abandonando o

sepulchro obedecia á vóz do

Salvador.

-_c<Desatae-o c deixae-O

ir»--tornou a dizer Jesus. t

tram, depois dos dias em que cho-

veu torrencialmente, um aSpecto

lindíssimo, estando os lavradores

satisfeitos.

Já aqui _temos os damninhos

rem. quanto antes, talarão tudo.

De Oliveira d'Azemeis.- Coms-

çaram com _grande actividade os

trabalhos de campo porque o tem-

po tem corrido favoravel á agri-

cultura. Os lavradores estão espe-

rançados n'uma boa colheita.

Em Ul, Madail, Loureiro e S.

Martinho a lavra das terras vae

muito adeantada.

De [Magda-No ultimo mercado

regularam pelos seguintes preços

os generos aqui:

Milho branco (l~6l,119), 470 a

490 reis; dito amarello, 430 a'élõO;

dito alvo, 700 a 740; centeio, 520

a 550; painço, 600; feijão verme

amarello, 820; dito rajado 740;-.di

to miúdo_ 700; dito fradinho, 680;

batatas (15 kilos), 280 reis.

O Os agricultores de Nellas

pediram que fosse mandado um

agronomo visitar as vinhas de Can

nas de Senhorim, onde appareceu

uma nova doença.

 

Despacho

nosso patricio e amigo, sr.

Raul da Motta, acaba de ser

despachado escrivão-notario substi-

~ tuto para a comarca de Portalegre.

Os nossos parabens.

 

Detoda a parte

*diegou hontem de Coimbra o

cavallo reproductor solicitado

Lazaro tinha recobrado a pela camara municipal para a fre-

Vida..

«Milagre protentoso e incl-

vidttvel.

guczia de Cacía. E' um bonita

exemplar, com quanto os melhores

ficassem ainda ao serviço da cou-

delaria coimbrã.

 

  

 

  

     

  

 

  

  

  

   

   

   

  
  

   
  

 

  

     

  

 

  

 

  

    

    

 

" lhe:

' _«Senh0r, se tiVesses es-

i tado aqui, meu irmão não te-

' ria morrido.. . *

_ _.«Teu irmão resuscitar

__ _disse-lhe Jesus.

_' -aBem sei-repôz Maria

-I -que resuscitará na resurrel

a ção do ultimo dia.

._ -aEu sou a resurreição e

" a vida-_tornou a dizer Jesus

,i com a sua voz doce e tran-

quilla.-Aquelle que crê em

Mim, ainda que esteja morto,

" viverá, e todo aquelle que v1-

' ve e crê em Mim não morrerá

-._jámais. Crês tu isto-7» »

lt» _r -- «O-ltl--disse Martha com

"fé ardente-_eu sempre acredi-

litei que Tu és o Cíhristo, o Fí-

' lho de Deus vivo, que vieste a

_í este _mundo.» '

Jesus continuou a sua mar-

'. cha em direcção á aldeia de

f“ Bethania. Martha seguia o sup-

À plicando-lhe que resuscitasse

oirmã. Quando chegavam á

porta do horto onde Lazaro

E estava enterrado, Christo, ven-

do Maria Magdalena, ajoelha-

i' _e chorando amarguradamente,

a sentiu o seu coração añicto e

: turvou se em se' mesmo.

Algumas mulheres e pa-

, rentes choravam tambem jun-

;_: to do sepulchro de Lazaro.

' Jesus vendo tanta dôr pe-

" ls perda de um homem honra-

_5 do e justo, quiz fazer o maior

.milagre que os homens: teem

presenciado, e aproximando-se

;do sepulchro, disse dirigindo-

;secos que o rodeavam:

' '--Onde o 'pozestes?

j_ -Vem, Senhor,e vel-o-has

_-res _onderam-lhe.

Ê «É chorou Jesus, e disse-

iram" então os judeus: vêde co-

:no o amava. (E S. Joã

tap:

" Um _ dos que 'presenciavam

"I dolorosa* attitude de Jesus

Un¡ medico de Vienna

  

mau- t

ç A Allemanha dispende com

o exercito e marinha 166:680 con-

gm““ “m tratamento iné' tos por anno. Portugal gasta 8:320

VllhOBOS.

_.-

peão”Archvoo “am

  

Recebemos e agradecemos:

O 2.” tomo do sensacio-

nal romance de Augusto de

Lacerda, cujo exito se póde

aferir pelo nome que já con-

quistou no estrangeiro, pois_

que uma importante casa de

Barcelona adquiriu os direitos

Rabbi da Galiléia.

O interesse vae n'um eres-,w

cendo notavel, .tanto na parte

puramente romantica como na

historica, que é prodiga e eru-

ditamente documentada com

curiosissimas notas.

A edição, da antiga casa

Bertrand,- de Lisboa, é esme-

radissima, e o preço da assi-

gnatura 40 reis. cada caderne- bre 3.

taí semanal'de 16 paginas e 1

gravura grande; e 200 reis ca-

da tomo mensal de 80 paginas

e cinco gravuras.

