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LISBOA, !t

ão absolutamente destitui-

i das de fundamento as in-

formações trazidas 'a publico

pelo Seculo e outros collegas

da imprensa ácerca do preten-

dido malogro de conciliação

entre os elementos mais em

evidencia no partido progres-

sista para ascenção d'esse par-

tido á governação do paíz.

Por outro lado, accentuam-

se, como felizmente se accen-

tuam, as melhoras do sr. con-

selheiro José Luciano, o que

posso garantir-lhes, a v. e aos

leitores do 'Campeãm apesar

de que, das conferencias rea-

lisadas entre o illustre chefe

do partidoe o sr. conselheiro ,

Veiga Beirão nada transpira

cá fóra,é que, com a queda do i

gabinete actual, que está pre- 1

tes a dar-se, será chamado aos

conselhos da corôa o partido

progressista, assumindo a pas-

ta do reino pelo menos até se

fazerem as eleições, o nobre

chefe do partido.. l

'Tenham tedos como mais

approximadas da verdade es-

tas informações, que tenho -de

boa fonte 'e que não receio ver

desmentidas.

4-0- Nas camaras continua

acalorada discussão e farta

tirada de protestos contra to-

das as medidas infelizes do go-

verno. Não o salvam os seus

amigos ou sequer lhe atenuam

~ a ilidades emeasgraves respons b no

que, n'esta longa e penosa jor-

nada de quatro annos, se tem w

envolvido e enredado.

Hoje, na camara alta, o sr. *

Sebastião Telles deixou a es-

correr sangue o minitro da

fazenda. Muito ponderado e

vehemente, o orador, antes de

combater_ directamente o pro- ,

jecto, atacou o_ governo, fri-

sando, com energia, a asserção

de que ao cabo de tres annos

de uma vida de esbanjamen-

tos, não tem elle auctoridade

- 'para pedir mais impostos ao

contribuinte; e accrescentou

que ao lado do contribuinte

está opartido progressista. O

digno par ficou com _apalavra

reservada para a seguinte ses-

são. Assim foi iniciada na ca-

mara dos par-es adiscussão do

plano financeiro do sr. minis-

tro da fazenda.

alterado, 60 reis. Africa e paizes da União'

feita pelo correio, accresce a im-

s-empro contada dos dias l ou 15 de cada mez.

o

prietario do patacho «Maria

das Dores», confirma-se a no-

ticia dada em devido tempo

acerca. dapelo «Campeão»

perda d'este navio, que naufra-

gou com toda a tripulação.

composta do capitão, José da

Silva Pereira, de Aveiro; pilo-

to, Augusto da Cruz Rodrí-

gues, de Lisboa; marinheiros,

Manuel Martins Lucas, d'Avei-

ro; João Gomes, de Aveiro;

Joaquim do Rosario, de Setu-

bal; Humberto da Costa Pir-

ré, de Aveiro; Ainitonio Martins

Lucas, de Aveiro; Luiz Chris-

tiano, de Ilhavo. A' excepção

do penultimo todos eram casa-

dos. O navio tinha sabido de

Lisboa em 14 de setembro do

¡anno findo com destino ao

Fayal e até hoje não se sabem

t mais noticias do naufragio.

*4'- Sobre o lugre «Mar-

garida»,do commando do tam-

bem nosso patricio, sr. Izaac

Camello, não ha noticias até

agora. Tem corrido bean mal,

a quadra, para os marinheiros

dos nossos sitios.

4-!- Durante o mez de ja-

neiro d'este anno a exportação

i de cortiças realisada pela pra-

ça de Lisboa alcançou o valor

de 144z593$000 reis, que, com-

parado com egual mez do, an-

no passado, apresenta uma dif~

ferença para menos de reis

40:74.7&000 reis.

4"- Em 27 do mez .Findo,

a Junta do credito publico ti-

nha os seguintes depositos a

ordem para satisfazer aos en_

cargos da divida publica:

banco de Portugal, reis

2.810:146ã678; em Londres,

na casa Baring Brothers &

.a, 45:435,48 libras; em Pa-

ris, no Credit Lyonnais, fran-

cos 2 595:249,30; e em Ber-

lim, no Bankafur handel et

industrie, 4.321.941,54 mar-

cos. .

40- Não tem fundamento a

noticia de que os professores

interinos dos lyceus do conti-

nente e ilhas adjacentes, embo-

ra com serviço de alguns an-

nos, passem á effectividade com

dispensa do concurso. '

4-0- Na séde do Centro re-

generador liberal haverá este

mez quatro conferencias, nos

dias 9, 14, 21 e 28. Serão con-

ferentes os srs. Antonio Vian- “3113911037 deixando em todos

na, Driesel Schroeter, Branco

Gentil e José Paiva Raposo. tos do seu_ ll“” PI'Udendal e,

...p Realisou-se hoje O fu_ da largulsslma csphera _dos

. neral do marinheiro inglez fal_ W seus COHhBClmentOS hlSLOI'lCOS i

N'esta mesma camara pro- ;acido a bordo do couraçado e archiologicos. São muitos os

i seguiu O debate ácerca da di' «Victoriou», que ficou no Tejo seus livros e todos d”um altís-
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IGNAGIO DE VILHENA BARBOSA

* das letras portuguezas eum

cidadão prestimoso e modelo.

Publicamos hoje o seu re-

trato como homenagem á. sua

memoria querida, como reco-

devemos, pois o tivemos por

mestre e amigo durante largos

annos, desde que o vimos pela

primeira vez em 1877 ou 1878,

até que falleceu em 1890.

* sabio e era um justo, um bom

em tudo e para todos. Alegra-

va-se quando o consultavam.

Julgava que era do seu dever

repartir com os amigos e con-

frades os fructos do seu saber

»e da sua erudição; e de cousa

alguma se vangaloriava. Ale

grava-se com os jubilos e os

,progressos dos outros. Nada

Invejava.

Era a chronica viva do pas-

sado illuminando o presente e

*o futuro, como disse um dos

seus maiores admiradores.

Lia atravez da noute dos

seculos. Para elle não havia se-

gredos. Conhecia uma a uma

as pedras de todos os monu-

mentos de Portugal. Era um

prodígio de memoria, intimo

de homens illustres de todas

as nações e de todas as epo-

chas; a historia universal esta-

va compendiada na sua cabe-

ça.

E' soberba a obra d'este

sapientissimo escriptor. Foi

w redactor e collaborador de uma

grande quantidade de jornaes,

tanto politicos como litterarios,

tanto portuguezes como es-

elles assignalados monumen-

recção technica do Arsenal 6:9' por tal motivo. No prestito en- i* Simo mereCimentO'

marinha, censurando

uma Vez o si. marquez do La-

vradio os “trabalhos do sr. Cro-

'neau, e tomando a defeza d'es›

te' engenheiro o sr. Ferreira .do

Amaral.

° '4'0- Sahiu a esquadra in-

glesa e esperaase aqui breve-

mente uma americana.

40- Diz-se que morre a

«Tardem e que apparece em

leu logar um novo jornal re-

generador, com Sergio á fren-

te, já se sabe.” w

' +0- Vae ser transformado

em Jardim zoologico o magni-

fico parque da conhecida Quin-

ta Larangeiras.

'Ó'Í' Por partlmpação feita ser», _selection da opera, (Wagner); «Si yetais

roiu, ouverture, (Adam); «Le retoure du prin- r
pelo nosso amigo e patricio,

pr. Manuel Pereira Serrão, pro- :

mais corporaram-se forças de mari-

nheiros inglezes e portuguezes,

parte dos quaes armados, ow _ _ _ w _

cOmmandante do cruzador«D.5çlef10138 de Lisboa», de enja

Carlos», dois ofhciaes e a ban- blblwtheca fm msPecmri 90010

Foi membro do «Conserva-

torio real de Lisboa», socio ef-

fectivo da «Academia real das

“da do .couraçado inglez. No ce- EHBCÍJÍVO da «Real associação

portuguezes como os inglezes logos Portuguezesm da “ASSO-

deram as descargas do estylo.

. J.
o o,

= Passeio publico

A banda regimental de infano

programma:

«Imprensa militar», marcha, (Guerreiro);

° «Tannhau-«Ernani», ñnal do i.“ acto, (Verdi),

temps», suite de valsas,lWaldteuiel); «L'aquil-

la», passe calle, (Wagner).

ciação dos jornalistas e escri-

ptores portuguezes», da «Aca-

› demla nacional do Paris», socio

honorario do «Retiro litterario

portuguez do Rio-de-janeiro»,

teria 24 deve executar áma- membro da «Sociedade de geo-

nhã, no Passeio publico, se o graphia commercial do Porto»,

tempo o permittir, o seguinte socio de merito da «Sociedade

de instrucção do Porto», memc-

bro associado da «Associação

litteraria internacional de Pa-

riz», socio fundador da «Socie-

dade nacional camonoana do

l dente da «Real academia scv1-

   

  

  

   

* miCO honorario da «Real aca-

* demia gaditana de sciencias e

* &Tilt-38.»

