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pilha: 3M“ reis. Numero do dia, 50 reis; atrazado, 60 reis. Africa e paizes da União

Por-tal, mais a importancia da estampilha. A' cobrança feita pelo correio, accresce a ¡rn-

portancia com ella dispendidaA assignatura e sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada mez.

Não se restituem os originaes.

AVEIRO

' Começo do fim

egu'iram d'aqui ante-hontem, es-

s coltados até a estação por to-

da a força de cavallaria e infante-

ria aqui aquartelada, e d'alli até

Lisboa por »outra de caçadores 5, as i

  

praças de infanteria 18 que se ha- w

vram insoburdinado por occasião

da sua transferencia para o 24, e

que aqui mesmo se não houveram

com a correcção devida.

No quartel e para prevenir

 

  

 

o Porto a assumir o commando d'a-

quelle regimento,sendo acompanha

do á, gare por toda a ochialidade.

Para o 24 vem o coronel com

mandante do districto de recruta-

mento e reserva n.° 4, sr. Pereira,

que nos informam ser um bom offi-

cial.

Aos srs. tenente-coronel Fran-

ça, major Peixoto e alferes Bravo,

que estavam no goso de licença, w

foi ordenada a vinda immediata pa

ra Aveiro.

Foi tambem determinado que

os regimentos de infanteria das ca-

pitaes do districto tenham um effe-

qualquer eventualidade, formara CtÍVO de 600 praças.

pelas 4 horas da tarde em quadra-

do toda aquella força, que as en-

volvera, reforçando-se as guardas,

afim de lhes impedir a resistencia

ou a fuga, que por isso se não rea-

lisou.

Vão, segundo a resolução do

conselho de ministros,para a Africa,

._ onde de certo se penitenciarão do

mal feito,mal que exigia correctivo ;

ii; em nome da boa ordem e da dis-

ciplina que é preciso manter nas

' fileiras.

 

  

   

  

              

   
  

  

   

  

  

    

  

           

    

 

    

  

 

   

  

    

   

  

   

   

  

 

    

 

   

  

._ em n.“ de 115, vão muitos a quem

*i não cabe a reSponsabilidade e pa-

5" - ra os quaes a isenção do castigo

seria acto de justiça.

Segundo as resoluções »do con-

selho de ministros veio ante-hon-

tem para Aveiro um comboio es-

pecial, ignorando, porem, o seu

conductor, a missão e paragens,

pois a direcção foi conñada ao ins-

pector principal Correia. Era rebo-

cado pela machina n.“ 47, compon-

do-se de uma carruagem mixta e

sete de terceira classe.

,_ . Veio n'este comboio uma força

'Não caçadores õ, de 106 cabos e

“Í soldados,e seis sargentos,sob o com-

' mando do capitão sr. Nobre Sobri-

Avellar, Machado e Barcellos.

' A chegada do comboio especial

conduzindo-os á estação de Alcan-

tara, fez se ás 4 horas da madru-

gada de hontem, esperando-os ahi

uma força de cavallaria 2 sob o com-

mando do tenente Augusto Reis. Os

cruzador «D. Amelia», que levan-

tou ferro às 9 da manhã, seguin-

do o rumo prescripto em carta de

'if prego.

tão de fragata, sr. Guerreiro de

os 2.0“ tenentes Durão Sá, Jayme

Costa, Bettencourt Faria e Pereira

da Silva, medico Freitas, enge-

nheiro Miranda, e commissario

Gregorio Fernandes. "

Vão, pois. a estas horas, mar

em fora, os insubordinados. Agran

deza do delicto justifica a violencia

do castigo. Não podia, nem devia

deixar de ser.

_ O sr. governador civil, que se

_ achava na sua casa de Braga, de

'- licença, regressou no domingo a

esta cidade por indicação do sr.

i' presidente do conselho, de quem

 recebeu instrucções confidenciaes

iam ser tomadas.

, Foram acertadas e promptas

'as providencias dadas pela an-

t'. ctoridade superior do districto, que

tem tudo foi de accordo com os

f,commandantes da brigada e do re-

gimento de infanteria n.° 24, a

_quem prestou valiosa e activa

~ coOperação. Torna-se por tanto di-

-gno de todo o louvor o sr. dr.

'Carlos Braga, que da parte do go-

, que

;verno recebeu n'esta oceasião mais 7

1 uma prova de merecida confiança..

I '*

.5 toscorrem varias versões, que se

'a não confirmam por emquanto.

pelo 24.Para aqui vem cavallaria_9.

j Outros teem como assente a vm

?da do 18 para Aveiro, indo,em to

;do o caso, o 24 para alli.

__ i E' certo que o sr. coronel Au-

:[1130 Garcia seguiu hontem para

  

Com os indisciplinados, que são a

nbo, o tenente Gonçalves, e alferes *

7 presos embarcaram em seguida no w

Commanda o cruzador o capi- w

Amorim, compondo o seu estado

maior o capitão-tenente Teixeira de ›

Barros; o l.” tenente Sergio Pinto, l

' quanto ás medidas extraordinarias

' Atcerca de taes accontecimen-

Alguns jornaes dão como resol- a

vida a dissolução do regimento de w

_infanteria 18, que será substituido ,

l recinto já de si tão bello.

Mas não se sabe, afinal, o que

ha de positivo sobre trocas. Irá o

24? Virá cavallariail?

Tudo é possivel. Deus escreve

direito por linhas tortas, e,bem mais

cedo do que muitos o julgavam, se

patenteou o erro praticado com a

sahida da cavallaria diesta terra,

que lhe tinha edificado um quartel

tanto mais proprio para aquella ar-

f ma, quanto mais imprOprro para es- p

ta, e que, se aqui estivesse, teria ~

accudido de prompto a Coimbra,

ainda ha pouco, sem causar o der-

ramamento de sangue que se fez.

Nada pesou então no espirito

do sr. ministro da guerra nem nas

cabeças ocas dos que ás suas or-

dens ahi manobraram vae para an-

no e meio.

Agora, depois de constituida a w

nova familia, depois de creadas no-

vas relações, depois de estabeleci-

dos novos laços de sympathia e es

tima, lá se vae tudo outra vez, vol-

tando á. primeira forma! Para que

se havia de sahir d'ella? E como

pensa o sr. Pimentel Pinto realisar

a nova troca? 0 que é que vem?

Um esquadrão, dois esquadrões de

cavallaria? O 18 de infanteria? Fi-

» ca tudo como está actualmente?

Em breve se verá.E' certo que a

cidade e os interesses geraes do dis-

tricto se manifestam pela volta do

seu antigo e sempre querido regi-

tanto luctámos todos em dezembro

de 901. Mas fique tambem um ba

talhão de infanteria 24 e a banda

que lhe pertence. Todos cá cabem

e todos cá teem que fazer. De ver-

* dadeiro regosijo publico será o dia

em que a guarnição da cidade as-

sim se constitua.

Sanctuario de Lourdes am Carregosa

Realisa-se no domingo,

Nossa Se-

Virgem.

Esperam-se alli para este dia

differentes peregrinações e um

grande numero de romeiros, idos

alguns de bem longe, pois a fama w

das bellezas do Sanctuario correu 4

já o paiz inteiro.

As obras tem continuado alli

sem cessar, afim de se aformosear

mais ainda, se é possivel, aquelle

A festividade de domingo, que

é precedida' de triduo, consta de

missa solemne com a assistencia do

sr. bispo Conde e sermão pelo re-

verendo Alfredo Baptista d'Aguiar, prOprietarios da fabrica vão in- V

í

w sendo a orchestra a apreciada phy-

Â lormonica de S. Thiago de. Riba

Ha tanto perdão no seu olhar, e

nhora de

de Carregosa.

 

l homem-Compradores:

19, com ~

o maximo esplendor,no formo-

v sissimo Sanctuario de

nhora de Lourdes em Carregosa, a

, segunda festa do anno em honra da

a telha marselheza dos srs.

* mo Pereira Campos a Filhos, d'esta

~ cidade. Do estrangeiro acabam de
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De Coimbra, Aveiro e outros

pontos, vão muitas pessôas assistir

a esta festividade, que em nada

desmerecerá das precedentes.

Em photogravura reproduzimos

i hoje a formosissima imagem da Vir- w

~ gem de Lourdes, que corôa a bella

gruta do soberbo Sanctuario de

Carregosa.

E' obra dos esculptores france-

7es, pois saiu d'um dos mais afa-

mados «atelieres» de Pariz,oude foi

adquirida pelo sr. visconde de Sue

cena, que gentilmente a offereceu *

aos benemeritos fundadores d'aqnel-

le Sanctuario.

Ao ideal da beleza

reune o ideal da beleza

humana

divina.

tão luminosa aaureola (leimmorla

lidade que scintilla n'aquella fronte

* candida e augusta, é tão doce o

branco lirio das suas

levemente debruadas de Otro, e a ~

ARCEBISPO DE BRAGA

roupagens

côr de ceu do cinto quea envolve.

são tão brilhantes as estrellas do seu

diadema e tão sugestiva e commo-

vedora a'legenda que lhe forma o

nimbo:

«Eu sou a. Immaculada Concei-

ção» que ao avistal-a sae de todos

os labios um grito de admiração e

em todos os corações eccôa uma

r prece e renasce uma esperança.

Tal é a imagem de Nossa Se-

Leurdes do Sanctuario

  

SulMala do

  

LISBOA, 14

O assumpto do dia é a insubordinação do

Porto. Embora tardias, o governo tomou reso-

luções importantes, e, logo que dtahi chegaram

i as praças insubordinadas, foram levadas para

bordo do cruzador rcD. Amelia», que largou ás

Angola.

As providencias com respeito aos officiaes

w são as seguintes: ao coronel Pereira Dias, seis

mento Venhaa cava“aria)por quem mezes de inactividadc temporaria; ao major

Magalhães Fonseca, um mez de inactividade;

ao capitão Cunha Osorio, tres metes idem; ao

capitão Barbosa Pinho, dez dias de prisão cor-

recmonal, sendo, alem d'isso, passados: o pri-

dro dos otticiaes de infantaria 18.

0 tenente-coronel Pereira de Mattos pas- , ciastica como simples Padre, veio

Ia para o estado maior de infantaria, o tenen-

N to Nunes da Silva para infanteria 3, e o tenen-

j te Pio Costa para infantaria 8.

Para infanteria 18 passam os seguintes

officiaes: coronel Angusto Garcia, de infanteria

(21; tenente-coronel Gualdino de Oliveira, do

estado maior de infantaria; major Cambiaso

Monteiro, de infanteria 9; capitão Cunha Valle,

de infanteria b; capitão Dioclcciano Martins,

de infanteria 8; tenente Martinho Cerqueira,

de infantaria 3; tenente Domingos Ferreira, de

infantaria 15; alteres Meirelles Vasconcellos e

Miranda Ribeiro, de infanteria 7;

quim' Leitão, de infantaria 11; altares Cordeiro

, Ramos, de infantaria 15, alfetes Pancada, do

1 mesmo; e alfcres Freire Andrade, de infan-

taria 23

No parlamento tambem o sr. ministro da

guerra dou conta das providencias que adoptou,

' classificando de gravíssimo o caso sujeito.

Não ha por emquanto nada mais resolvi-

do, mas nao anda muito longe da verdade quem

sup-pec que a guarnição d'essa cidade vao pas-

sar por uma profunda modificação. Tarde lhes

chegou, aos governantes, o convencimento do

erro que praticarem com a sahida dc cavalla- '

ria da cidade. Mas, emlim, chegou, e oxalá o w _ . . , ~

; 8018110138 eccleciasticas, nomeaçaoremedeiem a tempo de evitar novos perigos.

Ô O mercado esteve sem alteração, fe-

chando firme às mesmas taxas cambiaes de

sobre

716; sobre Pariz,

*ã 5,5; sobre Madrid, Saba-Vendedores: so-

bre Londres, 42 5116; sobre Pariz, 676; sobre anuo foi nomeado Vigario geral

substituto, sendo mais tarde. por

~ provisão do mesmo arcebispo de 19

Hamburgo, 276,5; sobre Madrid, 833. _

J.

Industria aveirense

 

troduzidos na grande fabrica de

Jerony-

chegar novas machines para ella,

que, segundo nos informam, são o

mais aperfeiçoado modelo.