4" O fascículo 227 da En- ,

Cyclopedia Portuguesa. 'illustra-

da, que comprehende 561 arti-

0 gos e 14 figuras (Fuveau- Ga-

'lactOphoro). Entre os artigos

principaes, cumpre citar: Ga-

briella De-Vecchi, do sr. Fir-

mino Pereira.

267 contos, as contas

augmentaram 79 contos; as diver-

  

  

  

  

 

  
  

    

  

      

?tlisse' em voz-baixa aos que o

"rodeavamz

..a-«Pois este que abriu os

Olhos-:toque nasceu cego, não

.deria fazer com que este

morresseb

.wa-Senhor, exclamou Mar-

;sos olhcsvdeõtodos os que o

anal, porque morreu ha quatro

(liam E = '

pois) lousa'

" céu, continuou:

?the sem' comprehender -o gran- ,

_de'milagre que Jesus ia fazer

'desvam--vêde que cheira

EJesus, erguendo os olhos

  

   

Saldanha, 26.

W“

A satisfeitos.

fartar.

dito para todas as doenças. contos_

á Veste, aos seus clientes 'resti-

dos leves e quasi transparen-

tes, tendo o cuidado de lhes

Cabe a cada habitante da Alle-

manha concorrer para a defesa na-

cional com 25970 reis.

paiz compete a cada um concorrer

' deixar a. “ú as* ' Pernas e os com 16600 reis. Mas a Allemanba*

pés. Assim preparados, reu- tem em armas 63:500 bomens,dos

ne-os n'um relvado levemente quaes 31:000 pertencem à marl-

molhado e obriga-os a dançar

ao som d'uma orchestra de

primeira ordem. Parece que o

eñ'eito combinado da agua so-

- bre ,a herva e dos movimentos

rythmicos da dança são mara-

No nosso

nha, podendo elevar o seu exerci-

to a dois milhões e seiscentos (mil.

homens.. 'fem 3:560 peças de arti-

lheria de campanha e 2'20 navios

de guerra artilhados com

peças. E nos? Probresl

1:460

ÇDescobriu agora um medico

na Allemanha que pode curar-se

mais rapidamente a crysipela se se

pozer o doente em um quarto pin- *

tado de encarnado e com' v'idraças

da* mesma côr.

E se fôr cor 'de burro quando

foge?

§ Durante o anno lindo, o ga-

do bovino abatido no matadouro

-municipal .de Lisboa, produziu um

total de id:745670 kilogrammas

de carne. Entraram all¡ de tora ou-

tras carnes com o peso de kilo-

grammas 38:496: A

§ DIZ o boletim do banco de

Portugal relativo à semana linda

de traducção em hespanhol do “ em 4 de março;

A carteira commercial diminuiu

de credito

sas diminuíram 46; os depositos

, particulares 13.

A conta corrente devedora_ do

thesouro augmentou 84 contos, a

credora da junta do credito, 88*

contos.

A circulação de notas augmen-

tou 543 contos, a prata 32; o

nickel diminuiu 10 contos e o co-

§ Falleceu em Shanghai, com

77 annos, o padre jesuíta Zottoti,

que era um dos eruditos cultores

da lingua e litteratura chinesas do

*nosso tempo. Deixou em manuscri-

plo um diccionario da lingua chi-

neza, que, quando Impresso, dará

de dez. a doze volumes. _

§ Rendimento da alfandega de

Lisboa no mez de março foi:

Geral, 7603216989 reis; ce-

reaes, 74:7746718 reis; tabaco,

16:7406183 reis; consumo, reis

217:'7476663; trafego, 1210595941

reis. 'rural installatith reis-

ções; 111935595 reis para reser

va estatutaria; 11:8026015 reis pa-

ra o conselho de administração;

2:3605405 reis para A o conselho

liscal; 1:0006000 reispara a caixa

gafanhotes, que, se os não destrui- de soccorros do pessoal Operario; »

5:9776005, saldo para conta no

va; total, 23013526520 reis ape-

nas. E' o que nos diz o seu relato- t

rio, agora publicado.

§3Foram collocadas na pra-

ça de Londres todas as obrigações

do caminho de ferro de Mirandella

a Bragança. Veem bem os trans-

montanos?

O Durante o mez de março lin-

do foram pescadas em Vianna la-

gostas no valor de 8236750 reis;

lampreias no de 2566900 reis; e

saveis no de 256600 reis.

Empregaram-se na pesca d'es-

las especies 175 embarcações, tri-w

puladas por 560 homens e meno-

lho, 960; dito branco, 900; dito

8:8815600.

res, e apparelhcs no valor de reis

ç A praga dos gafanhotos

tem já apparccido em Monsanto,

Penha Garcia, Salvaterra do Extre-

mo, Segura e Zibreíra, no districto

de Castello Branco.

 

Assumptos de 7

inch-acção

O Lyceu nacional de Aveiro.-

* o lyceu,como em todas as outras

N escolas do paiz, deram-se ja

ante-hontem as ferias da Paschoa,

em virtude do que seguiram para

as suas casas os estudantes das

escolas locaes, e chegaram de fora

os que frequentam estabelecimen-

tos de ensino superior.