P

oi um ornamento distincto

nhecimento do muito que lhe t

Porto», academico correspon-

lana de buenas letras», acade-

l -Não teve outros titulos ou

condecorações e nem d'ellas

carecia o .homem que era a

virtude sem ostentação, o ta-

lento sem vaidades, a honra--

dez sem alardes.

Notícias militares

elas Õ da tarde de ante-hontem

ro por toda a oñcialidade de ca-

vallaria, infantaria, brigada e dis-

tricto de reserva, o sr. coronel

Joaquim da Silva Monteiro, com-

teria, com séde n'esta cidade.

Traz o bom nome de militar

distincto e de homem de bem,

quanto basta para honrar o cargo

i que vem desempenhar e que rece-

be das mãos d'um outro prestigio-

so ofiicial, o illustre commandante

de infantaria. 24, regimento que é

hoje, pelo brilho e disciplina com

que se apresenta nas ruas, a flôr

ronel Faria Pereira, que tão cedo

Vilhena Barbosa era um captou as sympathias e a estima do *

bom povo da nossa terra.

O sr. coronel Monte1r0,quetraz

oommando da brigada, tendo-lhe

feito a guarda de honra no dia em

que chegou uma força de infante~

_ria acompanhada da. banda. regi-

mental, que se fez ouvir tambem

pelas ruas porque passou.

Da illustração, competencia e

brio militar que distinguemo sr.

Silva Monteiro, falta por esta ma-

neira o nosso presado camarada,

«Commercio da Guardar:

«Hontem, pelas 11 horas, sahiu para Avei-

ro o sr. coronel Silva Monteiro, transferido do

commondo da 4." brigada com. sede n'esta cida-

de para a 9.a com sede em AVeiro.

O sr. Silva Monteiro, em lá mczes que vi-

veu entre nos, deu bem a conhecer os seus altos

merecimentos como oilicial do exercito e como

homem. Como olhcial, se não fôr o primeiro,

outro não o conhecemos. Como homem lalla por

nós a ati'ectuosa despedida. Desde o Paço epis-

copal até ao humilde tugurio do pobre operario

todos se honravam com um atfectuoso cumpri-

mento do commandaute da 4.' brigado. "

Nada mais seria necessario para formar

idea do distincto oillcial do que saber-se que o

virtuoso Arcebispo da nossa diocese, pisando

neve, veio dar-lhe o seu adeus de despedida.

Ambos dão idea do que valem. Silva Monteiro é

um dos poucos em quem se nao descobre uma

* nota desaünada. Subjuga com os seus altos me-

recimentos; attrahe com a sua aprimorada edu-

cação; submette a disciplina com o exemplo de

quem cotihece e sabe cumprir a lei. Todos por

lim se confessou¡ reconhecidos.

Silva Monteiro não veio á Guarda ganhar

as suas esporas de prata, porque já n'ella en»

trou com esporos d'ouro; no emtanto a Guarda

mostrou-lhe na sua sahida que o apreciou como

ta poucos dos que por aqui teem passado. E' t

muito significativo ainda que elle arrastasse com-

sigo todo o pessoal da brigada, desde o seu aju-

dante ate ao humilde cumarada. Todos queriam

acompanhal-o.

Esta redacção envia a s. 0X.“ um allectuo-

so abraço de despedida»

Nos damos com satisfação a s.

ex.aL as hoas Vindas.

44- Offereceu-se para ir ser-

vir no Ultramar, como auxiliar de

engenheiro, o tenente de infante-

ria, sr. Mario Dias, ex-ajudante

da 9.al brigada.

41- Para eífeito de tirocinio

foi mandado apresentar na escola

pratica de engenheria o coronel

commandante de cavallaria 4. sr.

José Diogo Mousinho de Albu-

querque, antigo e digno comman-

dante de cavallaria 7.

+0- Em observancia do dispos-

to no artigo 30.0 do Reg. de 24-12-

901, está patente o recenseamento

'militar do concelho, na secretaria

da camara, até 15 do corrente, das

9 horas da manhã até ás 3 da tar_

de. Nas portas das egrejas paro

chiaes e nos logares publicos do

costume foram aflixadas cepias au-

thenticas por freguezias.

inscriptos '260 mancebos assim di~~

vididos por freguezias:

Aratla, 36; Cacia, 30; Eirol, Õ;

Eixo, 12; Esgueira, 30; Gloria,

44; Nariz, 9: Oliveirinha, 21; Re-

queixo, 28,' Vera-cruz, 45.

   

  

chegou aAveiro, sendo aguar-~

dado na gare do caminho de fer-

mandante da 9.a brigada de infan-

dos corpos de infanteria, o sr. co- se, e, fazendo_0 conduzir Para

o commissariado de policia,

como ajudante o sr. tenente Crus- "

tavo Andrade, assumiu hontem o

Estão ,

ADMINIBIADOI

PEREIRA DE ?MINA

morros

@Magé @W860

'-0'-

Redacçáo, Adm. e O/Iirínar

Avenida Agostlnhq Pinheiro

Endereço telegraphico:

onmrnio_AVEm0

WBLIOAÇõnsz-_Correspondancias particulares,60 reis por linha. Annuncios, 30 reis por li-

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

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

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

redacção seja enviado um exemplar.

4t- Seguiu ante-hontem para

a carreira de tiro na Gafanha, a

*fim de reseber instrucção, a 1.**l

companhia do 2.o batalhão de in

. fanteria “24. Pouco depois regres-

sava ao seu quartel em Aveiro a

3."“l do 1.”, que para_ alli marchara

em' 21 de fevereiro ultimo.

+0- Teve passagem ao 2-1 o

2.0 sargento de infanteria 12, sr.

José Maria de Mendonça.

....-- .›_......____.¡____.___._..

'ta-feira, foi comnntnicado

directamente ao sr. governa»

dor civil, que havia chegado

n'essa tarde da sua casa de

Braga, que se encontrava

em Aveiro um individuo hes-

panhol sobre quem recahiam

graves suspeitas de fabrican-

te de moeda. falsa. Este indi-

viduo estivera aqui na terça-

   

  

quella noite.

O indigitado criminoso es-

tava hospedado no hotel Cen-

tral, onde o sr. governador

civil, acompanhado de dois

guardas, lhe deu voz de pre-

ahi o submetteu a demorado

interrogatorio, que se prolon-

wgou até ás duas da madruga-

, da. Parece que são muito com-

prometedoras as declarações

do hespanhol, e n'uma mala

que lhe foi appreliendida no

acto da prisão, foram encon»

trados frascos com diñ'erentes

reagentes, e alguns ferros com

diversa applicação, estanho

em barra, etc., e uma libra e ~

meia falsas.

O sr. commissario de po-

licia, que estava ausente, re-

gressando no dia seguinte,

procedeu logo a novos inter-

rogatorios e iuquirições, con-

servando o hespanhol incom-

municavel.

_M_o ú

«A arte e a natureza

em Portualn

ois dos proximos fascículos

d'esta brilhantissima publi-

cação illustrada dos srs. Emi-

lio Biel & C.“ são consagrados

a esta cidade, havendo sido en- »

carregados de escrever o res-

pectivo texto os srs. Luiz de

Magalhães e Marques Gomes.
“ _m

Pelo correio d'esta manhã:
1 Fazemos votos pelo seu prompto resta-

Villa-real, 4 _Tem nevado

durante todo o dia. A neve at-

tingiu nas ruas da villa gran-

de altura. A mala postal de

Chaves não pôde porisso sahir

de Villa-pouca.

Tarouca, 4-Está cahindo

um grande nevão. Os montes

e os campos offerecem um pa-

norama lindo. O frio é inten-

sissimo. O thermometro está

abaixo de zero.

, mo nunca por aqui se viu, at-

tingindo altura superioradas

anteriores uevadas. As ruas

d'esta cidade estão intransita-

veis.

Estiveram hontem aqui dois re-

, presentantcs da empreza do

«'l'ueatro lisbonense», que vem tra-

Miudezas

 

tar da construcção d'um barracão.

no Rocio, para a feira de março.

ç Para a casa Dionisio ó: Gar-

valho, de Benguella, onde estão os

nossos patricios, srs. Luíz Regalla e

José Lopes, foram agora 10 caixas

com espingardas no valor de 4805

reis.

aptura impor-ta nte I

Pelasl 2 horas da noite de quar- -

Guarda, 4-Cáe neve co-

Manifestação

, de sympathin

ae amanhã a Ovar, onde se

lhe prepara una manifesta-

ção de elevada estima,o sr. dr.

Carlos Braga, digno governa-

j dor civil d'este districto. Toma

a iniciativa d'ella a commissão

executiva do partido regenera-

dor local, que oficrece a s. ex.a

um lauto jantar na sala nobre

dos Paços do concelho, e para

o qual fez distribuir muitos

convites.

Embora melitemos em cam-

po adverso ao do illustre fun-

cionario, folgamos com es-

tas demonstrações dc merecido

apreço, pois são bastantes os

serviços prestados por s. ex.'I

ao districto e penhorante a for-

ma porque recebe a todos e a

feira e voltara de novo n'a- “dos attende-

_--_+n-------

Cal-tão¡ do visita

. ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, o sr. Joaquim Gomes d'Almei-

da e Silva, Porto.