  

 

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

melhora-troduzir all¡ grandes

t mentos, que a ponham a par das

primeiras que no seu genero exis-

tem no paiz, e que a habilitem a

satisfazer de prompto as encom-

mendas que successivamente estão

recebendo.

  

 

Poucos, muito poucos districtos

w terão visto honrar o episcopa-

do portuguez tão distinctamente

com filhos wseus como o de Aveiro.

Na area d'esta circumscripção ad-

miuistrat-iva, nasceram, alem d'eu

, tros, os preclaros e santos arcebis-

pos de Braga e Evora, D. fr. Cae-

tano Brandão e D. José Antonio

Pereira Bilhano, e os rev.“s bispo

Conde, D. Manuel Corrêa de Bas-

tos Piua e arcebispo de Braga, D.

Manoel Baptista da Cunha. O an-

niversario natalício d'este uliimo

teira rectidão, sabendo ser concr-

la quanndo

PUBLICAÇÕES:Correspondencias particulares,60 reis por linha. Annnncins, 30 reis porli- :

nha singela. Repetiçoes, ?ll reis. Imposto do sello, 10 reis. Annuncins [lUt'llliIllt'lllOS, ronlracto

especial. Os srs. assignnntes gosam o previlegio de abatimento nos tlltllltllt'los e born assim

nos impressos leitos na casa.--Accusa -se a recepção e nrinunciam-se as publicações de que a

redacção seja enviado um exemplar.

lene, foi sagrado na egreja de S.

Vicente em Lisboa a 15 de julho

de 1888 pelo sr. cardeal Patriar

cha, acolytado pelos srs. bispo Con-

de e bispo de Bragança.

No desempenho do seu novo car-

sua reconhecida competencia e in-

liador quando era preciso sel-o,jus-

to e caritativo sempre.

Fallecendo o venerando e sau-

1899 alli

continuam a aureolar o nome.

~_________..__________

Cartões de visita

O ANNtvnnsARIos

. _Fazem annos:

HOJe, a sr.r D. Maria Jose d'Azevedo

Ferreira Pinto.

Amanha, a sr.a D. Ludovina Rosa

Sertã d'Oliveira, Elvas; e o sr arcebis- ~

~ po de Braga. ~

Alem, as sr." D. Oatliarina Amelia

de Vasconcellos d'Azcvcdo e Silva, El-

vas; l). Julia Velloso da Cruz, Porto; t).

Paulina de Moscr, Porto; o D. Maria .lo-

se d'Olivcira Pinto de Souza

O BEGEESSOS:

chrcssou a Lisboa depois da sua

passa amanhã, epor isso o «Cam- digressão a Paris c Suissa, o nosso

peão das províncias» que ha longos

annos já consagra a s. ex.a revd.ma w

* a mais reSpeitosa estima e altíssi-

W 9 horas da manhã para o Funchal, onde aguar- ~

* dará a chegada do transporte «Africa» ou do a

«Pero de Alemquer», que os conduzirá para *

ma consideração, vem mais uma

vez prestar lhe a homenagem dos *

seus reSpeitos, publicando' hoje

retrato do nobre antistite da egreja

bracharense.

Nasceu o sr. D. Manoel Baptis-

Machado.

bom amigo, sr. Antonio Nunes dos

Santos.

o chressou a sua casa de Villar¡-

nho do Bairu o nosso patricio e amigo,

sr. David da Silva Mello Gunnarâcs

o Rrgtjessou a Mafra com sua cs- *

O posa e filhinha o aspirante a official (lr. *

iutauteria 2, sr. AtllUlllO dc Moraes

a Partiu para a mesma localidade

o sr. Mario Mourao Gnmcllas, tambem

ta da Cunha na sorridente amem w aspirante a ollicinl de iufantcriu.

de Paradella, na freguezia d'Espi

nhel, concelho d'Agueda, a 16 d'a

t bril de 1845, e foram seus paes D.
* meiro para o estado-maior, o segundo e tercei- t

5 ro para infantaria 19; e o ultimo para infan-

~ teria 3. Ha ainda diversas modificações no qua-

alferes Joa- '

Londres, 42

671; sobre Hamburgo,

; São importantíssimos os melho- l

ramentos que estão sendo in- *

w Anna da Conceição e Cunha, e Ma-

w noel Francisco Baptista da Cunha.

Desejando seguir a vida eccle-

para esta cidade frequentar as au-

las do lyceu, onde concluiu os pre

paratorios para se matricular no ~

~ curso de sciencias ecclesiasticas de

que depois foi illustre ornamento

»em 1862. Resolvendo depois ir fre-

quentar na universidade as facul-

dades de theologia e direito, matri-

culou-se no lyceu de Coimbra,onde

repetiu os exames já feitos e fez os

que lhe faltavam para ser admitti-

do alli, como o foi em outubro de

1864.

Em 1869 fez formatura em di-

relto havendo tomadü 0 grau de Galvão, representa¡th da acreditada 1

1 firma lisbonense, Monlz Galvao a C.-

terior. Em 1870 tomou ordens de

bacharel em theologia no anuo an-

presbytero, sendo no anuo seguinte

Í nomeado pelo vigario da hoje ex

Í tincta diocese de Aveiro, dr. Pires

» da Lima. professor do curso de

que foi confirmada por portaria do

ministerio da justiça de 18 de julho

de 1871. Por rovisão do arcebis- r

P * D. Laura e D. Fernanda, (Almeídinha).

o Foi passar com sua familia as l

po de Braga de 17 d'aquelle mez e

d'agosto de 1879 nomeado effecti-

vo. Desempenhou este elevado car-

go até julho de 1881, em que foi *

nhel,

continuando aqui até outubro de

de 1885, em que foi collocado no

Seminario de Coimbra, na regencia

da sua cadeira. Foi alli que o foi

encontrar em janeiro de 1888 a no-

Uma d'ellas, de força de 80 ca- i meação de vigario geral do patriar-

Winlterlhur, que obteve na exposi

~ vallos, é da casa Sulzer Frerés, de l chado.

Eccleciastico illustrado e. bom,

w ção universal de Paris de 1900 o recto e conciliador, regeu em Avei- -

«grande-prix». A nova caldeira, ty- w ro a sua cadeira com notavel pro-

› po Aguibutar e iuexplosivel, foi for- ficiencia e governou a diocese com

necida pela casa Babcoch 8¡ Welcax * o alto criterio que lhe é peculiar,

Ltd. ganhando assim o louvor unanime

Os activos e em rehendures dos seus diocesanos d'então.p .

Preconisado arcebispo de Myti-

~ das

a vel patricio, sr. dr. João Evangelista de

* Lima Vidal.

o Esteve hontem em Aveiro, em do Porto, cargo de que tomou
transferido Para a diocese de Pi_ í serviço da tiscalisação dos impostos,

transferencia que recusou sr. Jeronymo de Vasconcellos,

o Porto, o sr. Jose Nobre

goredltado negocnante da praça de Lis-

oa.

o Rrgresson do seu passeio a Alco-

baça,Butalln1, Caldas du Rainha e Mu

a riuha Grande, onde foi com suas filhas,

~ o sr. Domingos José dos Santos Leite. w

ÓDc Lisboa, onde foram assistir

hontem aw

Aveiro os srs. .lcrouymo Baptista Coe-

aos festejos, t'ogrcssnram

lho e sua familia.

O CHEGADASI

_ A' sua casado Anadia chegou na

ultima qumtn-trira o prostigioso chefe

do partido progrrssistu, sr. conselheiro *

José Luciano. Acouuinuha-o sua fami- *

lia. Suas ox.“ (Sullltllll demorar-se ali

até ao domingo do Puschorlla.

oOln-rgou hoje a Aveiro o sr. torrente-

coronel Pedro Augusto da França, que

vem commandar intrrinamente o reg¡-

mcnto de mtantrria n.° st.

Folgamos com a vmda dc s. exe,

que e um otlicial lll'lOSO e distincto.

O ESTADAS:

Estivera'n em Aveiro os nossos

w amigos, srs. Humberto Bessa, Manuel

» Marta da Conceição *e Manoel Henriques. ~

o Tambem aqui esteve o sr. C. Mo-

o Estiveram em Aveiro os srs. pa-

dre Joaqmm da Cruz Pericao, prior do

w Covao do Lobo; padre Manuel da Cruz

~ Mato, prior de Vi la Secca, que vieram

tomar parte wnas festas da Semana sau-

ta na freguezia da Gloria.

o Esteve aqui tambem o antigo de-

legado do tllesouro, sr. José Ferreira

Corrêa de Souza.

o Estão em Aveiro, hospedes de

seu irmão o sr. Alberto Català, as sr "

festas da Paschoa a Oliveira do Bairro,

o sr. dr. Bernardo de Magalhães.

e Tem estado em Aveiro, no goso ~

ferias da Paschoa, o nosso estima-

_ empre-

gado superior da fiscalisa ão.

O Esta em Aveiro o sr. ranciseo An-

tonio de Moraes, official da direcção ge-

ral dos correios, que vem em inspecção

l a estação tclegrapho-postal d'esta elda-

* de e outras do districto.

O PARTIDAS:

Seguiu ¡apara Lisboa, onde vae

fixar residencia, o sr. Manuel Lopes

d'Almelda, que aqui exercia ha 10 au-

nos o cargo de agronomo districtal.

o Esteve em Aveiro, se uindo para

os Santos,

O Em visita ao sr. conselheiro Jose

Luciano de Castro, foi hoje a Anadia o

nosso presado amigo e college, sr. Mar-

ques Gomes.

gos o illustre magistrado

sempre inequivocasbprovas d'uma

intelligencia esclarecidissima, vasto

* saber, inquebrantavel zelo pelo

serviço publico e entranhado amor

á justiça. Sempre austero e sempre

cumpridor do seu dever, honrava

l a toga pela força do seu procedi-

mento correetissimo e pela limpi-

dez do seu caracter, realçado pelas

~ mais primorosas qualidades.

b

@Tainlnetnpzn'n nlli parto o sr. dr.

Carlos Braga, Illustrc cln'lc do districto.

. DOENTES:

Não e, infelizmente. lisongciro o

estado de saude do sr. lllanucl Marques

Machado, o que (lcvcrus sentimos.

o Tem estado gravemente doente a

g0 houve-se s_ eX.a revd_ma com a, 31'... D. Paüllliil_ P'ilt, ('SDOSH dO nosso

-cstnnavcl amigo, sr. lose Prat Feliz-

mente as melhoras vao-se acccnluandm

 

Dq'o sabhado ultimo, por occasião

do ropique festivo dos sinos

dosissimo arcebispo de Braga, sr. commemoraudoo :lpparrcimento da

D. Antonio de Freitas Honorato, aleluia, tocou cm frente do quartel

foi escolhido para seu successor o da brigada n lt'l'lltl de cornetas, e

w nobilissimo arcebispo de Mytilene, logo (lt!¡)t)ÍS a excellcnle banda de

sr. D. Manuel Baptista da Cunha. infantaria :24, íçnudo se a bandeira

Feliz escolha, edigno successor de nacional n'osle e no quartel de ca-

tão virtuoso prelado como aquelle vallaria, bem como na capitania do

foi, que mereceu o applauso de to- porto e no «GI-emitiu.

da a vasta archidiocese bracharen-

se, applauso de que 'foi palido re

flexo a lnsidissima recepção que o guez a preposta da camara muui-

novo arcebispo teve na capital d'el- ctpal para a celebração do empres-

em 9 de agosto ,de timo de Scontos destinados ao mer-

entrou solemnemente' e cado do Peixe na cidade.

de que são testemunho perene as

sympathias e louvores que alli lhe caução, são os do imposto do pes-

~ cado e o do piso no mesmo mer-

cado.

4¡- Fo¡ hoje enviada a compa-

nhia geral do credito predial portu-

Os rendimentos consignados á

---'_--+;------

Assumptos de

instrucção

O Lyceu nacional de Aveiro:

Foi afñxado no lyceu um aviso pre-

, venindo os alumnos de que as fe-

rias da Paschoa se prolongam até ao

proximo domingo.

@Tambem ja all¡ se encontram as

notas de frequencia relativas ao mez

de março e respeitantes ao curso do

IP anne.