O Escolas primarias

0 sr. sub inspector de instruc-

ção primaria n'este circulo ja re-

cebeu ordem no sentido de serem ,

exigidos aos professores de ensino

livre, para o effeíto da inscripção

de França Figueiredo e Antoniode que trata o art.° 368 do regu-

lamento, além dos documentos ja

apresentados pelos mesmos, mais

os seguintes: certificado do registo

cionario se vae dirigir por circular

a todos os professores

conhecimento da resolução do m¡-

nistro dow reino, e o praso de 153 te Valente Pires; substitutos, José w

cas do nosso districto foram

Luiz de Azevedo e Francisco de

 

Manuel Nunes; substitutos, Anto-

~ de Almeida; substitutos, Joaquim

criminal,e attestados de bons costu- Ferreira de Andrade e Joaquim i

mes passados pelo parochoe admi- Gaspar.

* nistrador do concelho.

Porisso aquene ¡num-ado func- wnandes Soares de Pinho; substitu- i

tos, Candido Moreira Rente e Ma-

danao-1hes nuel José Tavares.

~ notavel pianista EvclioBurrull,

   
nomeados: w e é bem ridigido.

AGUEDAz--Juiz, José Gon- Desejamos-lhe uma larga e

çalves dos Santos; substitutos, prospera, vida.

Sousa Carneiro. 0 'cabello espesso e lustroso per-

. . . . e tence a Juventude; o cabello hranoo e

Aguada de szçi'ÍlmL JOSé l raro pertence á. velhice. O vigor do

dos Santos de Almelda NOVO, su- Cabello do dr. Ayer devolve a. côr

bstitutcs, José Henriques de Al-juvenil @porá O cabello de v. ex.“

meida e José Marques Baptista de

Oliveira.

suave, lustroso, rico e abundante.

Manterá. limpo o couro cabelludo e

_ _ _ . w, impedirá que o cabello caia.

Vallongo:--sz, Custodio Mal'- ' A caSpa e radicalmente curada, e

tins Pereira.; substitutos,1 José Fer- “ não lia um unico caso que tenha fa.-

reim ida Silva Paulo e Antonio Pe_ lhado.0 vigor do cabello do dr. Aycr

Feira Vidal a da ao (':alttcllo ::qllvllu n.; ¡mt't'ltt'ltt sc-

, dosa. e lustrosa tão naturalna primei,

Sever do Vougaz-j mz, Ale- ra edade. Para a mulher ser formosa-

¡andre Antonio de Macedo e Vas_ e Indlqspensavel um Culmilo asmm. .

. Em nenhum caso (lBlth este V1-

concellos; SlletltlltOS, Alexandre

Pereira da Silva Tavares e José

gor de restaurar a côr natural, ao ca-

_ bello. w ç

Antonio de Figueiredo Lobo Mar- i Preparado P910 dr_- J- Ú- AYER

tins e Silva & 0.', Lowell. Mass” ll. .q. A, Vende-

i í_ _ se nas pltarmaeias, drogarias e lojas

ALBERGABIA A-VELLHtI -- Jtllz 'de perfumarias.

Joaquim Moreira da Silva; substi- - ----›-----o---_-----

tutos, Manuel Joaquim Froiree

Assim como todos os sucesso-

rios possiveis para ¡Iluminações a

gaz--F'abrica Metallurgiva a vapor

da Loja Sol-_Lisboa

Carl

Antonio José Rodrigues.

Angej'az-juiz, Antonio Dias

Gomes; substitutos, José Dias Nu-

nes de Almeida e João Alves da

Silva.

Brancclz-jttiz, Manuel Mar-

ques de Oliveira; substitutos, Ma-

nuel Marques da Silva e José da

Silva Rebello.

ANADIA:-juiz, Antonio Martins

de Pinho; substitutos Francisco

Martins Dias e Adriano Rodrigues . ;. FERno
Cancella. * ,

S. Thiago da Moituz--juiz, Jus-

tino Maria Teixei c ( o Y. . w Unico Approvado

m ie (“Humor :pelaACADEMIAdementcmuemms .

no e Abel Rodrigues Simoes. ;Fontes Exlglr oV-erdadslroOUE ENN'I

S. Lourenço do Bairro_- ...juiY ¡xiilro :alto da Union de¡ Fabricante

  

-.......M..EE_ . _
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nio Joaquim Cardote e Joaquim de

Figueiredo Rocha.

Oliveira do Bairro:-juiz, José

Filipe dos Reis; substitutos A José

Tavares de Araujo e Castro.

Mealhada:-juiz, João Correia

AROUCA:-jui2, Custodio Fer-

 

Alvarettgazmjuiz, Antonio Duar-
u-W- .__..-

RUE Cnxuoxxn, 321 PARIS

bg

_l _II I_

dias para apresentarem os- doou- Soares de Andrade Junior e Joa- n

mentos referidos.