Amanhã, a sr.“ l). Clotilde Lucinda

de Figueiredo Correa d'Oliveira, S. .Pe-

dro-do-sul; e o sr Manuel Pinto Ferrei-

ra, nosso presado correspondente em

~ Cacio.

Alem, n sn' D. Beatriz de Mello o

Silva.

Depois, a sc' D. Maria Roso Pinto

do Souto, e o sr. Fernando Telles da

Silva (Tarouca).

O REGuEssos:

. _Begressou de Lisboa, onde foi as-

sistir ao baptisado d'uma sua netiuha,

o sr. barão de Cadoro.

O ESTADAS:

_ _Çom pequena demora, »está com sua
taunlla em Villa-verde o sr dr. João

Feio Soares d'AZUVedO, digno secretario

geral do governo civil d'este districto.

ÕEstivcram u'estcs dias em Aveiro

os srs._ Humberto Beça, padre João

Emygdlo Rodrigues da Costa, conse-

theiro Alexandre da Fonseca, pad-re

,rlanuel de Bastos Pereira, digno paro-

cho d'AugeJa; counuendudor Rodrigues

t da Silva, reitor de Sózu; dr. José Barata

do Amaral, jura de Vagos; Manuel Ma-

rta da_Couceiçao, COllCcllUtltlU industrial

de Veiros; e Joaquim Gonçalves d'Olivei-

ra, proprietario em Verdennllio.

one Visita a familia Godinho, este-

, ve em Aveiro o sr. .lose Moreira Martins,

, tenente pharmaceuuco de nsorva e. an-

tigo reductor do «Commercio da Guar-

da», que nos deu o

ciuvet VlSlla.

oEstào em Lisbon os srs. viscon-

des do Cabo de Santa Murta, sua presa-

da filha e netintios.

Õ Chegaram a esta cidade, onde

veem lixar residencia, as sr.“ Pires de

Luna, consideradas mae e irmã do

desventurado sr. dr. l”“n'cs de Lima, ha

pouco t'allecido no Porto. S

Ó DOENTE83

Tom passado mal, o que e motivo

de desgosto para os seus amigos, o sr.

dr. Ladlslau Xavier Verissimo de Mo-

raes, Illustrado juiz de direito em Mer-

tola e nosso presado correligionario.

prazer da sua apre-

helecimento.

@Emllnovo tem estado doente o
sr. dr. Antonio da Maia Mendonça, co-

w uhecido clinico d'alli.

_ ÕTem sotfrido do rheumatismo, em
Lisboa, o nosso presado amigo e illus~
trado odieial do exercito, er. capitão

Luiz de Vasconcellos Dias. '

ÕEsta melhor a sr." D. Rita »de ~'.

randa Coelho de Magalhaes. Ml

O GRAÇA:

O sr. conselheiro Bento Fortunato
de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça foi
agraciado com a comenda de S. Thiago

pela sua ,brilhante memoria sobre as
reclamações da companhia da Beira-

alta. Muito Justo.

------.----___
Junta reclamação

Os alquiladores da cidade re-

solveram pedir perante a

v junta de repartidores do con-

celho a annulação de um se-

mestre da sua industria, funda-n

dos em que, durante este pro-

longado e excepcional inverno,

nenhum serviço fizeram para

i fóra da cidade, em consequen-

cia do deploravel estado da

,viação por toda a parte. E' jus-

to. Uma violencia seria que o¡

governo exigisse o pagamento

ç d'aquillo a que pelo seu des-

mazello perdeu o, direito.

 



" dade da sua terra liivradia,

Jornal da terra

'NDORINHAS.--A gora sim; vieram

v com o forinoso sol de. março,

as alegres percursoras da primave-

ra. .la as vimos aqui, as duas pri-

que nos,

pousou no beiral, sorvendo as der-

da chuva dos diasw

meíras, um amoroso par,

- radeiras gotas

idos. Bem vindas sejam.

§ EM TURNO D0 CONCELHO.--

Queixam-se-nos de que na estação

telegrapho-postal de Eixo. não ha

ainda os utensílios necessarios 'para *

o hom funccionamento d'ella. Com

vista-ao sr. director dos correios e

telegraphos do ilistrirto.

§ INSTRUCÇÃO.--U habil e zelo-

so professor ,da escola. primaria da

Vera-cruz'. sr. Jose Casimiro da Sil-

va, que no espinhoso desempenho

'do cargo tão uteis serviços tem

prestado à instrucção, acaba de

"obter uma bella collecção de qua-

dros, auxiliares poderosos do ensi-

no,que, com 'tão soperior criterio e

"tanto zelo, ministra aos seus alum-l

nos, quadros que lhes fornecem

.preciosos elementos para 0 estudo

v ,das sciencias naturaes, edição de

Emile Deyrolle, de Paris.

' Fo¡ com o producto d'uma subs-

"cripção por elle aberta para esse fim

e com uma generosa oti'erta do sr.

João dos .Santos. Silva, antigo capi-

tãoda marinha mercante, natural

il'esta cidade, que o sr. .l. Casimi-

ro conseguiu fazer aprecíosa acqui-

sição;

Ha «a registar a generosidade

\ d'aquelle nosso patricio, mas sobre-

tudo a solicitei-'le e a dedicação do

_ _. sr. Casimiro pela instrucçáo e pela

'elevação da sua escola a altura a

'que raro ascendem outras .das prin.

' ' cipaes terras do paiz.'

_p macacos-Foi já entregue e

abertona administração do conce-

lho o testamento feito pelo falleci-

h ' do padre Jose Maria Godinho, e no*

Quál ínstitue herdeira principal sua

irmã, a sr.a D. Marianna Angelica

_ Taborda Godinho Soares d'Alberga-

- ria. ,

Deixa mais: à confraria do S. S.

d'Esgueira e à de Nossa Senhora'

do Rosario da mesma freguezia, em

partes egoaes,o direito de proprie-

deno-

' .ninhada «Serrado» A's suas creadas

rações da sessão de ante-liontem:

Ç Deferiu 8 petições, que lhe

foram feitas para concessão de li-

cenças de construcção de predios

e muros na cidade ealdeias;

o Julgou com direito a admis-

são no «Asylo-escola», secção «Bar-

bosa de Magalhães», o menor João,

filho de Thereza Balseiro, jà falleci-

da, da Quinta-do-picado;

Ó Indefei'iu o pedido de José

Ferreira da Rocha, da rua de S.

Martinho, para transformar em ja-

iiella uma porta da casa que habi-

ta n'aquella rua; e

4 Tomou conhecimento de que,

pela caudelaria nacional, são Oppor-

hypico de Caeia dcis cavallos .re-

preductores.

Ó 0 sr. dr. Abilio Tavareslus-

iiça, concorrente ao logar de facul-

tativo muniCipal d'esta cidade, apre-

sentou na secretaria da camara o

pedido de certidões para recurso

contra a nomeação do sr. dr. Ar-

mando il'Azevedo.

O MERCADos.--O pedido de bar-

racas para o grande mercado an-

nual de março, e nieste anno mui-

to maior.

Alem d'outros generos _de di'-

vertiinentos,concorre tambem a fei-

ra a companhia «Lisbonense» di-

rigida pelo actor Oliveira, que se

acha actualmente em Coimbra.

ç O rendimento do imposto de

piso nos mercados «lilanuel Firmi-

no» e do «Peixe» foi no mez de fe-

vereiro ;lindo da quantia de 144155420

reis o 1.”, e de 125060 reis o 2.0.

0 CONSUMO DE canNEs.- Para

o consumo da cidade foram abati-

das durante o mez de fevereiro ul-

timo 189 rezes, com o peso total

de 19:265 kilos,' sendo 134 bois

com o de 18:494; i3 carneiros com

o de 322; *9 vitellas com o de 418;

e _3 chihatos com o de 3l. O im-

posto cobrado pela camara munici-

pal foi de 2045060 reis.

A, «MI-CARÊME».-Na proxima

quarta-feira, em commemoração

da «cerração da velha», que osw

francezes chrismaram com aquel-

la epigraphe, realisa a sociedade

local «Recreio-artistico», no seu

salão, lindamente decorado, uma

reunião dançante, em costumes,

que espera seja muito concorrida

ja fallecido.

wfazer ao pello «do contribuinte.

407 contos; arroz, 300;

§ ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL. --

Foi o illustre deputado. sr. Oliveira

l Mattos, quem, por incumbencia do l

nosso prestante amigo, sr. conse-

lheiroCastro Mattoso, apresentou

na camara baixa a representação

que a nossa associação commercial i

com tanta proficiencia elaborou con-

t tra as propostas de fazenda. Esse

documento, que o «Diario do go-

verno» publicou já, é um dos mais

brilhantes e energicos protestos que

subiram aquella instancia.