  

 

Conselheiro José da llarha Fradinho

w oi um dos vultos notaveis da

magistratura portugueza na

segunda metade do seculo que fin-

dou, e uma gloria da pitoresca villa

w d'Ilhavo, que o viu nascer e onde

egualmente tiveram o berço outros

homens eminentes em talentos e

virtudes.

Nasceu o conselheiro José da

Rocha Fradinho a 3 d'abril da

1815, e falleceu no Porto a 9 d'abril

de 1894.

Havendo-se formado em direito

pela universidade de Coimbra, em

1840, exerceu varios cargos admi-

nistrativos, taes como o de admi-

nistrador do concelho, presidente

; da camara de Ilhavo e

w geral á junta geral do districto.

procurador

Abraçando a carreira da magis-

tratura fo¡ delegado do procurador

regio em Cantanhede e depois em

* Lisboa. Serviu como juiz de direi-

l to em Arouca,

, ja, Evora e Barcellos. Promovido

Louzada, Loulé, Be-

a 2."il instancia, foi juiz da Relação

dos Açores e da Relação do Porto,

tomando posse d'este ultimo cargo

em 12 de fevereiro de 1884.

Em outubro de 1891 foi no-

meado vice-presidente da Relação

r98-
0 a se em 30 do mesmo mez. Em ju-

lho de 1893 foi nomeado presiden-

te do mesmo tribunal tomando pos-

* se d'este elevado cargo em 28 d'a-

quelle mez e anuo.

Em todos estes elevados car-

deu



Mala do Norte
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!Otto , 140

Celebraram-se as solemni- w

declarou a raptada, que fugi-

ra por sua vonta le, pois não

podia Viver sem o José Cor-

* A substituição da velha ponte de

e S. Gonçalo, não nos parece op-

portuna ou etiicaz. Se pelo seu mau

construcção do mercado do Peixe

na cidade. _

Concorreram as casas Moniz

Pequenas coisas do concelho para a adjudicação da sadas e com muita ordem›99n<'10 &00m-
panhadas por grande numero de pes-

sôas.

Honra, pois, aos dignos promoto-

res d'estas solemnidaces, e a todos os

  Estarreja,a quem cumprimen-

tamos.

40- Fez tambem annos o

'l
l

t

dades da Semana santa com

o brilho e lusimento dos de-

mais annos, tendo feito este

anno um tempo explendido,

como em poucos annos acon-

tece.

Sahiu a procissão do en-

terro da egreja de Santa Cla-

ra, recolhendo na dos extin-

ctos franciscanos, onde houve domingo ultimo alguns individuos

o costumado sermão de lagri_ convidados para deliberarem acer-

na praça da Serra do Pilar.

A. P. A.

a sala das sessões da Associa-

ção commercial, reuniram no

,-1 '

4-.- EH'ectua-se no prom-

mo domingo, 19, a inaugura-

çao da epocha tauromachica,

Liga naval

Galvão é: (3.a, de Lisboa; a compa-

nhia Aliança, do Porto e outras

As propostas devem ser aber-

tas e julgadas na sessão ordinaria

de amanhã.

4n- No domingo, _uma bem

dÍSputada partida de town-tennis,

entre os srs. Pedro Ferreira, Egas

Ferreira Pinto, Eduardo Vieira, ba-

estado ou por necessidade da en-

trada alli da draga é preciso apet-

al-a, apeie-se.Mas reconstrua-se,que

nada mais a substitua com vanta-

gem. Rouba-Se ao caes uma grande

parte da sua-belleza, e impede-se

a passagem franca e com segmen-

ça para as Pyramides e salinas d'a-

quelle lado.

Somos de opinião inteiramente

adversa a que a tal respeito ma-

nifesta a junta das obras da barra.

40- Na forma dos annos ante-

Castro e Lopes d'Almeida, no «Gre-

mio-gymnasio aveirense› das 10

as 12 horas do dia.

Vencedores, os dois primeiros.

rão do Cadoro (Carlos) Antonio de

moramos_
Correio da Feira, a quem fe-

. Estavam os correspondentes dos licitamos_

w jornaequampeão»,«Vitahdade» eccSuc- í _ , _

cessos» de Aveiro, «Jornal da Murto- *"' O Jornal d Anadia
sa» e«Primeiro de Janeiro»a quem não ~ transcreveu com a¡ a

foi permittida a entrada em logares re- . 7 p vras de

servados apezar de terem apresentado Jusuça, 0 artigo que aqui dé-
os seus cartões de correspondentes. mos no n_° anterior com o re_

Bom será que para o futuro tenham .

mais attenção com os representantes traCtO de Mano Duarte-

dOS jornaes- 40-» Tambem ..
Õ A pedido do digno juiz de direito d I O correspon

em Caminha, sr. dr. Manuel Nunes da ente de I avo Para 0 86611.10

se refere á homenagem presta- _

da pelo Campeão ao sr. con- i

 

Silva, chegaram ja a esta freguezia 2

cavallos para o posto hypico de Sar-

razolla. São de bonita estampa..

. Ô A tim de passar as festas da Pas-

mas.Apesar de ter corrido o

boato, (chegando a apparecer

essa noticia em lettra redon-

da), de não ir este anno a

guarnição da cidade fazer a

" guarda de honra no couce da

procissão, sendo substituda

por uma força da guarda mu-

nicipal, a verdade foi que fez

a guarda de honra o regimen-

to de infanteria 6, o de infan-

teria 18, e a guarda munici-

pal de mais de 12500 praças,

não tendo havido a mais leve

alteração na ordem publica.

4.. Na quinta-feira santa

deu-se uma occorlrrencia' des-

agradavel entre um al'feres

de infanteria 18, e um nosso

collega da Voz Publica. Esta›

va este ultimo á porta d'uma

tabacaria da rua do Bomjab

dim quando alguem o avisou

(conta-'se assim o facto) de que

o alferes o fitava com insis-

tencia. Houve 'depois uma tro- z

do que resultou o alferes dar

voz de preso ao seu interlocu-

tor.

Conduzido este á esqua-

dra, chegou a entrar no gabi-

nete, com a accusação de «fal- t

ca da conveniencia de instituir uma

junta local da «Liga naval portu-

gueza» n'este districto.

Expozo funda reunião o sr.

Francisco Regalla, que demonstrou

a utilidade da instituição, seguin-

do-se a eleição dos Corpos gerentes

em harmonia com o disposto no

art. 24.** do respectivo regulamen-

to e cuja echlha rccahiu nos srs.

Gustavo F. Pinto Basto para presi-

dente; José Gonçalves Gamellas

para thesoureiro; Jayme Affreixo

ara secretario* .l'o - . . .
p ' ”a pacbeco PO va, professor da cadeira primarialonío, Manuel dos Reis, Francisco

Antonio Rodrigues Brandão e Ma-

nuel da Rocha para vogaes.

Ficou resolvido, por proposta

do sr. Regalla, que se procedesse

a um Inquerito sobre as condições

»da pesca e povoamento da nossa

bacia aquicola. Para presidente

d'esta commissão foi escolhido

proponente,ficando a mesa auctoriJ

sada a nomear por escolha sua os

restantes membros, de entre asso-

ciados com conhecimentos espe-

ciaes para o assumptoL

A constituição da liga foi com-

municada telegraplticamente a sua

magestade e ao presidente da liga

em Lisboa.
ca de palavras entre os dois, w

 

Semana santa

* iveram aqui n'este anno

To maior brilho, como sem-

pre tem em Aveiro, as festas

commemorativas da morte e

riores, o sr. delegado do procura-

dor regio, dr. Ferraz d'Azevedo,of-

fereceu na quarta-feira ultima um

jantar aos presos da comarca, que

são em.n.° de 17.

E' praxe antiga, a que não falta

~o .dignissimo magistrado, cedendo

assim aos nobilissimos impulsos do

seu animo generoso e bom.

' A refeição foi-lhes distribuída

nas prisões, que se transtrmaram

assim em lar hospitaleiro n'aquelle

dia de tanta amargura para elles.

+0- O sr. José Casimiro da Sil-

da Vera-cruz, promove uma'subs-

crlpção para acquisição de coisas

necessarias ao ensino pratico e theo- i . i ,
pelos necessitados de cada fregue-rico de sciencias naturaes e outras

disciplinas na sua escola.

Chegou-se n'este paiz á neces-

sidade de abrir subscripções para

a acquisição do material de ensino,

que o Estado não fornece!

+0- As salas do «Gremio-gy-

mnasio aveirense› abrem-se hoje

w para uma soirée offerecida pela di-

recção aos socios da casa e suas

familias. Uma noite de certo agra-

wtlavel para tantos que all¡ concor-

rcrão.

~ +0- Reassumin as funções do

seu cargo o sr. dr. Francisco An-

tonio Pinto, meritissimo juiz de di-

reito da comarca.

+0- Começaram as romarias,

esses rcndez-vous campestres dos

Maneis e das Marias.

Na segunda-feira foi a da Se-

nhora da Alumieira, em Mataduços,

Em seguida um abundante almoço

nas salas da associação, para o qual

todos concorreram e em que se

mais se estreitaram os laços de

boa estima que ligam os socios de

aquella casa. Assistiram tambem

os srs. barão do Cadoro, capitão

Pessoa. Alberto Catalae Antonio

de Moraes.

' +1- 0 governador civil substi-

tuto, sr. Francisco Regatta, com-

memorou com um acto de carida-

de a Semana santa: mandou distri-

buir por todos

choa no seio de sua familia, encontra-

se n'esta localidade o sr. Rodrigo de

versario do nosso amigo sr. Antonio

Maria Ferreira, proprietario da pada-

ria da Praça do commercio d'essa ci-

dade, seu irmão o nosso amigo,sr. João

l Ferreira.

@Em serviço da administração do

«Campeão», esteve na ultima semana

em Cacia e Angeja o digno administra-

dor do «Campeão» e nosso amigo sr.

Firmino Manuel Pereira. de Vilhena, a

quem a radecemos a honra da sua vi-

! sita:: .

Espinho, 13.

Estão sendo distribuidos os soccor-

OS concelhos do dIS- ros ás victimas do naufragio da com- .

selheiro José Ferreira da Cu-

tricto algumas quantias do cofre de Panha da SS-Trindade› P01' diligencias
do sr. capitão do porto de Aveiro.n ' n i* ' l .be @me C a› que fo'am repa'm asi São provenientes do cofre de soc-

zia. Um acto de benemerencia.

+0- Foi auctorisada a camara

da Mealhada a prover o logar de

amanuense da sua secretaria.

4-0- No passado domingo fun-

daram-se na escola primaria do

sexo masculino de Sangalhos, de

queé professor o sr. Antonio Fer-

reira Coelho, duas instituições do

maior interesse publico. São el-

las: uma, Sociedade protectora

dos animaes 'uteis d agricultu-

ra., comprehendendo principalmen-

te aves e reptis, e a outra Commis-

são de bene/iccncia escolar, dest¡

nada a favorecer com roupas, li-

corros a naufragos, na importancia de

455000 reis,e foram destinados 10$000

á. viuva do Appolinario, 25$000 a do

Caetano e 2,1%500 a cada um dos feri-

dos.

@Ha dias voltou se um pequeno

barco de pesca de savel ficando feri-

do Manuel Netto,que foi receber o cu-

rativo medico na pharmacia Delgado.

Õ Agora o menor Henrique, natural

da Feira, em consequencia da explosão

d'um fulminante de dynamite, feriu-se

n'uma das mãos, ficando com a extre-

midade de tres dedos horrivelmente

mutilada.

Ô Estão sendo aqui distribuidas cir-

culares para a junta local da liga na-

val portugueza, em Aveiro.-E.

Murtoza. 13.