§ Foi superlormente resolvido ç

que os professores dos asylos d'es- de Miranda, substitutos, Albino *

i te circulo se obriguem à inscripção Francisco de Oliveira e Manuel de ,

de harmonia com toda a doutrina Oliveira Rolim. *

no capitulo 8.0 do regulamento.

§ Por estes dias deve estar à to de Almeida; substitutos. Custo-

venda na «Veneziana», d'esta cida-dio Dias e José de Pinho Brandão; ~

de rde, a «Grammaiica infantil»,

T quim Dias Tavares.

DESClllllllll lllllllllllN'l'ISSllll

Por lim chegou a Portugal a os-

pecialidnde, unit-ano .seu granel-o, do

exímio Mr. tlr. A. Cintrch Lambert.

Ninguem deve ter esquecido a ce-

lebre desoobcrta do insigne dr. A.

Charles Lambert, Paris, realisada na.

India. Elle com o som immnnso saber,

analysando e investigando uma infi-

Fet°medo.'-juiz, Jose Augusto

Hassan-juiz Jeronymo Angus-

AVEIRO.“-juiL Francisco An-

que é auCtor 0 sr. Bento .lose da 'tonio de Meirelles; substitutos, Al-"Ídade de her““ “'U'I'CÍWOS que na

Costa, sub-inspector d'este circulo hino Pinto Miranda e João Fran

escolar. O seu preço e, em excel-

lente cartonagem. de 200 reis.

India SB BllCUllll'illll. r.: llí~;.n¡s de pro..

, r . fundos estudos, (letkff u :m completo
elsco Leitão: o r- resultado, medlttlltu :l cuidadosa. com-

Caczaz-ajtltz, Manuel Gonçal- binação das ditas item/its de realísar

Brevemente faremos a apreciação ves Nunes; substitutos, Antonio um maravilhoso especifico que em

d'este magnilico trabalho pedago- Euzebio Pereira e José de Castro Poucos dl“ 'i radicalmente extingue

gico..

 

syndicato do aço dePhila-

delphia acaba de construir

um cofre-forte que, quer em

em peso,

alcança certamente o récord.

Foram precisos-. quarenta ca-

vallos para o arrastar para fó-

ra da ofiicina onde foi fabrica-

do. Peza a bagatella de libras

80:000. A circulação foi pro-

hibida nas ruas que o mons-

* dimensões, quer

 

tro teve de seguir.

w

Juizes de paz

56 camas pom'rtca s

 

servil-o. Nenhum homem po-

de em caso algum sacrificar a

dignidade do seu ser e do seu

estado. Ambas considero eu

offendidas com as restricções

wa purgação chronica, o catharro da

vagina, o restringimento uretral, etc.

E' eflicacissimo tambem o Roob

Sequeira Vidal.

Eixos-juiz, Avelino Dias de

Figue¡redo; substitutos, Antonio em destruir completa e radicalmente

Simões da Silva e João Rodrigues a sehlrde chromca e hereditaria. Este

Fernandes . maravrlhoso producto chimico, que

g _W . O » bem se pódc chamar milagroso, com-

Ithavo:-Jluz, Joaquim Marques posto exclusivamente de vegetaes,

Machado; substitutos, Dionisio @Vita 05 PQI'PÍGÍOSOS @mitos do IOÕO
Candido Gomes e José Pereira SO_ e do Mercurto, causadores de grandes

lha estragos no corpo e com. especialidade
. nos ossos, de quo em edade ja_adu1ta

(Prossegue). se sentem os graves resultados, com

fortes dores rheumaticas e deprecia-

Pela imprenga * mento em geral da saude.

Cada. frasco de Roob anti-syphill.

_ g . .tico, 750 réis.

PPa¡ @ceu um “OVO dlal'lo da ~ Cada caixa de Pílulas para a pun-

O A .com 88 I'ÔSPGCÊÍVRS ¡DStrucçõeS,

l. A 1'01'8.

titulo de Porto. *_ . Cada frasco de Injecção paras.

Illustra-se, na sua prlmei- mesma. 800 reis.

Vendem-se na pharmacia João

Para as dlñ'erentes comar* ra paglna, com um retrato do Bernardo Ribeiro Junior, Aveiro_
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Ceudo facilmente esses aggra-

vos poderia por este procedi-

mento atrair á conciliação os

animos mais duros, e estabe-

lecer o accordo de que depen-

que por ahi se tem querido
Assigna-se este diccionario i Differença liquida para mais do

dia o bem do estado.

em todas as livrarias e no es-

criptorio da empreza Lemos & w

.a, successor; Largo de S. Do- ;

mingos, 63-1.°, Porto. Em Lis-

boa são .correspondem es os srs.

Belem & 0.a, Rua do Marechal

Notícias agrícolas

Referem de Proença a Nova:

w N'estes ultimos dias cahiram aqui ›

_ algumas bategas d'agua,que muito *

-l-«Não te disse A_ que SB) beneficiaram os campos e searas.

l.. “sem varias a. gloria de Ha tres mezes que não chovia,

wap¡ _replicou Jesus__'pi_ De Valongo.'-- Tem estado nim

*' * ~ ' " ' * tempo mau, mas oslavradores estao

As terras beberam a

Da Idanha.--Os campos mos-

que no anno anterior, 14121936267

reis.