§ o Fnio.--Tem-se feito sentir

n'vestes ultimos dias com demasiada

intensidade, e isto não é para ad-

mirar sabendo-se que estão cober-

tunamente fornecidos para o posto tas de neve as serras do Arestal

e do Caramulo, que se avistamdia-

qui, ao nascente. '

a EMIGRAÇÃO.-AO juizo da co-

marca f0i entregue Francisco Pinto

da Silva, preso pela policia espe-

cial de emigração clandestina, por

pretender obter passaporte para

seu filho Antonio, sugeito ao servi-

ço militar, servindo-se de documen-

tos pertencentes a um outro filho

ç THEATRO «AVEIRENSE» .-_An- »

nuncia-se para domingo, 13 do cor-~

rente, uma recita pelo grupo dra-

matico «Boa esperança», do Porto,

com a representação da comedia

em 2 actos, original de C. Leoni,

«Tire d'alli a. . .menina»; «A mor-

te de Dido», monologo pelo sr. .l.

Pereira; e a chistosa comedia em l

acto, «Os ciumes»; com mise-cn-

scene do sr. E. Pontes. Os preços

são os do costume, e a assignatura

encontra-se aberta em casa do sr.

Francisco Migueis Picado, na «Loja

do povo», rua Direita.

ç A TosoUIA.--llm nada menos

de 2:200 contos esta calculado o

aggravamento da tosquia que o sr.

ministro da fazenda se prepunha

Eis

o rol, feito por mão de mestre, o

sr. conselheiro Augusto .lose da

Cunha, a'ntigo e honrado ministro

da fazenda:

Metade dos direitos em ouro,

petroleo,

200; estradas, 960; navegação, 255;

Lezirias, 60; sello, 30; pautas,elc.,

200; total, 2:4l2. 0 governo tinha

_ja a quem encher o papo com esta

Marianna @Mal'laa aqua““a de 12 e das familias dos socios, attento o

65000 reis' enthusiasmo que reina entre ellas.

Ó. MOVIMENTO TELEGRAPFO'POS' A commissão, que é composta dos

TAL-_DUI'HUW 05 (10's 1- “19293 srs. Baptista Moreira, Eduardo M.

d'este anno foi o seguinte o movi- de 333,03 e João Fe“x, ,em SMO

mento na estação telegrapbo-postal ,,,Causavel para que a festa corra

da Cidade¡ _ , a medida dos seus desejos.

Expediu 2:394 registos, sendo 0 Na mesma “um, O club dos

12479 03H35, 25 ¡IlaIIUSCI'ÍPlUSa 4 «Gallitos», offerece tambem uma

jornaes, 276 amostras, 295 impres-
reuniào dançante aos seus socios,

gorda fatia.,

' Ó JFÍCOU já na quarta-feira ulti-

ma iustallada a commissão da ins-

pecção aos predios urbanos para a

nova matriz d'este concelho, vindo

aqui n'esse dia para esse etfeito o

 

engenheiro, sr. Julio Bandeira Neiva. ~

~ gore" @No @M0030 de @guildas

i e

~ gore' @and @liberta @ai-bora de (Magalhães

' Advogados

o seu escriptorío para aMudaram

Sos e 3l5 olllcios. llecebeu, tambem

"registados, 12915 cartas,

nuscriptos, 330 amostras, 222 im-

' presSOs e 398 ollicios; total, 23884.

. 00m valor declarado e na impor-

tancia de 9:154d500 reis expediu

14 cartas, recebendo 21 no valor

de 112236500 reis. Expedia mais

- 329 encoiniuendas ordinarias, 103

registadas e 19 a cobrar, na quan-

tia de 1700160 reis. Recebeu 301

ordinarias, 103 registadas e 25 a

. cobrar na importancia de 215d910

--reis. .Passou 848 vales no valor de

14:9205335 reis, sendo 822 nomi-

naes no de 14:597d130; 21 de sei'-

'_viço.- no de 215d¡ lõ; e .5 telegra-

"phicos no de 1086090 reis. Trans-

.'_mlltiu '11236 telegi'aiiimas, dos

.quaes 920 particulares, '229 elll-

ciaes e 87 de serviço; recebendo

1:451, sendo lz-Ulõ particulares,

'* 321 offlciaes e 115 de SBI'VIÇU.

Transltaram por ella mais 750 des-

',pachos, 627 particulares, 71 ollí-

. ciaes e 42 de serVIço. í _

Por todos estes n.“ se avalia

,da importancia da nossa estaçao,

19 ma- *

U

me

na platea e palco do theatro «Avei-

"BUSBNQUE Serão vistosamenle eu-

oalanados, e em qu-e os socios os-~ Malaria Provincia
tentarão vistosos trages em costu-

§ EM TORNO no DISTRICTO.--

Um curioso suicidio regista agoraw

nos seus annaes a pacata povoação

de Vagos. Rosa Resende, d'alli, ca-

sada, de 50 annos, teve a original

ideia de despir-se sobre a ponte

que liga aquelle com o concelho dea

[lhavo, chamada da «Agua-fria», e

de atirar-se depois as aguas, tal

qual viera ao mundo!

Pela madrugada seguintefoi

que os primeiros transeuntes de-

ram pelo deSpojo das roupas, par-

ticipando o facto as auctoridades.

Procurado o Cidaver pouco depois, ~

“Pparecia a pequena distancia, sen- w

tio-lhe feita a autopsia necessaria. *

biz-se que ella vivia em desharmo-

oia com o marido, alhrmando va-

rias vezes que aquelle ponto seria

o da sua sepultura.

O Deu entrada no ministerio*

das obras publicas o projecto e or-

.que é sem duvida das mais movi- Çamenm das Obras (1,, ,,.OÇO em

menladas do Pami 00m 'excepçau construcção do lanço das Quintãs a

das de LleOa e 90“0- i malhada da Ermida, da estrada de

Rua de S. Nicolau, l02, 2.0-LISBOA

  

Dos nossos correspondentes:

Cacio, 4'.

Temos sido bastante censurados

por muitas pessôas por não nos refe-

r rirmos, na ultima correspondencia, a

coisas que se deram com um noivado

recente.

A essas pessoas declaramos que

nada temos com a vida de cada um.

Questões de familia em' que nos não

queremos nem devemos matter. De

resto era escusada este declaração,

pois que ha 8 annos que somos cor-

respondente do «Campeão», e ainda

não descemos a tratar quesoões que,

diga-se a verdade, são tambem con-

trarias á. índole dieste jornal.

O No tribunal judicial d'essa ci-

dade realisou-se hontem o julgamen-

to de Joaquim Carôlo, de Sarrazolla,

que ha tempo partiu um braço a Ma-

nuel luoleiro, do mesmo logar. 0 Ca

rôlo foi condemnado n'um anno de ca-

deia, levando-se-lhe em conta o tem-

po de prisão ja soi'Í'rido e n'um anno

de multa a 200 reis uiarios, sem cus-

tas nem sellos.

A sent-.,nça foi bem acceite ,pelo

publico. D'esta localidade toi muita

gente assistir ao julgamento.

Caminha, 2.

Bealisou-se n'esta villa o julga-

§ CAMARA MUNIÇIP AL.-Delibe- =

 

w serviço alli.
i mento do conhecido morgado de Uo-

vas, accusado de haver passado al- maestro Xico Macedo, dá. um sabor di-

gumas notas falsas de 203000 reis.

Formado o tribunal collective,

constituido pelos tsrs. drs. Manuel Nu-

nes da Silva, João Miguel d'Azevedo

Pinto de Vasconcellos, e Gaspar Tei-

xeira de Queiroz .Coelho de Castro e

Vasconcellos, respectivamente dignos

juizes de direito das comarcas d'esta

villa, Vianna-do-castello e Cerveira, ~

dr. José Leite dos Santos, delegado,

dr. Alberto Pinheiro Torres, advoga- *

th do arguido e Camillo do Amaral,

escrivão do processo, procedeu-se ao

interrogatorio testemunhal, que foi a

repercussão fiel dos depoimentos jun-

tos aos autos. Concluiu-se o interro

gatorio na tarde do 2.0 dia de audien-

cia, e teve a palavra o delegado, que,

baseando-se na prova offerecida pelas

testemunhas, pediu a condemnação do

reu. b'eguiu-se-lhe o novel patrono do

accusado,sr. dr. Alberto Torres,actual i

p director da Casa de correcção de Villa-

, do-conde, que fez um brilhante dis-

curso. .

No dia seguinte, pelo meio dia, foi

aberta novamente a audiencia. Fallon

novamente o sr. dr. delegado, pedin-

do maís uma vez a condemnação do

reu. Treplicou-lhe o sr. dr. Pinheiro

* Torres, que se houveadmiravelmente.

Pouco depois era lavrada a sen-

tença,que condemnou o arguido em 20

mezes de prisão correccional, custas

e sellos dos autos. O sr. dr. 'delegado

appellou da sentença, ficando por isso

o reu em liberdade, sob fiança, até que _

da relaçao do Porto venha a respecti- w

va decisão.

' O sr. morgado de Covas conta

aqui, como ahi, muitas sympathias.

Coimbra, 3.

Firmino Cesar de Moraes Ferreira.

-_,-Dois annos se passaram já. ,sobre o

:triste dia em que Firmino Cesar de

Moraes Ferreira, capitão de infante-

ria, exalou o ultimo suspiro,e os olhos

ñcam-n'os marejados de lagrimas

quando pelo cerebro nos prepassa a

~ lembrança de que, com a sua .morte,

perdemos um verdadeiro_ amigo.