Um tristissimo accontecimento aca-

^ bello,

ba de trazer o mais profundo desgosto ç

a uma das mais consideradas familias »

de Veiros. '

Quatro individuos de má índole e l

A '1.a é compOSia dos alumnos já. embriagados inju iaram e maltrata' o _3 w a , . -r i ' 1 . r 'da mesma escola e do respectivo ram um pobre rapaz (Itaqui, alho do

P'iOfessoro que fará maos 03 "387533 sr. Manuel Maria da Conceição, que

vros ou alimentos, as creanças po-

bres da freguezia.

nha e Sousa.

j Almeida Santo. Tambem chegou a es-mw

; ta localidade,a fim de assistir ao anui-

fizeram brindes enthusiasticos e l

0 “Campeã0.. nos campos

 

W

NOVOS nantes TtMPORlOS

(Conclusão)

Henri Adenot, fructo pur-

pura-carregado, maior que o

do Amsdcn's june e tão tempo-

rão como elle; polpa desta-

t cando-se do caroço com bas-

tante facilidade.

a a Michelin, bonito fructo,

muito corado, de polpa fina e

assucarada, um pouco menos

temporão do que o Precoce#

des Halles.

a Pitaval, fructo grande e

polpa exquisita e perfu-

mada, destacando-se bem do

caroço; maduração ao mesmo

tempo que a do Precoce des

w Halles.

ar» Precoce Montilienne, fru-

cto grande e excellente, pur-

purino do lado do sol; polpa

bem destacada do caroço; ma-

duração principios de julho

na Provença=

a Sneed, fructo de gran-

deza mediana, branco tinto de

  

prelecções adequadas as creanças, la sua casa de Veiros seguia para a

carmim, de polpa muito boa',

tar ao respeito a i um ofñcial

do exercito»; mas pouco tem-

po ahi esteve, sendo posto em

liberdade. Dizem uns que a

queixa ficou archivada, por

ressurreição do Senhor.

Todos os templos ostenta-

vam decorações vistosas, so

bresaindo entre elles os da

Gloria, Jesus e Apresentação

emquin ta-feira maior e no do-

e no domingo tem logar a do Se-

nhor do Alamo,ambas de Esguelra,

e somma e segue. ”

e a 2.“ é constitmda por varios ca-

valheiros dos mais grados e consi-

-O-l- Estão de novo na moda Os &lerados da freguezia e por muitas

entremezes na aldeia. N'esta semana Se““flmsa que 00m“me Para 0

houve-os em Villar e no Bomsucces- “les“lel'alum” 00mml1m» DE"" CO-

So com grande gâudm dos espec_ mo bastantes pessoas mais, d'entre
2

   

 

ligeiramente nt'lterentc ao ca- .

roço; amadurece muitos dias -I

antes dos fructos do Alexan- ”A

der, que é uma das varieda- .í

des americanas mais tempo-

rãs. Esta variedade é uma in-

Murtoza na noite de sabbado para do-

mingo, tirando-lhe uma canna que le

vava e eSpancando-o em seguida.

0 rapaz, vendo-se aggredido e agar-

rado, procurou defender-se com a uni-

ca arma que tinha á. mão, a faca do seu

oñcio de sapateiro, e com tão pouca

sorte o fez que dos ferimentos resul-falta de fundamento. Dizem
núngo.

outros que _se está N troceden-

do a averiguações :icerca da

occurrencia, porque consta que

entre os dois havia qu-aesquer

antecedentes desagradaveis.

4+ Foi muito anialysado

e admirado o eclipse da lua,

effectuado na noite de sabba-

do para domingo. Alua ficou

guasi toda eclipsada, pois que

apenas ficaram \isiveisl 3 mi-

lessimos do disco lunal.

4._ Estreiou-se no thea-

tro Pincipe real... uma compa-

nhia de zarzuela, de que faz

parte a bem crmltecida tiple

D. Eutalia Gonzalez.

A estreia foi no sabbado,

e tanto Nesse dia, como no

domingo levaram á. scena a

zarzucla Jogar Com fizego.

..a Francisco Bernardino,

negociante da rua dos Guin-

daes, participou_ a policia que

José Correia Pereira, da mes-

ma rua, lhe raptara sua filha

Custodia Rosa de Jesus, de

16 annos de edade, roubando-

lhe esta objectos no valor de

45%000 reis. Presos os dois,
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les, dirigiu-se a Messala:

-- Pára! Olha por onde

Os officios de trevas, Pai-

xão, etc., immensamente con-

corridos de fieis. Os sermões

bons, as orchestras nada dei-

xando a' desejar.

A procissão do enterro do

Senhor, das melhores que aqui

se teem realisado. Era precedi-

da por uma força de cavalla-

ria, fechando-a toda a dispo-

tadores. .. gratuitos.

40- Este anne não houve aqui

a tradiccional queima dos Judas,

mercê da policia, que exigia para

isso uma licença.

+0- 0 sr. Adriano Tinoco, co-

nhecido e habil photograpbo co-

nimbricense, com filial n'esta cida-

de, traz em edificação um elegan-

te atelier na rua do Sol, onde mais

convenientemente pode receber a

numerosa clientella que adquiriu.

No genero é a primeira e .mais

confortavel casa que aqui se mon-

nivel de iufanteria., com a sua La; e, porque os seus trabalhos sào

banda. Pelas ruas e janellas sempre esmerados ejulgados bons

milhares (le-pessoas.

A bella imagem do Senhor

morto, que pretence á confra-

ria do Senhor do Bemdicto, e

pela Opinião, claro esta que a con-

correncia ao novo atelier augmen-

tara, como é preciso,a tim de que

se mantenha.

4-¡- Gomo o tempo lhe corre

que ficara no Carmo, veio no de felçaga P"“Cf3de'.se a dem01|ÇaO

sabbado á noite, depois

Salve a Nossa Senhora, para

a egreja da Apresentação.

da do abarracamento da «Feira demar-

ço›, a que se da pressa temendo

as chuvas, que hão :le vir.

4-0- 'l'eem tido um grande des-

A's duas confrarias dosan- envolvimento as obras do novo

tissimo, a expensas de quem

foram feitas as festas da Se-

mana santa, cabem louvores

pela forma brilhante porque

as levaram a effeito, tendo a actividade as obras do edificio pa-
* ° *7 o ~ e 1

ra as repartiçoes publicas, no 'ler-

reiro.

da Vera-cruz realisado a mais

aquella procissão, que foi emi

verdade imponente.

 

ç

ser arremessado ao chão.

Todos quantos assistiram doso harmonisava-se perfeita-

á scena, quando viram o peri- mente com as suas palavras.

rigo conjurado soltaram gar-

galhadas ruidosas, ironicas.

O romano demonstrou,

mas dirigindo-se ao velho e á

vaes! Para, digo-te eu! O pa- sua companheira.

tricio ria com ar de bom hu- _- Perdoem-me,

salvação,atirou-seacabeça dos sala e juro-vos que não vos

cavallos e suspendeu-se n'el- via nem a vós nem ao vosso

las com 'toda 'a sua força.

-- Cão_ romano! gritou. t

~ camelo!

'da vida 'dos outros, os caval- demasiado da minha habilida-

los deram um salto brusco pa- de.

so aberto pela camara municipal

edificio do hospital, nos terrenos

de Nossa Senhora d'Ajuda, obra de

'os lavradores estranhos à commis- tou a morte d'um dos aggressores,

são, com certa quantia annual.

Bem vindas sejam.

Mala da Provincia

aquelle que mais o contundira e a quem

t a borracheira levara a apregoar em to-

, do o diaque havia de_ fazer uma morte.

Os 3 restantes fugiram. O Concei-

ção voltou para traz, foi contar o suc-

r cedido ao pae, que em seguida. o foi

apresentar as auctoridades.

cnh_ 14_ t Não ha testimunhas do caso; ape-

Não nos enganámos quando disse- nas a' conñssao do rpu'que deve Niña“”
mos que as solemnidades da Semana pOdel'Osamenteno 3111394909““- E um

santa em Cacia revestiriam toda a rapaz bel.“ OOmPPI'tad°› ,tido Por “dos
maxima pompa_ , como serio e porisso estlmado, ao pas-

Eñ'ectivamente assim foi_ A procis_ soque o morto era um pess1mo cara-

   

são do enterro foi a Cacia e Sarrazolla Ctert 9 3°br° ser 333ml em @Inda um *

e outros logares, ' borrachào incorrigivel.

O publico concorreu em grande nu- Para 933? f**th é D“?BÍSO 011813191' a

mero chegando muitos a ter difficulda- “ten-?ão da Jusflça' F01 em legltlma

de em burra¡- na, e reja_ Assim se w defeza que o crime se praticou, e era

reconheceu a necessi ade da egreja ser l um 00mm traz 0131 quatro. U

augmentada, porque se verificou ser 0011591'va'se muda» Preso. mas devo

't e ena ara uma fre uezia tão ,
mm O p qu p g w herdade. Julgamento deve talvez ef-populosa como esta. Que ajunta de _ _ A, ñ _

parochia tome isto em consideração feetuar'se em Jumo proxnmo-=M.

fazendo da sua parte tudo que esteja * 03““) 14' . _ .

ao seu alcance para que esta fregue- , Vlcmma Ele um desaStret 0 8111016130,

zia seja dotada com uma egreja nas falleceu afim ° 51'- Alfredo GOmes P111'

condições precizas, to, filho, irmão e cunhado dos srs. Jo-

A egreja estava ricamente armada. se_ Mim“ Gomes Pluto¡ Manoel Gomes

A [numca, que em a da Murtoza, ma_ ¡ P¡mto,rev. João Gomes Pinto e Anto-

gniüca. Pela nossa parte só nos resta n10 Camil¡de Ele 801133 Lemas- 0 seu

felicitar o nosso amigo Alipio Portu. funeral_ _fm multo OPHCOI'fldO-_A 038.8.

gal e a sua gente pela ,nnmeimw bm_ da familia Gomes Pinto teem ido mul-

lh¡ nte como se nos apresentou. ta? 19955035 apresentar 0§ 80118 0,11m-

os sermões, que foram pregados * primentos de _condolencim Tambem

pelos revd.” prior encommendado em d “qm lhe envmmos a exPressao 3m"

ser añançpdo e posto por isso em li- l

L

teressante importação da Chi-

na.

wporã do que a do Amsden's

jane. _

Todas estas variedades são

muito vigorosas e ferteis. Mais

uma razão para se recommen-

dar a sua cultura, ou pelo

menos ensaial-a nos climas

para o consumo local eregio-

nal, ou para exportação é e

será. sempre lucrativa.

Estas variedades em razão

da sua novidade, e do numero

restricto das suas multiplica-

ções até ao presente, são ain-

da, em pequenos exemplares

para plantar, de preços mais

Surpasse Amsden's, belle '

fructo, muito corado, de polpa ..

não adherente ao caroço;

duração um pouco mais tem-

 

   

  

arrojada iniciativa e que represen-

ta um grande serviço local. '

 

ouvir e, certo de antemão de

que lhe desculpassem a traves- perdoaste,

Quanto á. joven não hav1a n'esta occasião,inexcedivel au- sura, fez signal ao servo para

tempo para pensar em fugir, dacia. Atirou com as guias ao que levassem o carro mas pa-

Ben-Hur collocado perto d'el-creado e encaminhou-se para ra deante e acercou-se ousa-

to camêllo fitando Ben-Hur, damente da jovem.

Cacia, dr. Manoel. Simões da Costa,

Manoel Ferreira Felix, e Manoel Ro-

drigues Branco, agradaram muito,

principalmente o do encontro,pelo sr.

prior encommendado,o do enterro pelo

reverendo Ferreira Felix,e o das lagri-

mas pelo sr. dr Manoel Simões da

Costa, que prendeu a attenção do nu-

meroso publico. '

As procissões muito bem organi-

-Qt- Continuam tambem com

40- Fechou hontem o concur-

Se enigma. Brilha nos teus

olhos o sol da India, mas o

, Egypto imprimiu os seus cu-

nhos nos cantos da tua bocca.

Sê misericordiosa para

Tõdos se calaram para o com teu escravo, senhora, e

dize-me, que ao menos tu, me

o olhar descuidado e bon-

A joven interrompeu-o e

voltando-se para Ben-Hur, pe-

j din-lhe com gracioeo aceno de

cabeça:

Interessas-te por este V8- _Queres tomar este copo'

lho a quem irei solicitar hu- e encheluo? meu pae tem sede.

rogo a mildemente perdão, se não o

mor e Ben-Hur, como meio de ambos, disse. Chamo-me Mes- obtive vir-te, respondeu Ben-Hur.

E's sua filhahsupponho?!

Ella não respondeu.