Ç Movimento das construcções

a cargo da direcção das construc-

ções escolares: escolas completa-

mente terminadas, 37; em vespe-

ras de conclusão, 22; em construc-

ção, 67; em arrematação, 37; em

estudos, 45; total, 208.

A despesa com ellas effectuada

até 28 de fevereiro ultimo foi de

1926216091 reis. Os donativos es-

colares em dinheiro foram de reis

27:5105610.

 

§ A pobresinha da companhia w

dos phosphóros 'distribuiu uma n¡-

nharia de lucros, ao contrario do

que se disse ha tempos: reis

!76:4195500 para dividendo ao ca-

pita¡ realísadoi ?lêÕQ-OdOOQ reis pa- =

wra fundo. de amortisação de obriga-

pôr ao tracto social dos ho-

mens publicos. Eu por minha

parte não as acceito. Não_ es-

tranho que me suspeitem, mas

não admitto que pautem as

minhas visitas. Se a minha

firmeza politica não resiste á

seducção d'uma conferencia,

não _me espreitem nem me

malsin-ern, risquem-me por

uma vez 'dos livros da con-

fiança publica, e a todos os

que têm dado eu] sua vida

eguaes provas de lealdade e

sizudesa. Quem ha de querer

um procurador que não' pode

avistar-se com a parte adver-

Nas primeiras vezes que

falleiao duque de Saldanha

logo lhe communiquei o meu

pensamento capital sobre a si-

tuação, _e lhe disse qual seria

o caminho .w politico que toma-

ria a respeito d'clle. Expliquei-

mc pouco mais ou menos nas

seguintes palavrasz--Prescín-

dàmos das questões que o esta-

do da Europa nos torna defe-

zas, e que attento o nosso atra-

so, são ao menos importantes

para nos. Faça v. ex.“ um g0..

remo que pratique [calmante »o

systema constitucional, e que

dê ao pai; os bens e melhrameiz-



  

llelrootos a trapo, Mm.,
Execução perfeita. Monicidade _de

preços' Jill'illlllils btlii't. rua do Gra-

vito, Aveiro. _E t

Rapidez e economia \/ o

  

llllllUngoi intuiltuosos

ALLA & FILHA

Pomada anti-herpetica

' de Alla cfc leha

Para comprovar a efiricacia

d'esta pomada, bastará dizer

que ha milhares de pessôas

que a teem empregado em im-

pingens, herpes, escrophulas,

feridas tanto antigas como re-

centes, embora syphiliticas e

que os Seus salutares eñ'eitos

immediatamente se teem feito

"sentir. .

Preço da caixa. . . 120 reis

Pelo correio. . . . . 130 :o

PHARMACIA DE 1.a CLASSE

”MÍDE ALLA a FILHA

_AVEIRO

Festejos naoionaes

    

  

 

    

  

agua, etc.

 

Officinas Typographãcas

,ESTE atelier, montado com í í à _ ,

o melhor material moderno, THAMLSa DE 5645 TONELADAS- Em 13 de Abrll

para a execução rapida e _

pel-feita de todos os novos proces- “de“ e BUÊDOS'AYPQS-

sos de illustração, executa-se

qualquer trabalho, em photo-

yraoura, zincographz'a, chro- de“ e BUÊHOS'AYWS'

motipograoura (Gravura, a,

tres cores) helyogravura, gra-

vura para transporte sobre lou-

ça, photolytographia, talhe doce, isso recommendamos muita antecedencia.

fundos de segurança, marcas de

racionais: no

Fornecem-se
.

orçamentos ZA- so e a retalho, a preços mimo

...,JV

. A', ,; i~
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Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Monte-

MAGDALENA,DE 5362 TONELADAS.Em 27 fAbril

Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, Montevi-

tl qual m.

o doentes devem

4_ &cautelar-oe con'. .

trulONleiU. - " i
»MP-
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A BORDO HA anAos PORTUGUEZES ---~

Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.a classe es- í
colher os beliches á vista da planta dos paquetes, mas para

  

~
CÃO Francisco Pedro faz

PREVENÇAO AOS PASSAGEIROS Publico que mudou no

Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam dm 30 de março? Para a

as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- sua nova casa no SOI'POMO O
Inhia, sendo depois enganados elevados para outras companhias, re- 8911 estabelecimento, onde Já.

commenda-se em eSpecial que tenham o menor cuidado em tratar sem- l tinha, no seu armazena, 200
pre só com pessôas de probidade e credito exigindo sempre um bi- d' l A ° _ . 1 _
Ihete onde se leia impresso o nosso nome il'AIT, RUMSEY & SY- :mhldiis de bom :11111.10 de? (Jim

MINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL INGLE- *m e( e Para' Ve“ e' l"" $108-

 

Unicos Agentes no Norte de Portugal favoraveis.