Se pelas leis militares uma certa

distancia nos deveria separar, tal dis-

tancia não existia realmente, porque

Firmino Ferreia nunca quiz encarar

com severidade a disciplina regimen-

tal; bem ao contrario, sem rebaixa-

mento da sua prOpria posição, trata-

va de tal forma os seus subordinados,

que em cada um conseguia crear um

amigo leal e dedicado. '

Acompánhamol-o uma boa parte

da sua vida e partilhamos muito das

suas alegrias e tristezas, ficando-lhe

gratos por numerosos favores.

E' por isso que ao passar o se-

gundo anniversario da sua morte, não

podemos deixar de relembrar com

uma infinda saudade o tempo feliz que

com elle convivemos. .

Sobre as cinsas frias do nosso

chorado amigo, depomos uma sauda-

Recita dos quintam'stas.-Decorreu i

com grande enthusiasmo a recita de _

despedida do curso do 5.° anno juri-

dico, realisada hontem no «Theatro

circo principe-Real».

Foi representada a peça Do sonho

á. realidade, original do talentoso e con-

ceituado quintanista, Gustavo Mar-

~ tins de Carvalho.

O theatro apresentava um aSpe-

cto surprehendente, como costuma

apresentar em ,recitas de gala.

Muitas palmas, aguarelas, verdu-

ras, ñôres e pastas collocadas com

arte, davam á. sala agradavel impres-

são.

A. orchestra executou, antes de

subiro panno, o hymno academico,

esse hymno que nas almas dos estu-

dantes parece lançar um louvor reli-

gioso, e os cepetadores ouviram-n'o

de pé muito commovidos.

Salientaram-se nos papeis que

lhes estavam conñados, os sympathi-

cos academicos, Antonio Pires, Pedro

de Miranda, Arnaldo Vidal, Mario de

Aguiar, Mattos Chaves, Corte Real, *

Figueiredo e Augusto dos Santos Mel-

lo.

Antonio Pires é um rapaz intelli-

gente e com grande propensão para o

theatro; todos os outros são rapazes

de grande valor, alguns com fino es- j

pirito e todos com bastante pratica

da scene, o que sem duvida concor-

reu para o bom desempenho da peça.

Foram cantadas 3 balladas, que

são um primor, recebendo os seu auc-

tores grandes ovações.

0 auctor da peça

mente applaudido.

Pelos camarotes, frisas e cadei-

ras viam-se muitas senhoras, que

n'esta festa saudosa, de rapazes no-

vos prestes a deixar esta vida cheia

de recordações e esperanças, davam

um tom agradabilissimo.

Todos os interpretes foram deli-

rantemente applaudi los pelo bom des-

empenho dos seus papeis. _

A peça tem versos lindissimos,

que a musica melodiosa do genial

40- Em S. Domingos,a da

philarmonica «Aveirense» bri-

lhou tambem, executando bel-

los trechos de musica sacra.

4¡- No proximo domingo

licioso, sendo por vezes bisada, com

eSpecialidade os tados cantados pelo

academico Fernando de Figueiredo.

O scenario causava admiração,co- w

mo são sempre admirados os traba-

lhos do sr. Eduardo Bello Ferraz.

Aos diversos academicos foram . w

offerecidos varios ramos de Hôreee tem logar na Villa de 8653»

muitas mendes- , í , concelho de Vagos, a sol'emni-
Esta recita deixou em todos os ~

assistentes agradabilissimas impres-da'de dos Passos: Bahindo a

sões.
.a ~

_

. rocissao , re fe“

0 Esliveram em Coimbra, onde p ' que é Bemp a

com aparato.vieram assistir á. recita de despedi-da

do curso do 5.0 anno juridico, os nos-

sos dedicados amigos, srs. João d'A-

meida Vidal, professor na Oliveirinha,

dr. Abilio Gonçalves Marques, medi-

co alli, Antonio Marques Janvelho,

,de Eixo e Manuel Dias dos Santos Fer-

reira, da Costa-do-vallade.

Estarreja, 4..

Hontem appareceu no ,rio Antuã ~

*|- A irmãdade do S. S.

da Gloria, resolveu fazer n'es-

te anno,em Quinta-feira-maior,

com grande pompa, a tocante

* cerimonia do Larva-podes, que

ha muitos annos se não reali-

grande quantidade de peixe morto, ea n'esta-cídade.

~ boiando a tona d'agua, attribuindo-se

este facto as descargas d'arsenico,

feitas das minas de Nogueira-do-cra-

vo, do visinho concelho de O. d'Aze-

mais, e que são propriedade d'uma

companhia ingleza.

J á. se teem dado mais casos d'es-

tes, com prejuizo manifesto doe po-

vos, sendo urgente providenciar, pois

não só destro-e por completo todo o

peixe, como prejudica tambem o gado

que alli vae beber. O sr. João A. Lei- *

te, que todos os annos manda armar

n'este rio as suas redes para a pesca

da lampreia, vê assim perdido todo o

seu trabalho e o seu dinheiro.

Isto não póde continuar assim, e

pedimos urgentes providencias.

Feira, 4-

No tribunal d'esta comarca, res-

ponderam ha dias em processo cor-

reccional os reus Ildefonso Alves de

Pinho e Fernando Couto, o Esp-argo,

accusados por offensas á religião, pra--

ticadas no cemiterio d'esta villa, em

novembro do anno findo, no dia dos

fieis defuntos.

Defensor foi o novel advogado e

nosso dilecto amigo, sr. dr. D. Fer-

nando de Tavares e Tavora, que se

houve proücientemente, mas ainda as-

sim os reus foram condemnados em 4

mezes de cadeia, com 20 dias de multa

a 100 reis cada um.

0 0 tempo, que já. esteve bom e

voltou a ser mau, amansou agora,dan- ,»

do-nos alguns dias lindos.

0 Falleceu aqui,com “70 annos, o sr.

Joaquim Maximo Correa de Sá., o

Joaquim das Mattas,natural de Sanfins,

aro d'esta villa, e que foi dos princi-

paes negociantes estabelecido no Ro-

cio. Em consequiencia, porem, de re-

vezes da sorte, que lhe foi adverse,

vivia ha muito na miseria, sendo soc-

corrido por alguns particulares e pela

filantropica irmãdade do Rosario, a

3 que pertencia. Paz á. sua alma.

de, symbolo da dôr que nos compunge. ;
Mealhada, 3.

'-00- Consta-nos que a da

Vera-cruz promove tambem a

commovente procissão do eri-

terro do Senhor, que deve ter

logar em Sexta-feira-santa.

Para louvar é a. resolução

d, * ' ' "' 'estas duas irmadades.

  

chegou nova remessa de# fininis-

~ simao mangas de soda para o bico

«Aveirense». FABRICA DO GAZ.

V COBRANÇA

Estamos procedendo á co-

brança do semestre ago-

ra findo. A'quellee dos nos-

sos presados assignantee a

quem enviamos os recibos.

solicitamos a graça de ea-

tisiazel-os na occaeiao do

aviso do correio, afim de nos

evitarem a repetição do die-

pendio com nova remessa,

que e' relativamente impor-

tante e com a qual só esta

empreza eoffre. E1' finezapee-

 

* eoal e relevante, que desde

este momento agradecemos.

Ç Aos nossos obsequio-

sos subscriptores da Africa

e do Brazil. em debito, roga-

mos tambem, como graça

especial, a remessa 'da im-

portancia das suas assigne-

turas pelo modo porque mais

facil se lhes torne fazei-o,

pois que para alli se nao faz

cobrança por intermedio

que foigeralmente bem recebida.

do correio, e a todos consi-

gnamoe aqui o devido agra-

decimento.

Sal e pescas

mercado foi hontein abaste-

cido de boa sardinha, pesca-

da ao botirão na nossa ria. Cá-

, ra, a 4 por 20 reis, mas. boa e

O nobre prelado d'esta diocese,

sr. Bispo-conde nomeou parocho en-

commendado da freguezia da Vacariça,

d'este concelho, o revd. sr. Fortunato l

Navega, irmão do medico municipal *

d'aqui. S. er.)l rev.“ é digno de_ todos

os elogios por tão acertada nomeação,

0 No domingo passado reuniu em

Coimbra, em assembleia geral, a «So-

ciedade dos banhos de Luso».

Foram approvadas as contas da

foi delirante- ~

ultima gerencia, procedendo-se em se-

guida á. eleição dos corpos gerentes,

que ñcaram assim constituidos: presi- ,

dente da assembleia geral, o distinclo

professor e clinico, sr., dr. Sousa Re-

t'oios, e da direcção o sr. Francisco

wAntonio Diniz.

Foi tambem approvado o auginen-

ts de ordenado ao medico e ao escri-

turario do estabelecimento thermal,

sendo restabelecida o direito de voto

a todos os socios, independente do nu-

mero de acções tomadas or cada um. *

fvado um no- i

a vo contracto com a camara municipal í

d'este concelho, pelo qual o estabele-

Egualmente foi appr

cimento thermal se compromette a

dar-lhe annualmente a quantia de reis

100$000 pela parte que a dita camara

tem no estabelecimento.