Pergunto que paiz do judeu era cheio de desafio, *

-- O' estrangeira tão cruel

-- Estou prompto a ser- que pedira.

Quando se preparava pa- lhou os labios na. taça, que

ra lhe obdecer, encontrou-seestendeu em seguida a Ben-

-- Por Minerva, sabes que em frente de Messala. O olhar Hur

Com relação a _ esta boa és formosa!

Fazes assim_ tão_ pouco caso gente é possivel que me fiasse se pode gabar de te contar no o do romano eXprimia conten- nós, disse;

numero dos seus ñlhos? Não tamento.

te afastes de mim, supplico-te,

'ra 0 lado e o carro inclinou- . . Quiz rir-me á sua custa., para que eu possa. decifrar es-

se para ti cheia de bençãos.

como formosa, continuou Mes- ~ mêlo se punha em m

cera do nosso pezar.

@O mar amansou, mas o producto

do trabalho dos pobres pescadores é antigas. Entretanto estes pre-
que é quasi nulo. Hoje voltou-“moro. 8° um ços não são .exagerados.

V_.___._._..._______ As variedades marcadas

Pela imprensa com a antes do nome, têm o'
Entrou_'10 17-0 311110 da Bila preço nos viveiros francezes,

públicação, 0 Jornal de de 1,15 e 1,75 francos cada

elevados do que as variedades

  

sala,se Apollo não te arrebatar

d'aqui, heido-te tornar a ver.

Couro*- ignoro a tua patria, não te_

te' pesso recommendar aos

seus deuses.

Limlto-me a recommen- disse-lhe. Existe um só Deus

velho chamou Ben-Hur, que

se approximou respeitosamen-

_Prestaste hoje um gran-

de serviço a um estrangeiro!

dar-te aOB 1119118! _ we é em seu nome que te agra-i

ç, Fez com a mão um signal deço. Sou o egypcio Banha.;

de adeus e encaminhou-83 Pa zar. O xeque Ilderim levantou
ra o seu carro. A joven se- as suas barracas alem, no,

guia-0 00m 08 01h09, onde se w grande Jardim das Palmeiras

lia 0 quer que fo”? que para lá de Daphnê, e nós so-
não em deSPrazer› (19130ls in'- mos seus hospedes. Vae-nos
clinou-se para pegar na agua visitar, receberás ahi um aco- '

lhimento digno de gente; re-

conhecida. _

A voz e as maneiras sole-

mnes do velho causaram pro-

. funda impressão em Ben-Hurt,
. .pedHDOS-te Enquanto via elle afastar-se

desejaria que fOS' com sua familia divisOu Mes- ' ,
e w sala que se retirava como viera, ›
NO momento em (lue o ca alegre, indifferente, rindo com'

&Nha; 0 um riso escarnecedor.--CONT,

Após seu pae' beber mo

com um gesto gracioso:

-- Guarda a,

 



  

   
  

.uma, por serem as ultimas no- , De 'toda a pal-te

viciados; as marcadas com s ale,

;custam 1,00 a 1,25 francos, ;» V

:Por Serem menos mOdemasr e de boas festas aos leitores e cor-

rñflalmente 33 que não têmrespondentes do Campeão.

signal algum, o seu preço é § O automobilismo alcança de

de 0,75 fracos por' serem dia para dia novos adeptos. Agora

^ mais espalhadas. Todas ellas ?1950" a.['.¡sb°a' para 0.““ dr' An'

,são ben“ exemplares d,um onto Macretra, um magnifico Peugeot

i de 8 cavallos e 2 cylindros. E' oc-

“ anno, enxertados em amen-
__ , _ casião de vermos por aqui o habile

,doelra ou em peceguelro de considerado advogado da capital.

ç Vae estabelecer-se em Arma-

Os enxertos em amendoei-
y ção de Pera fuma fabrica para ex-

- .. . . * orta ão » ' * s .

.t tam parar E?mma?“::Parma

;.Plantações em terrenos !150 entre varios industriaes, prOprieta-

"_'regados, sobretudo se forem rios e Operarios.

(naturalmente seccos. Mas pa- Ó Chega a epoca do 03101' e

,ra os terrenos fundos e rega-

'dios é de preferir nas regiões

com ella começa a inSOportavel

"do sol os enxertos sobre fran-

praga das moscas. Para combatel-a,

diz um jornal francez que temos

to, isto é, em pecegueiro 'de

semente. '

elha praxe: os nossos cumpri-

mentos e as nossas saudações

  

a mão:

Ferva-se um-a porção de flores

de herva-cidreira e molhem-se ti-

ras de papel, que devem ser pen-

 

.___.._,- _ml-_nc a_t , - g. _ _n .

  

r' f _, . . . . a. ~ , .

.a ' _.0 "Campana. htttrano &solenhflco Eunáêdsafmâêsfecw da casa' Nada

. L* i i ° " § Foi agora recolhido ao hos-

_ -, !em duvida os nossos leito_ pital de Tonisk, Russia, um velho

¡ res ouviram .á fallar (rum de 200 annos e que entrou, por

__ , * * J * * tanto, no 3.° seculo de sua exis-

r “OVO medwamentoa 3 adrena" tencia. Possue a certidão de baptis-

32 Elina, que é uma das substan- mo e outros documentos relativos

l '7- ,tias activas extraídas das glan- à sua identidade; ,e› entre 83563, *

a '~ ¡dulas subrenaes. Esta substan- com S'gnaes Part'cmares do se“
corpo, um passaporte dado em

, 1763, marcando-lhe a edade de 60

annos.

E' viuvo ha 123 annos, pois sua

'ano coração; e é porisgo que** mulher falleceu em 1780, depois w

de 47 annos de consorcio. Seu lllllO

!w emprega' ha algum tempo' unico morreu em 1824, aos 90

j_para lutar contra as hemorra- amos de edade_ a

,'Fglas ou contra as preturbações »

fresultantes d'uma pressão san-

T-guinia insufficiente.

  

  

  

  

cia tem a preciOsa proprieda-

Ítle de produzir uma contracção

.energica nos vasos sanguinios

O Mathusalém russo lembra-se

de ter visto Pedro, o Grande, e

Catharina ll. .là se não levanta da

cama, [nas as suas faculdades

mentaes parecem perfeitas.

J

Um medico americano M.

;QCrile, acaba de fazer com esta

substancia umaapplicação tão entre as academms

"feliz como inexperada, obten- Porto. Ambas publicar

,tt com ella a reanimação do

'innimaes mortos na apparen-

ciapela asphyxia ou pela ele-

,-Â'ctrocução.

Physiologicamente

tanimaes deviam ser considera-

,dos como mortos, porque as

..pulsações de coração cessaram-

::por um quarto dÍhora; nunca

.n'estas condições se tinha vis- ~

;to um animal--tratando-se de

"cãesâzflããifiaggaêela respi_ roico arraes .Gabriel Ançãa (ilha.

~ ,, , o vo), «Qumten'o dum lavrador»

i* artificial e Pela massa' «Scena campestre» (Gafanha), «Pe-

em do coração (atravez das tit portrait de Mm. R. . .r. 'are-tra-

,çavidas paredes thoraxicas, to_do professor João da Maia Ro-

..bem entendido), uma injecção Em“ ã OB“.retÇatO do sf' . w,

:intravensa de um centímetro Negar e mo '161 do comem n es'

".'cubico d'uma solução de adre-

"ânalina a 11501000, fez reappa-

;tecer as pulsações e salvar os

?Mimas-s.

É: @um caso de um cão ele-

Éictroculador a corrente empre' nha». Ao todo lõ quadros.

Ígada tinha sido trez vezes mais a O quadro

poderosa do que a empregada esteve ja exposto na eXposição uni

?nos Estados Unidos para a versa¡ de Par's em 1900'

::notação dos condemnados á

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

   

  

  

  

 

  

 

  
  
  

       

  
  

    

  

     

  

 

  

   

  

  

de Coimbra e»

n manifestos

to mais lhes valera a paz! Fazemos

votos por que ella se restabeleça.

§ Para a exposição da Socieda-

de nacional de bellas artes, que se

nhecidO' artista, sr. Adolpho de

Sousa Rodrigues, ex-pensionista do

*Estado em Paris, onde alcançou

merecida distincção, enviou ja os

seguintes quadros: «Fin d'un jour

d'outomne» (Finislére), «Sabotiers

bretons» (Finistére), «Forme d'un

petit cultivateur» (Finistére). «O he-

, auctor.

de Mm. R...
1

fia, tinha declarado inutil t0- Concursos de ane-

a tentativa de resurreição. i

M'.Crile teve occasião de ap-I N

_i licar o seu processo a um b

r.,0mem em “m 0330 de gran- interessantissimos. O 'mesmo pin

l; ' _de ser re

t durante 10 horas; mas , .

i "bou ior succumbir ao seu d esta Cidade' l
v r P , * ' § Nas linhas ferreas suburba- ? ass¡

l . atado geral- nas da capital, servidas pelos com-

As experiencias do medico boyos

'i "fericano são bem frisantes; passageirosw 000

., ' ;-- es ltados serão erta- Super“" a .i w ' .

Iv ”a r u c' § No dia l de julho d'este

:ante mais felizes em outras

_pplicações ao homem, quan-

"l _' se trate da . asphyxia por

'les on por submersão, ou

;..ca electrocução, accidentes

'Ít são hoje bastante vulga-

iza em certas industrias.

   

     

    

w vincias portuguezas do Ultramar.

estes inaugura no proximo dia 15, o co-

Alfredo

ta cidade e madeirense, comoo

A enviar tem mais: «No traba-

lho do campo» (Gafanha), «retrato

n «Sur les falaises»,

«Creche bretone›, «Pommiers» (An-

dilly France), «Paisagem da Gafa-

cSabotiers bretons»

obtendo

medalha e em seguida na exposi-

. ção realisada em Monte Carlo, on-

'.*mm'te› e um engenheiro ele' ~ de concorreu a convite da princeza

Íatricista, competente na mate- de Monaco, que patrocina aquelles

0 sr. Rodrigues esteve algum

tempo na estação balnear da Costa

ova, e foi então que pintou os J

ellos quadros da Gafanha, que são ,

_detraumatismo O ferido pou- tor esta encarregado do retrato do em

animado e ainda Vi.. sr. conselheiro José Luciano de

CaSlI'O, para a casa da camaraenvolver-se os rebentos, julgando-

anno, começara a vigorar o accor

do celebrado com os correios de estão desanimados pelafalta de chu-

, Portugal e Brazil para permuta de * va, pois ha sementeiras que se não

fundos, via postal do Brazil e pro- podem fazer eoutras que nada pro-

§ Escorraçados das soas habi-

Strand, flagello que ao cabo de o maior enthusiasmo os trabalhos

muitos dias não tinha podido ain-

da ser debellado.

çUma companhia pobre:

1 de janeiro até l do corrente (13

semanas), teve de receita:

Passageiros, 3985225000
ms;

recovagens, 87:1615n00 reis; mer-

cadorias, ,63627466000 reis; total,

1.122.-529d000' reis; em 1902,

egoaes semanas, t.076:794t54000

reis; differença a favor de 1903,

45:7355000 reis.

_ç A universidade de Coimbra

é reaberta no dia 20 do corrente.

Foi para issoja atlixado o respecti-

vo edital no edificio.

§ Na Inglaterra estão ja em

serviço dez peças d'artilharia c0m

tracção automovel. As experiencias

deram o melhor resultado, e a casa

constructora entrega brevemente

mais quarenta. Os vehículos são

pintados de côr de terra com os

vivos rÕxos.

  

Lourenço Marques, março.

_Estão já. construídos 36 metros da a

ponte-caes.

dragagens fazem-se muito lentamente,

não por

pessoal, mas porque é grande ovolu-

me de areias a deslocar.

@Houve um importante comício de

negociantes portuguezes e estrangei-

ros, añm de protestaram contra o no-

vo regulamento de bebidas alcoolicas

Ô Partiu ha dias para o Transwaal »

o sr. Pedro Lencastre, director interi

no do circulo aduaneiro.

@O tempo tem agora corrido me- 3 vro,

*lhor para a hygiene e para a. agricul-

tura-L. M.

Ponta Delgada, abril.