Tait, Rumsey dt' Symington

i y 19, Rua do Infante D. Henrzque--Torto

;h O »M-..pg

i llepara... to... Troia-se i

dos teus olhos
'1

Ou aos seus correspondentes em todas as lCAMPEÃO DAS Peovmous
Avenida Agostinho Pinheiro-::AVEIRO

cidades e villOÃO Antonio da Graça, d'I-
t

3 orncma DE ramos.an

O

lhavo, vende artigos para

festejos, como pedestaes, vasos, ¡

bandeiras, candieiros, lanter-

nas, etc. . _ ,

Tudo por preço modico, e”

em muito bom estado de con'-

servação.

Qualquer pretendente de-

ve dirigir-se ao annunciante,

  

N'eSta ofúcina satisfaz-se de prompto qualquer encommenda, DE

i garantindo-se a perfeição em todos os trabalhos, para o que está.

montada com o material mais aperfeiçoado e disliondo de artis-

tas habeis,possuindo quatro magniñcas machinas-uma das quaes

systema MARINONI-que é a primeira e unica em grandeza e

rapidez, que actualmente se encontra no districto de Aveiro.

m,k a_

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

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

Successor de João Pedro Soares

ANTIGA TANOAR'IA DO COJO

AVENIDA BENTO DE MOURA

AVEIRO

. N'esta antiga e accreditada of-

iicina, fabricam se todos os utensí-

 

e 1000 reis; e tarjados, a 500, 600,700, 800 e900 reis o cento. toda a qualidade de vazilhas, Vw-

VALENTIM MARQUES DA SILVA

as de Portugal

  
  

   

  

 

   

  

  

' Em

todas as

doenças om

, que 6 preciso

' recorrer 6 um

a.; REOONSTITUINTE

E N E R G l O O

emprestou-oo os

  

l
    

 

OVO

- Granuladoa ou as Orageln ao

  

    

   

t l2 annos são pas-

sados depois que

As constapaçõos, bronchites,

rouquídões, asi/ema, tosses, co-

queluche, iii/?amoo o outros

moomodos dos orgãos reSpi-

ratorz'os

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Sacoliarolides d'alcatrão, com-

pOStOS(Rebuçados Milagresos) on-

de os effoitos maravilhosos do al-

catrão, genuinamente medicinal,

Ilhavo. ____

A_ EMULSAO NACIONAL
00m 80 ”[0 de oleo puro de fígado de

bacalhau, _ctg/carina, glycerop/wsphatos e

¡typoplzosphitos decalcz'o 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.

Benjamim de Souza Teixeira, ba-

charel formado pela Universidade de

Coimbra, medico da Assistencia Nacio- ~

nal aos tuberculosos, attesto que te-

nho empregado na minha clinica par-

ticular e na Assistencia a Entulsão Na-

cional d'oleo de fígado de bacalhau,

preparada pelo pharmaceutico A. Car- ~

valho da Fonseca, da qual tenho tira-

do n'iaguificos resultados.

E por ser verdade passo o presen-

te,que juro sob o meu grau.

Lisboa, Lib' de novembro de 1902.

  

P
mente um grande sortido d'arados americanos, sendo estes de grande vantagem w TUDO POP PREÇOS

iara os I _ _ _ H

» 'erro'lanunado c tamao de frrlxo, jil pc

ptisado; etc. Bilhetes de visita, brancos, a 250, 300, 400, 500, 800 t l IiOS pertencentes á arte. Concerta

Os eu. assignantes effectivos do Campeão das Províncias, go-

sam de desconto em todas as suas enoommendao

_zw

IMPORTANTE

AIVA dc IRMÃO, proprietarios da Fabrica de Fundição dc Gondomar, aquan-

ciam que na sua secção de OIJJGCiOS agricolas anncxa á mesma fun lçao, ~ w .

alem de todos os objectosagrlcolas que teem sempre em depoente, tem actual- de embn'lhos Para merceânas-

avradorcs ja pelo modo como são construídos, pois que são . _todos de;

la pouca força que e necessario empre-

gar, e pelo serviço que adiantam. Convidam, pois,_todos os lavradores em_ geral,

mas em particular os do concelho da Feira, que tiverem de fazer acqurslçao de

utensílios agrícolas, a naoo fazerem sem Vlsuar a nova secçao, onde terao occu-

sião de observar os melhoramentos da industria nacional e' mesmo observarem

»que podem adquirir um objecto de importancia para a agricultura por uma 1n-

significante quantia. Tudo garantido.

Pedidos aos prom'ictarios, Paiva dc Irmão, em frente a Crestuma. Represen- ~

antes, na Villa da Feira, Domingos Gomes de Bezendeç-em Oliveira d'Azemeis,

Luiz dc Souza;-rm Estarreja, Francrsco Camara Rodrigues de Pinho.

junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

a sua salutar elficacia..

.E tanto assim, que os bons re-

sultados obtidos com o uso dos

«ñ acch arolides d'alcatrao,compos-
tos» (Rebugadoe Milagrosos) São

conñrmados, não só por milhares

de pessóas, que os tem usado,

~ l mas tambem por abalisados fa-
* cullativos.