Notícias religiosas

omo dissémos,a capella do sr.

° João Miranda salientou-se,

no Carmo, na noite de visita-

ção ao Senhor dos Passos, na

primorosa execução de dois nu-

meros do Miscrer'e, de D. Be-

nito, que é uma bella pagina

de musica, sobreeahindo os srs.

saborosa, como é sempre na

epoca da desova.

4-0- Contínua a abundan-

cía das lampreias em toda a

região banhada. pelo Mondego.

Antes assim.

40-0 sal mantem o elevu-

do preço das semanas anterio-

res.

w

«Campeão das

províncias»

Da Voz d'Ancora. -

Campeão das. províncias-Com p lelou

51 annos _de eXistencia o importante e

bem redigido Campeão das províncias,

de Aveiro, que nos tem honrado com a

sua permutaFeliCitamol-o cordvalmente.

Do Algarve e Alemtejo: .

Campeão das províncias-Entrou,

agora, no 52.** aiino de publicação, este

nosso esclarecmo e illustre coilega'de

Aveiro. Por vezes nos _temos referido aos

seus relevantes seriiiços prestados .ao

paiz e_ muito especialn'iente ao dlstri'cto

d Avenue ao partido progressista. ;As

nossas srnceras feliCitações. "

Da Beira-baiana:

Entrou no 52.o anno 0 Campeão das

« províncias, de Aveiro., luciadoramigoua
padre Pedro Gamellas e D. Ro-

driguez, que os cantaram pro-

ficientemente. '

verdade até ao sacriiicio, que ainda ul-

timamente, por_ esse amor a verdade,

sotfreu os despeitos de alguns collegas

que estao muito longe de ter uma Vida

platinum to “CAMPEÃO DAS PROVINCllS,, exclamou Balthasar levantan- minhO, 08 01h08 brilhavam-lhe

do as mãos para, o céu, com COIDO fogo. O lado direito, tão

 

(104)' LEWI WALLACE

casarem::

:mogno nn o o ii

. . XXXVII

O ethiope excitava o carnê-

103120111 a v'oz; avançavam ra- os recemvmdos. Estes come- uma _

a esperança quando caminhava a um bor-
pidamente e - breve distingui-

. um gesto de desespero. 'magro e tão tisnado como o

_Fiquemog aqui, aconse- rosto, apresentava-o a desco-

lado.

Estavam todos muito preoc-

' lhou Ben-Hur, pode ser que berto; uma veste de peolle de.

.onazareno venha, para, este camelo, apertado na cintura

por uma correia de couro não

curtido, cobria-lhe o resto do

i cupadog com o_ que acabavam GOl'pO' até 08 jCBlhOS. Andava

de ouvir para se importar com descalço, pendia-lhe do cinto

çavam a perder

bolsa e encostava-se

i - ;v r 'l' e -

::em barracas, animaes presomde Ver n'esse dia. o pregador, dao nodoso. linha moVImen-

ao pé uns dos outros e uma quando divisaram, dirigindo- tos promptos e sacudidos e a

multidão immensa,

nas duas ,margens .do Jordão.

Evidentemente o pregador fal-

lavanfesse momento, e com o

_o _w andamento das montadas,

mas 1de repente notaram que

a. multidão, começava a dis-

ersar-se. '

agrupada se para o seu lado, 'um ho.. cadainstante deitava para traz

» mem cujo aspecto singularlhes os cabellosrebeldes que per-

absorveu logo a attcnção. sistíam em lhe tapar os olhos.

Havia na sua pessôa oque Olhava em volta de si como

desejoideo ouvir, apertavam quer que fosse de rude, de se procurasse alguem. A for

grosseiro, até de selvagem.

cabellos incultos cahiam- filho do deserto com espanto,

e para não dizer com desgosto. voz a gritar no deserto, Ben-

Os

lhe pelo rosto descarnado

mosa egypcia analysava esse

Hur que cavalgava a alguns

passos d'ella.

-Esse é que é o arauto

do rei? perguntou.

-E' o nazareno, respon-

deu sem levantar os olhos.

Na verdade tambem elle

estava mais que desapontado.

No emtanto encontrara mui-

tas vezes alguns dos ascetas

que habitavam En-Gedi e co-

nhecia bem o seu vestuario, o

seu despreso pela opinião do

mundo, e a fidelidade com que

observavam os votos que lhes

impunha as torturas corporaes ~

e os separavam absolutamente ~

do genero humano. Todavia,

ipesar do viajante que falla-

ra do nazareno ter dito que

este apenas pretendia ser uma

_ até Pelos hombros e costas, A, lJCVi'tlllítill uma das cortina_ lliir concebera do rei que de-

...Chegamoa muito tardellpelle assimilhava-se a perga- da palanquim e chamou 'Ben- Via. apparecer uma imagem

demasiado brilhante para não

esperar encontrar no seu per-

cusor um ser que tivesse uma

, appiirencia divina e real. Com-

parou intimamente esta sel-

-vatica figura com os cortezãos

T do imperador em Roma, e en-

vergonhado, desilludido, repe-

tiu: «E' o nazarenol»

Balthasar não partilhava

da sua surpresa; sabia que os

mais vira o Salvador n”uma

manjedoura e estava prepara-

do antecipadamente para que

a. Revelação se manifestasse

d'unia maneira simples e sem

nenhum apparato. O mago

não esperava um rei, e com as:

mãos postas, murmurava bai-

xinho uma fervoroso. prece.

.Émqutnto se absorviam

naconteinplação do singular

meios de Deus não .se assimi-

lliavam aos dos homens, de-

prégador, havia não longe

d'elles um homem assentado

n'uma pedra á beira do rio e

que parecia mergulhado em

profunda meditação. E' pro-

vavel que o sermão que aca-

bava de ouvir fôsae o as-

sumpto dos seus pensamentos;

a verdade é que se levantou

de golpe, afastou-so 'do rio e

foi ao encontro do nazareno;

Quando este o avistou, pa-

rou bruscamente e fez signal

a todos quantos o rodeavam

para o escutar, depois esten-

deu a mão direita para o fo.-

rasteiro sobre o qual todos Os

olhares se fixaram immediata-

.mente. A sua estatura era

quasi nada. superior á me-

dia.

l'

(Continua
l 



   

'tão cheia de honrosos schÍCOS 3° 3°“ 'le/í“

'des c o qnt' lhe drseiznnos, caro college.

_ vincm.

i mos cordealmcnte este nosso distincto

- gião, a que tem prestado muitos e rele-

_ - l'I-nterieur de lav-Réunion sont

' m'est'interdit de laisser recru- çada com-que O capitão des_

 

Da Bairrada:-0s lavradores

alegram-se porque as 'searas se

“
O

enchugam.

.d _H . que são consideradas ar-

wart¡ *pr w' erra em que vivem. A , . v

p Gem o prcito de muito admiração, Í dbàldes da Cldadm» g

cnvinmülas nossas [elicitnçoes aorllus- a2.0_____;_P0¡.qne7 quando eua

tre pen _100. ›«

.

Da Aurora do Lima:

Campeão das províncias-A este im-

' ' te do pamcho 'Zambeze' 'da ' Por falta de pastagens. Temos ouvi-

portantejornnl do Aveiro, envmmos
cor-

_

_ _ _ , - ,Í r w w,' . ,0. V e,

deaes felicnnçors pelo seu 51.0 anmver- Estacao naval _ P01 “Jolie“,

sanar . _ . achava-se--fundeada a menos

Mattoso nnntorruptas prosperidn- de tiro de canhão da mm da

i mercío de vinhos, attríbníndo-_se_ as

falsificações com que muitos com-

. . mercíantes de retalho estão logran-

Qultangonhat almada' na mes' i do o publico nos grandes centros.
llo Benson):

Ó DU Limrez--Contin
na a caros-

Campeão (laspros-¡ricicrs--Esto nosso ma bahia: n

hill:muitng w « 3.°-Porque esta bahia_ não

lliversall9° 'está 'aberta ao commercio es-

Felicnamos tão nobre college, um .

dos jornnes mais conceituados da pro- trangelro;»
o o. w

“ «IU-Porque o navw tl-c'ado pela «pape¡ra,__

nha recebido a bordo negros § De 0, d~'Aggmgi3_-_..0

_ _ da costa de Moçambique, sen. mudou completamente. Agora

:ginga &VElrtlllSO pNO seu '399 aünleEl- do alguns (1761188 ?scrafros per_ W esperanças para O lavrador_

Contínuo esta folha defendendo ca- , tencentes a proprietarios por-

lorosaon-nto os interesses d'aquella re- * tuguezes (Paqueua província;

vanles SPI'VÍÇOS- A e perguntando-se a esses ne

gros o motivo porque estavam

tl“llampeão. lltltl'íll'ltl &scientilinl a bordo, declararam que alli

--' * ' * se achavam 'vendidos e que con- i batata; 600_

INGLATERRA E tra Sua vontade os 'haviam feito o,

PORTUGAL embarcam» P

«5.°--Porque tendo-se pe- ...FABRICA Do'GAz

dido ao capitão do navio os ' °

Ensaios

l'o Correio de Cintra.