Realisou-se no dia 30 de março, a P

bordo do cruzador russo «Due d'Edmi-

borg», uma esplendida matinée, oñ'ere-

cida as auctoridades d'esta cidade e

Ç Continua a lucta sem treguas socios do club Michaalense e suas fa-

* milias.

Assis

, 100 cavalheiros, dançando-se com mui

8 em que se agridem e ferem' Quan' ta animação até as 7 horas da tarde.

Durante esta bella festa, foi servi-

° do um abundante copo d'agua. O com

mandante convidou algumas senhoras
w

O¡ “mao 11° nhecida, mas quasi sempre desat ~
para um «lunch» que Í

salão de jantar.

e muitas casas part;culares.

Õ No dia 18 do corrente passa o 60.0 À

' anniversario do nascimento do grande encanto“-

poeta michaelense Anthero de Quan

a tal, Commemoran

ta ilha.

O Esta restabelecido dos seus en- zes emocionante,

' comodos o sr. Victor Cabral, nosso

collega do «Diario dos Açores».

@Parece que finalmente se vae da

á. reparação do caes da alian-
começo

dega.

Ô

dirigido os seus assaltos às estuf

i de ananazes.

nheiro,sr. Francisco

' Paris, trouxe as machinas necessari

ra fornecer a particulares-_R D.

_______.___....__--_---

* mos pezames.

#+-

Notícias

- ras

que ha menos agua de rega.

a

real de caminhos de ferro, que de*

l
~ o z . o

,recendo estarmos no verao. Ports- gogtcas, assnn c

Apesar da installação de quatro ba 1

wte-estacas, não se pode avançar mais

do que um metro por dia, porque as a

falta de boa vontade do seu ,

tiram 90 senhoras e cerca de

Õ NaSemana santa vão passar mui-

, tas familias no Valle das Furnas,

achando-se o hotel quasi todo tomado

do essa data, reali- de gramm

Bar-se-ha DO theatro Michaelense um mites do novo Programma Prima-

sarau musico-litterario, onde figurarão , -

os melhores artistas e amadores d'es

A gatunagem tem ultimamente i affectividade que

as desempenha na instrucção.

Õ Encontra-se já. entre nós o enge- i

Cordeiro, que, de quem nao

, _ as e de iutelligencia para. bem com-

para a installação da luz eletrica pa-

b os Gym-estes

Esta de luto pelo falleci-

mento de sua mãe, o sr. José

Antonio de. Carvalho, digno

professor da cadeira primaria

de S. Bernardo, a quem envia-

_ k ' talidade humana.

agrícolas

Referem-nos de Sever do Vouga:

geu'sçlfla emite? :soãelüelàgãg se seguirem, que as ha de ter. De mara mu

0 m1 10 e 'n 0 g isso estamos convencidos.

vinicolas, bem assim as sementei-

ras nos altos.

0 preço dos vinhos aqui tem

estado estacionario, mas fazem-se

vendas por ldOOO e 16300 reis ca-

da 20 litros. Nas. adegas ha ainda

bastante vinho, algum do qual jà

vendido. Não faltarão, po'rém, criticas,

De A/ife-Tem por cá feito um porque n'este desgraçado paiz, ha

“ calor desmarcado n'estes dias, pa- em abundancia auctoridades peda-

l lhe basta.

Não pretendemos fazer a criti- ›

ca do livro; apenas aqui deixamos

i consignada a agradavel impressão

que de elle' nos ficou depois

* rapido folhear.

so as vinhas teem progredido con- menos os pedagogos autores que,

sideravelmento. com as suas producções, tem ulti- * a

' ' ' mamente pejado o mercado e as

estantes dos livreiros, n'uma febre * E

_"I-.O-nw,~

*o
_sro-"A &tvmy-a-r-n'ñf '*

vod
  

ao,

* *i symptomatica do nosso pouco es-

crupulo em materias de instrucção.

Não faltarão pretenciosos que

abocanhem accGrammatica infantil» ,

A

  

w Gramatica infantil, por Bento

l Jose do Costa.--Se é dif'ricil a mis-

BO

Tem a «Gramatica infantil» oGafanha, destinados ao estabeleci-

merecimento da originalidade. Isto mento da eso 1a de tiro.Serà d'esta?

 

Otempo

ias lindos de sol, dias de

lei, dias de verdadeiro vc-

de um rão, quentes e creadores, os

' que ultimamente temos tido,

Os campos cobrem-se de flo-

res e os pomares de fructos.

orno não abundam » Deus os conserve.

Uma abundante rega seria

ra ouro sobre azul.

Siá VOCÊ l'Othl) (ÊUtll l't't'qUt'llttlu? SEH-

tc você o peito cansado o opprimido

pela tosse“? 0 poitoru¡ do Ct'l't'jtl do dr.

* Ayer acalma n irritação da garganta, al-

livia a tnlluu'nnuçao das rins respirato-

° rias_ e utallnt a congestão plumonar. E'

330 de 91151113?, mimo mms filme“ seguindo a trad¡ ão do ôvo de_ 00_ 'por isso que dounnacotn rapidez as tos-

e' escrever livros dedicados ás cre- l b _ t_ â h_ _á . wses rebeldes o ¡mp-dz» us ¡nwumoniase

anças.
om o, mas am em .aver Since-_u ”swat . ..

Tal tarefa demanda conheci_ ros que a critiquem reconhecendo 0 ¡jullopül ,Jp oww, ,ln ,na AXN. ha

w d 1 . f .l , que ella vem prestar um grande sosscnta annus (lilo-rum¡ nltrrçoes da

mentos ea' a ma m ant¡ 2 que SO serviço na escola Primaria, prehen. garganta c dos pulinoos. l'odns as fami-

poude obter quem ensinou e soube

comprehender as creanças, estu-
. . va sensível.

dando-as na diverSIdade _dos seus

h d 1.
t _ llasdewriatn

c en o uma acuna que se orna- frasco (push, “www “WMM.

E' humilde a nossa Opinião, mas falSÍÍ'lcil

ter sotnpro l'lll casa um

Conto e facilnc suppdr Itu já muitas

ções o mutações. l'rrvtnam-se

llas c assegurem-sc do ch obte-

 

caracteres, dedicando-lhes todo o , . _ w . com., U

w . . . e smcera, porque nao é gmada pe- ~- ' , . .

seu aÍÍ'eCtO, ensmando-as pelo CO- . , em O Verdadeiro ¡n-tlol'ul dc cereja do

,_ í . .. la necessrdade (le reclamo, nem pe- dl. A u.

raçao, na exemphficaçao da sen- . , , a - Y -

,ten a. «Deixae mg'. a mim os pe lo desejo de agradar ao seu anotor. f Preparado polo dr. J. (j, Mm. à os,

w ç -
Conclua o sr. Bento da Costa LOWUH. Mass.. lt. s -t

w quemnos» .
. , w . ,

a sua obra, dando a escola prima-

A imaginação viva da creança,

o seu discernimento a desabrochar,

a sua vontade, a sua psychologia, ~

em fim, deve ser tractada, como . í ,.

Jada de compendios falsrhcados.

Deixe o' sr. Bento da Costaplanta mimosa que precisa estar

correr a critica que, entre nós, nemwao abrigo das intemperies.

Na escola, conjuncto de ele- . .

- , _ o, sempre é verdadeira, mas determi-

mentos diversos, mas harmomcos, . . ,

w ñ , nada pelas necessrdades dos livrei-

auxlhandoise Paulo mesmo mn_ ros ue dese'am ver as estantes

a educação e a instrucção--ha um . .q J( * . i"

altrlladas, ou pelo compadrto de

auctores levados ao capitolio comfaster sobre modo importante: o li-

epithetos que só servem para de-

monstrar a nossa immoralidade pe-

dagogica. i

Até os mestres, que se deviam

impor pela sua honestidade scien- j

tifica, teem prefaciado livros que e

nunca deviam ter sabido do cesto

dos papeis.

Tem-se visto! Mas o exemplo

parte de cima.

ria mais livros lançados nas ;nes-

mas bases, e prestará assim um

grande serviço á escola, tão ajou-

A acção psychologica que o li- 3

vro exerce sobre a creança é im-

ortantissima: ou a perde para o

aprendizado, se não se appro ima

doque deve ser, ou a incita para

o estudo, creando n'ella o gosto

pela instrucção, se é confeccionado ,

com rigor pedagogico e o seu au- *

ctor transportou para ella urna par-

te da sua alma affeita ao convivio

infantil.

Esta verdade, de ha muito co- Sado tanta 00153- - -

*ill-alí-
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O
na segundafeira penultima em pas-

seio militar a Vista-alegre. Ia na

força de 500 praças, levando: a

banda e o pendão. Acompanharam-

n'o os srs. coronel e tenente-coro-

nel do mesmo corpo. ,

Os soldados marcharam bem,

regresso tiveram de vir al- :

não poderem

tendida, foi bem ponderada pelo

auctor da. «Grammatica infantil»

(que bem lhe quadra o nomel), na

organisação do livro que tanto nos

regimento de

Consta o livro de lições simples

atica organisados nos h-

rio e expostas em linguagem at-

trahente, daspretenciosa e por ve-

capaz de ser com- '

prehendida pelas creanças, a quem mas 110

o livro é destinado, dirigindo-se- guns de carro por

lhes mais ao coração do que á in- aguentar-se a pé.

telligencia, despertando n'ellas a Foram con'tmandados pelo sr. *

tão grande papel major Santanna_
l,

Ç Regi'nssou jà o sr. coronel

E' nm livro de um mestre, a brigadeiro Carvalho Vivaldo, que

faltam dotes de coração reassumiu o commando da 9.a bri-

gada de infantaria.. *

§ Tambem regressaram a Avei- »

ro» os srs. barão de Cadoro (Carlos)

mpõe pela e Carlos Guimarães, alferes do des-

e traduz tacamento de cavallari'a 7, que ha-

viam ido a Almeida, sede do regi-

mento, em comunissão de serviço.

ç O conselho disciplinar de in-

I'

prehender o que é a escola prima-

ria.

x E' um livro que se i

sua originalidade, porqu

nova orientação no ensino da gram-

matica na escola primaria; é, co

mo diz o auctor, um modelo que

bom será seguir-se. ,fanteria 24 julgou ha dias o man-

E' um bello livro. E' um pri-cebo Francisco dos Santos Boia, de

mor. Terá o seu auctor attingido a llhavo, accusado dc deserção do

perfeição? serviço militar. Foi absolvido.

Não. Não poude eximir-se a fa- § lnformam-uos de que deser-

wtaram d'aqui algumas praças vm-

Ha no livro senões que não lhe das do 18.

tiram o merecimento, e de que o § Dizem-nos que deve por es-

autor o eXpurgará nas edições que tes dias ser dada a posse, pela ca-

nicipal d'llhavo, ao minis-

dos terrenos daterio da guerra,

se que haverá boa colheita. Oxalá

m seja.

w de 560 litros.

gridem.

anno muito mau.

' § Começaram as sementeiras.

Da Abrunheira--Os lavrador

De Mt'dões--A grande estiagem

tações pela demolição da rua _Hol- que tem feito impossibilita em gran- ¡

lyvell, em Londres, os ratos inva- de parte os agricultores de semea-

*diram a parte norte do Strand e rem as suas terras temporãs; e, se

causaram grandes estragos em t0- Deus nos não acode, teremos um

De Valle-ngo-O tempo tem es-

zos são calculados em 5:200 libras. tado formosissimo e quente, impro-

prio da estação e os lavradores re-

De Ribeira da Pena -- 0 vinho

tramways, o movimento _de * d'esta localidade continua a ter um

no domingo ultimo foi bom preço.- 365000 reis cada pipa 64 CARTAS POLITICAS

tuação. A esquerda votou o a-

cto addicional, e certamente

as estipulações que elle contem

não são moldadas pelas suas

ideas. Eu acompanharia aquel-

leílado da camara no seu voto,

mas não a imitaria no seu silen-

cio. Protestaria francamente

pelas minhas doutrinas e dei-

xaria pôr o meu nome na no-

va convenção social, mais co-

mo abono das minhas inten-

ções conciliadoras, do que co-

BS

rios possiveis para

* gaz--Faln-ica Mntallrtl'gica a vapor

da Lola Sol--Lisltoa.

annoncro

 

  

   

ceiam que volte o frio e lhes preju-

dique as novidades. As videiras tem- ,

se desenvolvido muito com o calor.