Pharma-oia Oriental

S. Lazaro-POR T0
Caixa, avulso, no Porto, 200 rs.

t pelo cogitaio ou fora do Porto,

de madeira, arcos de ferro ao fei-

che e ao kilo; arcos de pau, rolhas

de pau e de cortiça, mecha e tudo w

o que diz respeito ao officio.

Pede ao publico, aos seus ami-

gos e freguezes que visitem 0 seu Í celebridades medicas

estabelecimento, que é o primeiro ' i“ "'3009233- A

n'esta cidade. ñ '= .1

Tambem tem deposito de papel

I i1' A
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Medicamento 0003000““ 40° tam

dado os melhores resultado: em

i' ç, todos os ensaios feitos nos hos-

“ pitaes do Pari: ou pela.:

   
    

   
  
  

    

 

  

 

   

  

F, BILLON, Ph°°,4B, rue Pierre-Chama. PARIZ

_ Entrem-.se as imitações e [czuiñcaçõm que, ¡mf- o

¡íonch sempre. são ás 121010,! ,yurígosaa

  

PARA AS FESTAS
DA '

Semana Santa

v mentos mo dernos.
E

PASCHÚA Como autoclysmo, descarga e

O mais collossal e variado a") de mogno' Completa 263000
t. V t d ç t V reis; encaixotada e posta aqui nai

SO¡ “De“ O e Cdr On'igenb e estação do caminho de ferro, 27:000

220 rei "

+0-

Palho de trigo °

em fardos
,DA BORDA D'AGUA

-_¡-

 

    

  

A melhor retret do mundo, a

umca que tem em si os melhora

JOAQUIM .MENDES DE .BRITO

' AGUAm amendoas tanto naciouaes co-

Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisatla pelo ;Governo Sete medalhas mo estrangeiras, bem como

de prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido. 1 A l

Analyse chimica pelo cx.“w sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de allanazes ( 08 00168 e do afa-

, . cbimica Esta Agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desinfcctante. mado pã” de de Oval, eu_

meme condemimla no buPremo T“" ' ' 1 * '~ *i mora v nta tm na diabetes dia e solos cotorrhos * " i .
buualde Justiça.0 preço é quasi metade ~ E “Upli'bddd L im “É a g I p p t contra_ se á venda na Hung?,

(1.985,, emulsão, qm, se mz, extrangei_ (last/ricos putrtdos ou parasita/idos,- nas preversõos digesti'oas derivados das l . d D _ . P . w G .

ra quando é' fabricada em Villa Nova 'foco-mas 'tn/cccíosas; na 007100168087190 das febi'es Wim/“33; 'nas “tomas 0-14 _, e Diningos el eua _, m-
de Gaya-Porto. gastricos dos diabeticos, tuberculosos, bríg/tticos, etc.; no gastroczsmo dos maraes na rua de José inste-

EXÍÉÍ” a ”Signatum de: eargottados pelos excessos ou privações, etc., etc. vam.

Não tem gar/.cs livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho.

“Bento José da Costa, sub inspe-

(a) BCIÚQMÍM de Souza Tcimeira.

 

  

  

=x=
au: a:

A Emulsão lVaciowal não se confun- *

de com a emulsão de Scott, ultima-

  

ANTONIO CARVALHO DA FONSECA Preço, incluindo a garrafa (8 (Ico.) 160 reis. n H . ls J

Ph, .N Í, L- 1,, 13. 0], ssa Apreciacõos dos distincios clínicos, srs. ALFREDO IlUlZ LOPES, medico do _ospita . o-

rorneceãàlfãíiâeflociam riaãe Lisboa se; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; c professor VIRGILIO

' ' d ~ ' o °' :i es Pharma- MACHADO' '

ciasAe ilumnpâno Ilhas e Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bacterco-

Africa, o i i ~ ogia da_ Universidade de Coimbra. 'Remette-se folheto, gratis, a quem o requisitar ao

reis-Loja Sol- Lisboa.

   

BICO AVEIRENSE

SEM RIVAL

RUA DA ESTAÇÃO-FABRICA no GAZ

Mangas sedosas para todos

os systemas de bicos, desde 120

a 300 reis-

Bicos completos de 1.', com

  

  

iâQOO e 15500 reis. De 2.',

de crystal ou mica, de 1ñ000

a 13200 reis.

Grande sortido em chami-

chamíne de crystal ou mica, a i

 

GOLLEGÃ

Fornecedor do exercito e das prin-

cipaes alquilarias de Portugal, for-

nece-a, em Wagons,posta em qualquer

estação do caminho de ferro, por pre-

ços sem competencia.

Vende tambem feno e camisas de

milho desfiado“, para encher colchões

#mw

Alvaro do Moraes Ferreira i

Medico cirurgião pela Escola

do Porto. Consultas todos os

dias, do meio dia ás 2 da tar-

de.=Rua da Rainha-Aveiro

    

  

  

DEPOSITO GERAL

RUA DE S." MARTHA NP 51-53;
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tos de que ellc carece, e que ne-

nhuma escola politica pode con-

testar-lhe. Por min/1a parte li-

mz'to a min/2a ambzção a ver

na nossa terra um governo que

eu, 'salvas as minhas opiniões

políticas, possa apoiar sem Ver-

ganha. '

Não importavam estas fra- _

ses uma promessa pessoal e

occulta. Disse-as ao duque

diante de muita gente e as diria

a outra qualquer pessoa que

estivesse na sua situação.