Campeão das províncias-Felimta-

  

' (Continuação)

E' [muito “Rio”, e Por i3' passaportes ou documentos dos \

80 0 transcremos aqüia 0 0m' escravos (a que elle chamava

Cio em que O delegado do 80'* colonos) com que provasse a

VBmO fra-“092, a _bordo da legalidade do engajamento dos'

Maris Stella, dirigiu em data negros que estavam abor.-

de de novembro de do, respondeu que não tinha,

80 governador geral de M0' taes papeis, assim como decla-

cambíque e do qual 89 deduz rou que não tinha para simi-

que 0 governo' france-Z Parem¡a lltante engajamento o"- consen- i

esta!“ disposto a não 00115911' timento das auctoridades por-

tir no carregamento de negros tuguezag;» ' _

nos nossos portos africanos: ((6_0_Porque a falta de

«..............o......
...combinaçãonas repostas da_

°' °' ' ' ° " ' f_' ' °' ° ' ° das pelo mesmoicapitão pro-

Diaplês les matmcuons que vavam a sua culpabilidadc;

vous avez reçues du Cabenet pois; não sabendo como de_

de Llabonnet Vous devez m" fender-se, .ora declarava que o

terdire la sortie d'hommes afri- 'dinheiro ,q'u'e' tinha a bordo, w

cains, devant.serv1r›au.travail no valor de 4000 pesos, pou_

libre de colomes françaises. Je co mais ou menos, era para

me Num““ dia“tamiplus V.°' comprar mantimentos (tendo

lontiers à cette interdiction, O navio mantimentos para 300

Mr. _ler _ gouverncur général, i pessoas durante 2 memsoa ora

que les instructions que J'al que em para engajar mais gen

eu“ de Mr' le Direcwur de te, etinha comprado os negros

que estavam embarcados;»

7.°-Porquea arribada for-

 

No prado uma flor

Nasceu tão mimosa,

Que nem uma rosa,

'No cheiro e na côr,

Com ella egualava.

Um dia um pastor,

Que aos campos levava

_Seu gado a pascer,

Viuilôr tão gentil

E disse comsigo:

Ã--Meados d'abril

E uma flor,

Tão cheia d°amor,

'No campo a crescer!

Desejos eu tenho

De a ir colher

E logo ao sol pôr

Depol-a contente

No seio innocente

Do meu lindo amôr.

Mas, não; coitadinha

Da pobre florinha;

Deixal-a crescer

w D'amôr virginal,

ter sur». la' Côte ?frio-*ins def' culpou a sua entrada na Con- . QI"? a ñôr tambem hard**

travailleurs libres, sansyavmr ducia, foi sómente um pretex.. Morrer com saudade

ipréai'lablemem radhésion de.“ * to para mascarar os seus pro- * Da terra “NNW"

Antorités portugaisest' y sans jectos, pois que não havia mo-

y faire “Piposer sur mon' Pro“ tivo para tal arribada, como

céÚ'Verba'l d,engagement le ca' _constado termo de detenção

“balde ce goíuvernement'” do navio' na ConduCia assi-

_ i"" gnadopelo proprio capitão);»

No dia 29 deinovembro é: e finalmente porque do auto

Porem? detida' no - Porto .de de detenção, que como se

COÚdUCia a barca' franceza disse está assignado peloonpi-

Charles et Georges' tão da Charles et Georges se

ES“ barca que haVia Sida prova que o navio tinha_ vindo

encontrada pelo cruzador por- áquenas paragens ,com O ,m

“Ignez fundeada nas proxmn' de comprar e transportar es-

dadeg danha de-QUitangonha, cravos (colonos segundo a opi-

"possessão portugueza' Perto nião do capitão) para a Ilha

de-terrar-'o ao alcance de tiro da Reunião.

aussi précises _que severos. Il

Mais tarde no» prado

Gentil mariposa

Pousou presurosa

No calix da flôr,

E a luz do arrebol

Lhe deu castamente

Um beijo innocente,

Repleto d'amôr.

E a flôr no entretanto

Crescia contente

Na terra Virente

Na mãe creadora;

E as hervas que a par

. . . o » +0» Os gados d'esta região é

fo' “amada-13810 .commandam que estão passando inclemencías

do queixas pela paralisação-do corn-

tia de pastos,tendo porisso os_ la-

vradoresde procurei-os em balrec @me de Schoembu¡.g_W,,¡demburg7

i e Esotalrela a 400 ",319 cada _mOlhO' vue como enfermeira para a Mand-

4" O gado Ovmo "em “do ata" *churia. .là havia all¡ o alistamento

tempo ceronel Maximolí. Pois alem d'eslasa

+0- 0 preço dos generos aqui.

'medida de 20 litros: milho_b"°a"coa cias moscovítas. Artista de grande

640;.dit0 amarello, 600; trigo ve-

“191 ÍÕÊOm QL“) “uma 1510-0; c?“"w ra, trocou as .alegrias choreogra-

lema 630; re'lao brançonsoui (“O phicas pelos horrores da guerra.

amarello, 700, dito lradlnho, 500, '

arroz da terra, 15 litros, 293000;

 

abnt-jours, bastos e fn- . h _

mivoros de porcelana. OÍÍÍCHIÍ SB deixe ferir

"' .- "a

. Nao queremos teimasl

  

A esperança é cómo as flores

de. No cemiterio foram-lhe yacht «Victoria and Albert». COmOclinico d'alli, sr. dr. Joaqgnm

“e ?ea 0 "el de Inglaterra é “m Pinto Coelho, illustrodo presi-

apalxonado achaulfeurn. _ dente da camara d›aquelle con_

«to- A sua Mary Mac Donald

celho, dando o seu retracto e
'i “ acaba de celebrar o 133.o aiiniver-

sario do seu nascimento. Esta res- consagrando-lhe algumas colu-

* peitavel matrona diz com toda a_ mas da sua 1,a pagina_

› verosímílhança o «Correio dos .ls- .. e e

oi-sas da' guerra-que, como nos ç _ . , p . i i i

' tados-unidos» ode scr considera- - 9. ° , .° .

C 7 p _ otas d algibeira

prestadas as devidas honras

funebres.

   

n.ns anteriores, retalhamos dos _ í _ ,

. _ V _ . . da como a pessoal mais Idosa do

pirnaes estrangeiros melhor infol-

tirados-
NOVO-mundo. Gosa de uma memo-

' L' \ ”mcg“ “ice n““ del) ria maravilhosa e gosta de narrarw

w: ,t ,.t z › t “ ° t- - '

Carlos e egipoqa dwmcmàa do prm_ historias dos tempos da mocrdade.

' " * Viu Washington e l'alla da sua épo-

ca como se fosse coisa recente.w As-

sistíu a indepeinlencía da America

com os seus preprios olhos; ó, por

assim dizer, a sua historia viva.

   

santuzs PARA o Pouro saum.- Miu _Lisboa

i Man. lr'

Tramways.. 3,65 Man.

Correio. . . . 5,2l \ilíxto . . . . . - 6,50

   

  

     

    

  

     

  

de uma mulher-soldado, filha do

ha, ,uma outra patriota russa, a “nda e Podos os inembrpslda'sna lamina ãlltããçvà.; 1091,:: n“

galante *dançarina Kscheskíossada,um”?am _Pim (“me ¡dwnçdia e ~ y ° Tcird. \'llxtrr..." 1,4Í

acabando entrar para as ambulan- e d “162" ?O no Enfim O' ñ sem pac_ i Tramways.. 4,52. n '6,10

nem mae, sem mando, sem filhos Mixto_ 8,32¡,3x,,,.,,,,5,," 5.37¡

nem (ilhas, sem sobrinhos e sem

netos. Esta -centenaria é preta e,

no dia do seu anniversario, rece-

beu numerosos presentes de ca-

Expresso.. 9.40 Correio.._.. 10,57

Ha. mais Z tl'rtlutt'nj-m ouecheghm

a Aveiro ás 9,49. da manhã, e

9,42 da tarde. ~ l

nome e de extraordinaría formosu-

 

Mas tambem teVe a satisfação de Chimbos e tabaco' m ue de“)

receber as mais particulares e en- à: P q I '

O -
W l s a _ ,7

_o ' l

*thusíasticos l'clicítações de Nicolau d'zer se que a ”- Mary Mac Donald

~ c ' "'lf* dia Hi

“-So araras::(trainees: artaz do tAlllPE
- ~ ' a a-

'p'oposn d annos. Desde que se levanta ate

mente para ser tratado' por ella. l que se dem, não ma O_ cachimbo

da bôcca.,

4+ De como a sciencia dos

n.“ não falha. , .nem mesmo em

vers“: * RECISA-SE com” 8

dlvisoes claras e

qumtal, para abril.

Prefere-se rez #do

a mulher reinttltiplicando», Chao' com retrata e quln-

e meus ñlhos (dividindo. ..n * tal com agua. Quer'se

tudo o que eu lhes vou comprando. renda_ modlca. _

A. B. Dirigir nome do se;

F lt ar nhorlo e renda para a.

a ou citar uma cousa: ' -

aparcella extraordinaría AgGHCIa' de annunCIOsa

rua do Ouro, 80, Lis-com que o Teixeira de Sousa

esta 'à altitude de 3:745 metros; faz a equação tributaria- boa, inicíaes J. C 99

desde 1807 que está em d'escanço. . N..R.