Dc Mafra-_Tem feito ha dias

bastante calor, que não é prOprio,

mo documento de adhesão

_ conscenciosa.

Para que fez o partido pro-
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”É ;tw da. essa região.

E (INEDITO) No Gaiety-Restaurant os prejui-

i** ::Dong meu Deus, que dia de Paixão!

rs. 'tá-feira de mas' FÊZ obg?” Os ratos ahi inutilisaram 142 du-

.".;r-- enspezam: ' ue su ucaç' ow ' 7 7_

- ..,..mgm não podem,.esp¡m,._
zuas de guardanapos e toalhas, de

;1. ~ voraram uma ¡mmensa caixa de

I '.' _ .,t" _ i
Q ,

¡'m, céu¡ Amam, escurmãog a macarrão, quebraram 108 garrafas

'tu-te, Porta de Oirc; O' Son Chamar? de vmho e de cerveja e comeram

_ni que a nesse VOZ: Íüqmdão uma grande quantidade de tabaco.

_ ',_w'dílsi'ui'ss'ms ° 1"' w Varios cães rateiros que o dono

ii 'i JPN, meti Amor. Vem tu. . .Corageml w do reSlaliram "1813110“ na Slia ade-

um monte aondeo Céu descança... gÊ e “O beuflepoallo (le “veres,

;Motown Salvemos a Paisagem! nao conseguiram destrurr os roe-

'_"ns nuvens, assunl Como uma lança:

ii] à¡ linz, abre ao sangue das Estrellas.

i? Antonio Corrêa d'Oli'vet'ra.

rf'-

*1 .

'É

cultura.

nuam desalentados pela falta

* dores. Finalmente, fatigados, dei- chuva. Os trabalhadores ruraes, fa-

_I em monteleel'suôas mã08=C0m elias*axar-am que impunemente os ratos lhos do trabalho, já andam pelas

passeassem pelas salas do restau Cltl

.raul. Todos os jornaes londrinos se

referem a essa invasão de ratos no magnifico, pelo que continuam com

ades esmolando

* da estação e muito prejudica a agri-

De Foro--Os lavradores conti-

De Alpedrz'z -- O tempo corre

grossista sacrifício das suas

opiniões ' politicas, das suas

crenças mais vivas, ,senão pa-

ra applicar todos os _seus talen-

tos e influencia ás questões de

fomento? Para que deu ella

por bem garantidos os direitos

de

Madalenan,

tnnnlns run Atrium_

Assim Ct'lflU todos os accesso-

illumiuações a

OSÉ João 'Bnlnes Monica,

casado, artista, residente

n'este concelho d'Aveiro

morador no limite do logar

de Villar da freguezia da Glo-

ria, faz saber que pretendendo

estabelecer

A sancção official tem auctori- moagem de trigo e milho, as,...

sim como de serragem de ma-

s e deira, contigua á sua casa de

¡litares habitação, solliciton perante

¡nramerm 24, a administração do concelho a

em forma de esquadrão, foi competente licença como (le-

terrnina o art..° 5.” do

de 21 de outubro -flc 1863.

deuma fabrica

decreto

O que se faz publico para

08 devidos effeitos.

Marinhas de costura

A
w-
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Raul Nunes Leal

Oücina de pintura, letreiros,em to-

dos os tamanhos, taboletas, fingimen-

tos, etc. Garante-se a perfeição tanto

» aqui como para onde for chamado.

Encarrega-se de pintura de casas

orracões. douram en to ~: um

ESPADA
E copos brancos ou amarel-

los, compra-se. Carta a es-ll
ta redacção com as iniciaes

A. B. C.

Na vinha começam agora a des- __________________________________.__
_______--_-----_

JOSÉ ESTEVAM 61

  

A reforma do partido pro-

gressista não é pois desígnio

individual, nem uma sugestão

de circumstancias de um ex-

pediente ambicioso, nem um

desejo de o dividir. E' uma

resolução espontanea d'este

partido, um effeito, da sua

propria natureza.

Eu sou 'dos progressistas

que conheci a necessidade da

reforma e adheri a ella, e te-

nho feito custozos esforços pa-

ra evitar que essa mesma re-

forma nos divida. Adiantando-

nos no caminho, não despreze-

mos os que nos ficam atraz,

mas' se nao querem, ou se não

podem acompanhar-nos, não

_nos atirem pedras, que somos

seus irmãos, e andamos no

serviço da familia. A

O governo trafico com as
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~ é ALYIÇARAS
ÂO-SE a quem entregar

uma luneta de tartaru-

ga e ouro com trance-

lim do mesmo metal, perdida

na noite de 31 de março.

N'esta redacção se diz a

~ uem pertence.

l

MALA RAL INGLEle
   

LICOR DEPUBAnvo VEGETAL

lonAno

 

Aiiecções pulmomres

Calheiros chronicos

lltllllltltltlts orgamms
T

esses relteltlese (liturltêes

Do medico

QUINTALLA

  

   

  

   

     
   

  

    

  

    

   

  

    

  

  
   

 

  

  

* .x v, _ l _ _g ' 13,an aiii; a Bal(“analPremiadto nas principales exposiççes nacionaes . _LM-fã, __ ,A , -k ii ' _
” * ' ' * ' * , * ”i '_ '_ * w e e¡ rangeiras e approca o pec Directorio ”f *2° ' . A ,,

75,', Retraclos a em on °°m 0“ sem ?hosphatada de Suçd deles- Geral de Saude dos Estados-Unidos do , o , k A Charles Lam

Execução perl'eytta.,lllliidi3ildr:d9 ,de dlco Qumtella' mlcrolbwlda BMZü- A .

 

e toníco hoje universalmen-

te conhecido e adoptado pe-

los medicos, principalmente

em França, o melhor medi-

camento para o tratamento

d'estas doenças.

O enorme numero de do-

entes, que eXpontaneamente

teem attestado, pela impren-

sa, os seus maravilhosos re-

_o_

HUE CHARONNE, 321 PAiRIS

DESCOBERTA lMPORTlNTISSlMl
Por tim chegou a Portugal a. es- "

pecialidade, unica no seu enero do 'i
exímio Mr. dr. A. Charles , ambei't.

Ninguem deve ter esquecido a ce- t
lebre descoberta do insigne dr. A.
Charles Lambert, Paris, realisada na .

i India. Elle »com o seu immenso saber '
analysando e investigando uma iníl1 '
nidade de hervas medicinaes que na l
India se encontram. e depois de ro-
fundos estudos, chegcu ao comp eto '
resultado, mediante a cuidadosa com- *
binação das ditas hervas de realisar í

Este medicamento, cujos resulta-

dos no tratamento da. syphilis em qual-

quer das suas manifestações, escrophu-

lismo, doenças rheumaticas e de pelle,

são incontestaveis e assegurados por

25 annos de exitos successivos, reune

tambem centenas de certificados de

medicos e doentes, que se encontram

em folhetos especiaes, e que se on-

sultados, é a prova irrefuta- viam gratis a quem os reclamar do

vel do seu valor curativo. deposito geral.

Estes medicamentos preparados por D. Sant'Anna, pharmaceu-

tico pela Universidade de Coimbra, encontram-se a venda em todas

as principaes pharmacias do paiz.

o AGDALEN“em Jeremias Lebre, rua do Gra-

i' Vimilliããiiiiiic cronoia ñ A

DE

ALLA dt FILHA

Pomada anti-herpetica

de Alta (É FIZ/ta

Para comprovar a eñcacia

d'esta pomada, bastará dizer

que ha milhares de pessôas

que a teem empregado em im-

pingens, herpes, escrophulas,

feridas tanto antigas como re-

, ,DE 5362 T0NELADAS.Em 27 d'AbI-i]

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

* * deu e Buenos-Ayres. *

DANUBE, DE 594-6 TONELADAS. Em 11 de Maio

w Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Monte-

1 video e Buenos-Ayres.

A BORDO HA CREADOS PORTUGUEZES

w Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.**l classe es-

colher os beliches á vista da planta dos paquetes, mas para

* isso recommendamos muita antecedencia.

um maravilhoso especifico que em '

Tendo acontecido por varias'vezes que alguns passageiros pagam Poucos dl“ 9 radicalmente extingue
, o , w l _ , a purgaçào chronica, o catharro da
as suas passagens como para embarcar nos paquetes d esta Compa vagina, O restrmgimento uretral, etc. o

  

 

 

Deposito geral, principalmente para a

exportação, rua de Gonçalo Christovão,

3l4--PORTO.

 

   

 

N. B.-Consultas todos os dias das 3 ás 6 da tarde.

, ._ .- - - , _ -
nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re- E' eñcacissimo tambem r Roob o

centes' embmd syphlhtlca? e 127 i PraçaPCÊfRáà Pedro _M127 commenda-se em eSpecial que tenham o maior cuidado em tratar sem- em destruir completa e radicalmente
que 08 seus salutares effeltos -

a señlide chronica e hereditaria. Este spre só com pessôas de prcbidade e credito, exigindo sempre um bi-GBATIS AOS ,POBRES
o

( ) 3 lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY & SY-
immediatamente se teem feito maravilhoso producto chimico, que ,

   

 

° ~ - . . . * e . ., 1 bem se óde chama '1, e E _
sentir. Deposno em Aveum-Pharmacza de Francesco da Luz à' Filho . MINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL INGLL- pagto Excluswamerngêl Êgeroíz'geizzz -V

Preço da caixa' ' ° 120 reis ZA- . eVàtaêsperniciosos effeitos do Iodo i

Pelo' correio- - - u 1350 D * Unicos Agentes no Norte de Portugal e ° › mesmo, causadores de grandes
estragos no corpo e com especialidade Vi
nos ossos, de que em edade já adulta «

se sentem os graves resultados, com E'
fortes dores rheumaticas e deprecia- i
mento em geral da. saude.

Cada frasco de Roob anti-syphili-
tico, 750 reis.

-'
Cada. caixa de Pílulas para a pur- Í.

gaçào com as respectivas instrucções, ^

800 reis.

Cada frasco de Injecção para a r
mesma. 800 reis. .3'

Vendem-se na pharmacia João '
Bernardo Ribeiro Junior, Aveiro.

1.a CLASSEPHARMACIA DE o _ 7

¡ .4**4-0**+0-*.4+**was-4+4¡-DE ALLA & FILHA

AVEIRO

Festejos nauonaes

OÂO Antonio da Graça, d'I-

lhavo, vende artigos para

festejos, como pedestaes, vasos, '

bandeiras, candieiros, lanter-

nas, etc.

Tait., Rumsey do Symington

Ç Officinas Typographhás 19, Rua do Infante D. Henrique-'Porto

DO CAMPEAU DAS PBOVINCIAS
Avenida Agostinho Pinheiro-:AVEIRO

 

Ou aos seus correspondentes em todas as

cidades e villas de Portugal “      

   

 

ornonva nn TANOABIA

VALENTIlll MARQUES till SILVA

Successor de João Pedro Soares

ANTIGA TANOARIA D0 COJO

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

montada com o material mais aperfeiçoado e dispondo de artis-

N'eSta oiticina satisfaz-se de prompto qualquer encommenda, g

tas habeis,possuindo quatro magníficas machinas-uma das quaes

    

   
   

     

      

    

  

   

' ' *' * ' ' ' * * MOURA "O M 4.,,- 1. . w_ - systema MARINONI-que e a primeira e unica em grandeza e _ ”Em“ BENTO DE , ~ O .
'l “do Por pleço mOdlcoi e rapidez, que actualmente se encontra no districto de Aveiro. , _AVEIRO . w ~ “e ,ara Tratmse _

em muito bom estado de 0011- . N esta antiga e accredltada ot'- O w l * m n.

servação. , Trabalhos especiaes a ouro, prata, bronze e côres, impressão @Omar fab“cam se' todos OS 11mm““ í * 7, l (108 teus 01h03

Qualquer pretendente de_ em papel e panno; participações de nascimento, casamento e ba- llOS pertencentes a arte. Concerta MEDICAMENTO PHDSPHORADO *
quo tem dada a: melhores resultados '
em todos o: snsato: falto: pela:

Colab/'idades Medicas Francais: o

no: haspitaos de Para,

contra as doenças seguiate::

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

ve dirigir-se ao annunciante, e 1000 reis; e tarjados, a 500, 600, 700, 800 e 900 reis o cento.