Opinava eu então assim

ácerca da politica que convi-

nha 'ao partido progressista, e

'até á dissolução da camara se-

gui este parecer franca e reso-

lutumente como sempre costu-

mo fazer, maxime nas cousas

publicas. Logo direi até que

ponto tenho modificado aquel-
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Ó

la minha opinião em conse-

quencia de acontecimentos

posteriores.

í Arraste a pena para rela-

tar com'minucia estes factos

da minha vida publica. Sinto-

me humilhado quando me

obrigam a tacs explicações.

Mas não as recuso porque

quero deixar definidas e reco-

nhecidas d'uma vez para sem-

pre algumas das liberdades es-

senciaes de todo o homem

publico, a de tratar e conversar

com os gerentes do poder, a

de entrar em todas as 'repar-

tições publicas, a de requerer

justiça para os opprimidos, a

de cumprimentar todos os es=

tadistas, Sem estas faculdades

a vida publica é um impossi-

vel, e se o meu partido m'as

contesta, não sei ,nem quero

WV'-

 

  
  
   

    

   

   

   

  

 

nes de crystal, mica, globos,

tulipas, ab'at-jours e todos os

mais artigos proprios para in-

candescencia, Bico intensivo, o

melhor systems conhecido-

35000.

Não confundir, que já ahi

ba emitações. O verdadeiro, le-

' gitimo, unico BICO AVEIREN-

SE, o patricia, na Fabrica do

Gar.

O signatario toma inteira

responsabilidade pela. excellen-

te qualidade do BICO e seus

aprestes.

ctor diinstruc ão primaria

nos círculos escitolares d'Avei-

ro, Oliveira d'Azemez's, Ana-

dia e Arganil: '

Faz publico, para cumpri- ~

mento d'ordens superiores, que

os senhores professores d'en-

sino livre teem de apresentar

:Nesta sub inspecção, até ao

dia 20 do corrente, para fi ea-

rem inscriptos como taes, nos

termos do Cap. 8 do Regula

lmento d'lnstrucção Prinlaría, ,

lmais os seguintes documentos; *Y

Certificado do magisterio, 4 _Md de no Sal-0 ,

criminal e attestados de bons A' ' ' ' ' LEMOS-3'.. docãarbeirg

costumes, passados pelo admi-Ag d C ' f* ›, g ._ ~niStmdor do concelho e paro- il NO bairro Lonselhenp. Quel-

Cho respectivos , V roz e rua José Lucrano de

' ' . Castro vende-s ~ w , ..
Aveir0,e secretaria da Sub- ,unica agua sulphatada-calcíca i. t O e um ierreno de

Inq ec ?to Primaria 4 de abril analysada no paíz, semelhante 17 methB de comprido por 7
Í 7 o ..p ç( 7 a afamada agua de Oontrexevnlle, de largo, proprlo para um bom

j. de 1 nos Vosges (França.) . q , _

= ' Bento Joeé da 008m o INDICAÇÕES BABA uso INTERNO: “mazem (“Falsas d habitação¡ “l
- ' para o que Já tem tres paredes

l

l o , 5 arthritismo, gotta lithias e urina,

I
de solida construcção. Trata-

ÓÓÓQÓW

bolão¡ TEM causo
sando a «Maynardina» de

Augusto Graça, cahem em

poucos dias sem dar alguma.

Custo do frasco, 250 reis.

o "WW

~ QUEM TEM cosm
O Tonico de «Camacau»

impede a queda do cabello e

promove o seu crescimento.

Não usem outra perfumaria.

  

   

  

Carlos , Guerra.
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XGRADECIMÊNMO “this e bmw engorgitamencos

se com Luiz Regatta,

- A ._ he 'aticto's catar'rhos vesicaes ça..

Joaqulm Correa' e hlhosi tatrPrho uteirino. ' ' i

, penhorados para com todas as uso EXTERNO: A , w w Í O

ESPELHO,
ENDlB-SE um,proprio pa..

ra saia de vieltas, com _mas
A * e

l pessôas que se dignuram acom_ :ãgsifi'erentes especies de dorma-

panbal-os na dor prodpzífda pc: o

gniiica moldura e remate,

N'esta redacção se diz_ --;

A' venda em garrafas de litro

com quem se pode tractar.

  

w , w - se caixas de 40 garrafas.
10 faliemmento de sua' esposa _w Preço do cada garrafa 200 reis.
e mãe, vecm por este modo Em caixoa completa ha um des-

' - conto de 2 CI., 'l
A ~ ' 'r S rovas .

Iagradçcer tão g UNICO DEPOSITO EM AVEIRO'

ide estima, oHerecendo a _todos
. ,ç .. P/Larmacia Ribeiro

0 seu ,limitado presumo; Rua Direita

l
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