Ilhavo. '

sados depois que

W As consttpuçõcs, bronchites,

rouquzd'ões, asi/Ima, fosses, co-

 

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

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

i
i
i_
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t
i
l
i
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T:m“ "" d d t t d nd _rngãpgàsruenu l l ,
“ A i - sam e n wo em o as as suas encomme as. ç. . e . A W _ L , ,

, . e 80° o que diz reSpeIto ao OÍHCIO. CONVALEESÉÊESÉRW) que um:: “eli/zuan 0 outros
- ~ - * - a - * " »i o , mccmo os os arrãos 'res i-

Covn alo de 0160 27lt7°0 de fígado de e V Pede seus ami_ J p

- 40-**MM *E*HW ono- .-
bacalhau, _giycerma, giycerophosphaios e . . A“EM'A 'ra-00H08gos e freguezes que visitem o seu

estabelecimento, que é o primeiro

n'esta cidade.

Tambem tem deposito de papel

de embrulhos para mercearias.

TUDO POP PREÇOS

. e í seu COMPETENCH _

PARA AS FESTAS A
DA

Semana Santa

PHOSPHATURIA
DIABETES

etc.

hypop/wsphitos 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.

Benjamim tle Souza Teixeira, ba-

charel formado pela Universidade de

Coimbrannetltco (ia Assistencia Nacio-

nal aos tuberculosos, attesto que te-

nho empregado na minha clinica par-

ticular e na Assistencia a Emulsão Na-

cionai d'Oleo do ligado de bacalhau,

preparada. pelo pharlnztceutico A. Car-

valho da Fons~_›ca, da qual tenho tira-

do magníficos resultados.

E por ser Vol-:lado passo o presen-

te,que juro sob o meu grau. 7

Lisboa, Lib' de novembro de 1902.

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcatrào, com-

postos(nebuçados Milagrosos) on-

de os eñ'eitos maravilhosos do al-

catrão, genuinamente medicinal,

Junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda. ›~
a sua salutar efiicacia.

E ,tanto assim, que os bons re- ' i'

ç sultados obtidos com o uso dos

A melhor retret do mundo, a «Saccharolidesd'alcatrão,oompos-

L Única» que tem em Sl OS melhora tos” (nabuçados ll'ilagrosos) sào

FASCHOA mentos modernos. * cOníil'medos, não so por milhares

de poesôas que os tem usado
- - Como autoclysmo descarga e mas tambw', e . ='

w a A - e ' * ~ ~ por abahsados fa..O mais collossal e variado am de mogno, completa 26,000

sortnnento de eartonagens e

cullativos. .

reis; encaixotadae posta aqui na Pharmacia Oriental

amendoas tanto nacionaes co- estação do caminho de ferro, 27:000

mo estrangeiras, bem como

S. Lazaro-PORTO

reis-_Loja Sol--Lisboa.

ananazes dos Açores e do afa- 3

Caixa, avulso, no Porto, 200 rs.

pelo correio ou fóra do Porto,
í 220 reis. &.

mado pão de ló de Ovar, en- i ,

:contra- se á. venda na antiga

loja de Domingos Pereira Gui-

marães na rua de José Este- I

vam.

DA BORDA D'AGUA °

IMPORTANTE e

PAIVA d IRMÃO, proprietarios da Fabrica de Fundição de Gondomar, annuu-     

      

 

o CW-LECIIJIWE nuca emprega-se sob ora de sem.

tratados, de gragetaseem injecção: :poderm as. w

7 EBILLON. Pb“.tô. rua Pierre-Charrua. PIII A

E toda.- ao boa¡

ciam que na sua secção do objectos agrícolas annexa á mesma fundição,

. alem de todos os objectos agrícolas quo teem sempre em deposito, tem aCtual-

monte um grande sortido (lotados americanos, _sendo estes dc grande vantagem

para os lavradores já pelo modo como são construídos, pois que são _ todos de

“li.'I'I'O laminado c tamão do l'reixo, já pela pouca força que é necessarlo cmpre

gar, c pelo serviço que adiantam. Convidam, pois, todos os lavradores em_ geral,

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

utensílios agrícolas, a nãoo fazerem sem visitar a nova secção, onde terão ocea-

sião de observar os melhoramentos da industria nacional e_ mesmo observarem

que podth adquirir um objecto de importancia para a agrlcultura por uma In-

signiñcantc quantia. Tudo garantido.

Pedidos aos preprietarios, Paiva de Irmão, em frente a Crestuma. Represen-

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

Luiz de Souza;--cm Estarreja, Francisco Camara Radrignesde Pinho.

AGUA ACIDULA DA FOZ DA CERTA
Approvada pela Junta Consultisz de Saude e auctorisada pelo ãGoverno. Sete medalhas

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

Analyse chimica prlo cx.“'O sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de

* chimica Esta agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desínfectante.

E' empregada com segura vantagt rn na diabetes, dispepsias, catar/mos

gastricos punidos ou parasitarios; nas preversões digesticas derivados das

doenças infecciosas; na contialescença das febres graves; nas atentas

gostricas dos diabeticos, tuberculosos, brighiicos, etc.; no gastricismo dos

' emgottados pelos escassos ou privações, etc., etc.

r Não tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho.

ANTONIO CARVALHO DA FONSECA Preço, incluindo a garrafa (8 dee.) 160 reis.

Pharmaceutico do 1.' classe A Apreciaçõcs dos dislinclos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo-

I'ornecedor da Beat Case Pia de Lisboa i só; D. ANTUNlO DE LENCASTBE professor e medico da Casa Real; o professor VIRGILIO

A' venda nas principaes Pharma- MACHADO. -

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e 3 Analyse, estudo e aprccmçñcs de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bacterco-

Africa. ogia da Universidade de Coimbra. Remette-se folheto, gratis, a quem o requisitar ao

  

  

(a) Benjamim de Souza Teixeira.

ax,

eu 'Í' i* o :x: 5

A Emulsuo Aacumal nao se confun- I

 

     

  

de com a. emulsão de Scott, ultima-

mente condemnada no Supremo Tri-

bunal de Justiça.() preço é quase' metade i

d'essa emulsão, que se diz extrangei-

ra quando é fabril-.rula em Villa Nova.

de Gaya-Porto.

Exigir a assignutura de!

 

BICO AVEIRENSE

SEM RIVAL

aUA DA ¡templo-_usarei no mz

Mangas sedosas para todos

os systemas de bicos, desde 120

a 300 reis

Bicos completos de 1.a, com E ,

* chamine de crystal ou mica, a "A

1ã<200 e 11%500 reis. De 2.a,

de crystal ou mica, de l$000

a tasca reis.

Grande sortido em chami-

nés de crystal, mica, globos,

tulipas, abnt-jours e todos os

mais artigos proprios para in-

candesceneia. Bico intensivo, o

melhor systems conhecido-

3ñ000.

Não confundir, que já ahi

ba emitações. O verdadeiro, le-

gítimo_ unico BICO AVEIREN-

SE, 0 patricia, na Fabrica do

Gai. _

O signatario toma inteira

responsabilidade pela excellen-

te qualidade do BICO e seus

aprestes.

  

JOAQUIM MENDES os sarro

GOLLEGÃ

Fornecedor do exercito e das prin- i

oipaes alquilarias de Portugal, for-

neoe-a, em, Wagons,posta em qualquer

~ estação do caminho de ferro, por pre- I

ços sem competencia. v_

Vende tambem feno o examina¡ de .

milho desfiadas, para encher colchões "

No
, .

. Alvaro de Moraes lerreira

Medico cirurgião pela Escola

do Porto. Consultas todos os

dias, do meio dia ás 2 da tar-

de.=Rua da Rainha--Aveiro

*Ms

  
   

  

  
  

Um'ro .rt p 'trocado _

pila .'19 .ri 'É' ."i-'iw

 

._.. my... .. ..

CunA' A'ucml ., *o ~ e F .ngueza,

Febrcs. Exige» »V H de¡ o Olltãt'LiiNlí i

M5' Eriiir 'A splln d "a « nt ri A rubricas“ ?rn-Í; " W

AN N UN C I O

direcção da «Associação

aveirense de soccorros

, _ mutuos das classes la-

boriosas», faz publico que

no dia 19 do corrente mea, pe-

las 4 horas da tarde, na res-;

pectiva secretaria, se procede-

rá á licitação verbal da em-

 

nnrosrro GEIlAL

RUA DE St“- MAHTHA N.° 51~53¡

DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-LISBOA
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JOSÉ ESTEVAM

divergencias e Opposições que

observa entre nós Em quanto

tempos primitivos. Os progres-

sistas da reforma passeiam de- Carlos,Gue›'ra.

   atrahe os reformistas do parti-

do progressista algum acto de

vigor administrativo, e etfeito

Civilisador, e desenfaclandO-os

assim da politica rotineira e

esteril que os tem enjoado, ac-

cusa os progressistas estacio-

narios de defñciencia de cren-

ças, de indispozições pessoaes,

de ligações de corrilho.

A velha escóla do partido

progressista receando 'que o

' governo por esta manobra nos

venha a cortar, manda-nos re-

colher aos arraiaes, que ella

tem assentados e circumvalla-

dos desde o começo da carn-

panha, e acastella-se na 0p-

o posição systematica, excitando

em todos os seus correligiona-

rios os brio's e fervores dos

sassombrados pelo campo ini-

migo, dão o braço aos legio-

narios do poder, folgão juntos

em quarteis de inverno, erram

em commum nos campos neu-

tros, mas sabem onde param -

as suas bandeiras, e estão com

0 ouvido á escuta dos seus

Clarins. Recon-se que esta po-

litica dê de sia absorpção. Im-

possivel. Os principios nunca

são absorvidos Gente disper-

sa hade havel-a. Esfoutra é

que infalívelmente dá de si a

exauctoração moral, a exauri-

ção de forças, a disconside-

ração publica.

A camara'passada requin-

tou nas considerações que aca-

bamos de fazer, e excedeo as

nossas contemplções com a si-

preitada da reconstrnrção de

uma casa que a mesma asso-

ciação possue na rua de San- *

ta Catharina, em Aveiro,

A obra será adjudicada ao

licitante que ofi'erecer o lanço

mais baixo. Só poderão licitar l

os individuos que houverem

previamente feito deposito de

59%000 reis, deposito que será

restituido logo que termine a

praça.

0 projecto e condições es.,

tão patentes na loja do sr. An-

tonio Marques dlAlmeida, se-

cretario da direcção, aos Ar-

cos, onde podem ser aprecia-

dos pelos interessados.

Aveiro e secretaria da As-

sociação, 8 de abril de 1903.

0 Presidente da direcção,

Luiz Gonçalves Moreira. _
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" qulccação gratis
  

Agua da Guria

ANADIA-MOGOFORES

» A unica agua sulphatada-calcica

analysada no paiz, semelhante

á afamada agua de Oontrexeville,

nos Vosges (França.)

INDICAÇÕES PARA uso INTERNO:

~ arthritismo, gotta lithias e urina,

, lithias e biliar, engorgitamentos

hepaticos, catarrhos vesicaes, ca-

~ tarrho uterino.

USO EXTERNO:

; em diff'erentes especies de derma-

¡tozes. í

i A' venda em garrafas de litro

e caixas de 40 garrafas.

Preço do cada arrafa 200 reis.

Em caixa comp* eta ba um des,-

W conto de 20 “[0

UNICO .DEPOSITO EM AVEIRO

Pharmacia, Ribeiro

Rua Direita
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Custo do frasco, 250 reis.
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OUEM TEM CASPA?
O Tonico de «Camacau»

impede a queda do cabello e

LEMOS.

 

' ESPELHO
,ENDE-SE um,proprio pa. ..

, ra sala de. visitas, com ma-

gniti( a moldura e remate.

com quem se pode tractar.

QUEM TEM CMOS?
: sando a «Maynardina» de":

U Augusto Graça, cabem em*

poucos dias sem dar alguma.
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promove o seu crescimento. j'

Não usem outra perfumaria.:

A” venda niesta cida- *j

› de no Salão 'd0cBarbeiro L:
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