Dois outros tambem bastante ele- *Oi-_0 luso, que a 28 dejalleí- » A l

w vados são o Mí-Take e o lariga Ta» ::ll BSlaVab a 17:63 francos a 100 l E

ke, cujas crateras estão a uma al- ¡osa 3“ lu até 19780 francos em v a o .

ntude superior a 3:000 metros, l 25 de fevereiro. Em Budapest a al- ABBURblyu de 931010

* mas que como a precedente estão la foi de 15:48 Para 18777 WDCUS- Írauceza d um l'endllllen-

cobertos de eternas neves. Nas [Desmas (latas 0 algOllãU @Sla- t0 garantido dt: li'

tros k.°. Os 100 k.“ franco

Lisboa 105%000.

Apparelhos, candiei-

   

i «01- 0 Japão é um dos paízes

em que os tremores de terra são

mais frequentes. Os indígenas, na.

sua linguagem ligurada, dizem que

ao seu paiz esta fundado sobre uma

baleia», para exprimírem as con-

vulsões constantes que o solo ex-

perimenta. So no espaço d'um wan-

, no, o Observatorio de 'l'okio regis;

tou 181 abalos, isto é, em média

um tremor de terra um dia sim ou-

tro não. Felizmente, taes abalos,

apesar de frequentes, não produ-

w zem catastmphes. O sólo japonez é

i todo perfurado por vulcões. D'estes

* o mais elevado é o Foz¡ lama, que

  
Dentro de casa observando,

e quasi nunca sahindo,

vão-me as contas ensinando:

a sogra avara «sonmnand0»,

a creada «subtrahindo»,

 

+0- Dnrante a campanha da va respectivamente de 85,42 fran-

Chína de 1900, as tropas japone' '003 a 79,94 OS 50 kilos.

zas, sob o ponto de vista da resis- 4* Acaba de Se dar em Ca-

[encia 7h sica batera") OS solda.. w pila, Italia, um z.lCOlllBCllllBlllO tra- p _

w py- 3 ~ ~ -- frico em (“UlNP'll-'lPÍ'l l* --l '- nos' lusu'esl ”ama“:
dos melhor preparados, graças ao e › › »ul l' br l um ultgd bicos e mais acc

“jiu.jnsu», que é o methodo mais no de letra, na transmissao d'um rios " 9550'
I

,curioso que se pôde concebe¡- etelegramina. Uinn velhinha de 68

que Os filhos do Sol_levante culti- annUS queillül'dVü ll,i'lqlltfllil Cida“ , _ 7

vam wcom um fervor quagi religio. de e CUJO lllllU e parocho n'nma al- na! pOder ¡llumllmme 100 V61-

SO. Lilteralmente, “jiu.jitsup, .longínquo, I'HCCllllll i1 Stlglllllle las por bico; gas“) 5 I'GÍB

* llca «quebra-museum», mas o ter- DOllâlaI «Paroco morto, ¡negllo sos- hora.

i ' i -w .' ' w eu ele 'arlenznm iai' 'l '- - .

m0 é ¡IPP'OPNM DU'S que) bem 30 w p . , p , 1 a (0¡ f““ w 1.1“" Pedir catalogos gratis aos
,contranoq decupga as forças_ [43.3 O ~ reu, e melhor suspender a partlda). .

- preços correntes a A. lteVIere.

Nova illuminação a gazoli-

methodo de preparação pllysica AO abril' 0 lelegramlnzt, il pOlH'e . 1 ç

normal dos japonezes. procura-se velha (ICU Ulll gl'llU e [OlniJUU ll,1l-,_B'ua de b' Paulo, u'o 9) 1'0

minada. Todos os cuidados foram -LISBOA. - .
um ponto entre a espadua e o pes-

coço, seguindo o humero, e agar-

ra-se o membro no dito punto ap-

poiando fortemente os dedos e apa-

nhando o musculo situado atraz do

osso, ao passo que o pollegar se

vãos; a dÕl', subita e violenta, es- Desconto aos

talara o coração. Ora o maus triste revendedora¡

d'esta nístoria e que o lilho, de ' ^

que se aununciava a morte, acaba- .a

va de entrar em franca coiivales-

  

enterra no tecido para paralysar o

musculo situado na frente do mes-

mo osso. Esta pressão parallela,

com um pouco de eXperiencía, con-

seguirá 'da primeira vez paralysar

o braço de um adversário. E'isto,

que e seguro para o braço, 'serve

tambem para a perna, sendo um

.dos principios do «jiu-jitsun. E pa-

nha ía partir,

cença e era justamente para ímpe-

dir que sua mãe lizesse uma via-

gem ínutil, porque a pobre velhi-

para o tratar por

em fardts
DA BORDA D'AGUA

suas preprías mãos, que mandãra ”um, “37535 DE ”na

um amigo telegraphar-lhe o seguin- ~ GOLLEGÃ

te: «Parroco molto meglío, sospen- *

dele w artenza». › aro' ~ ~ '“P _ (919 gl"? mu'lo _ Fornecedor do exercitoedas prín-
“De 10“, SUSPBIII e a Par“da-l . oipaes alquílarias de Portugal, for-

Em logar de MilUltU», que Sl- nene-a, em Wagonsmoma em qualquer'
ra que a coisa seja efücaz, é preci-

de canhão. e'portanto em aguas

Pmmguezai "trazia a' bordo transcrevemos os seguintes pe- ç

' rurais“d'e 100'negr08, parte dos ¡iodos que claramente pro_ Sabiamm'a amar,

3911““: Seg““do O P“?PTIO ?3" vam a veracidade do que aci-

_pitão declarou, havmm BldO ç ma dissémos: l

"comprados na dita ilha'ealli

4 'Erajmauifesto que este na-

mente justo. Era de -tal ordem e 110 escravos, a que O capl_

tão chamava , ñ

mas que em vista das segum- Sob os cyprestes

tes informações são, como dis- «

se, escravos..

o _abuso que impossivel se tor-

›_r1av_a proceder para com este

navio . pela forma por que se

- 'havia procedido 'para com os

::dois outros Maris Stella e Ma-

é¡ Caroline, que haviam si-

'-,:idór,po'stos *em liberdade me-

' diante_ simples declarações dos

'-'trespectivos capitães, o que

_exuberantemente prova «a ur-

banidade o- cortesania com que

,às ,- auctoridades portuguezas

'tíeÍÍeameraram . em tratar a *~

;Eandeiragfranceza » ç _ * _í w

Ã'i'barca' 'Charles et Georges i

“fantasia, porem, como já ,

;, _issemom no mesmo caso para

intercalar ella a mesma con-

.ldideração "e deferencía:

_ «IR-Porque este navio foi

actido na bahia da Conducia,

*pé mesmo " da cidade de

Moçambique', de cuja porto é

__ ividida por uma pequena pe..

ninsula, onde estão varias al-

- . _ Viram-se _assentes duas gran-

“0113 entregava 3° trafico da des caldeiras, tres alambiques, ,

emrêvamm e” Porta““ É”“ coberta corrida, 40 cascos pa-

_apresamerito pelas -auctonda- ra aguada, mantimentos para

de.“ Portuguezes em ab 301m”" 3.00 pessoas durante 2 mezes,

0 tempo e a

_ ra nos primeiros. dias melhores do _

'Tambem ba grande falta de pasta-

so repetil-a numerosas vezes e em-

pregal-a convenientemente. Theori-

* camente o «jiu-jitsnn, é um conjun-

cto de conselhos destinados a per-

mittir ao fraco a bater o forte e de

o dominar. Ora julgue-se do seu

í valor quando empregado por um

homem vigoroso, 'habituado aos

exercícios atleticosl _

44- llizem de Roma ao_ «Figa-

ro»: «Nas espberas diplomaticas

aliírma-se que a Italia, d'accordo

com as outras potencias, exerce to-

. , da a sua influencia no Extremo-

E O 501 no °°°1dente° oriente para círcumscrever a guer-

° Ani”? 1904' w . ra russo-japoneza. Diz-se especial-

Albmo Mendes' mente que o governo italiano fez

"MM jà-esforçcs n'esse sentido e que a

' italia, sendo a unica grande poten-

. w * cia completamente desínteressada

No (“311ng de “Santa '10313' na questão, a sua acção pode ser

na» fallecell na quarta-fel- t efllcaz e conduzir, talvez dentro de

ra ultima a educanda D. Ma- um praso não muito longo, ã con-

ria Julia Flores, do Douro, Clusao da Pan'

victimada, com all-nos ape_ A pepulação total dO Japão

da sopra em determinadas ho- Hasa P01' uma' @Ongestao pul-

ras do dia, e a chuva d'hontem, monar, contra que foram 1n-

POÚÍa ter'serlalããza C01110__lt3"n¡na''l'ructiferos todos os exforços

do o inverno, là bellos, tao cheios da sciencia e os cuidados es;

de luz foram os días de que gosa- . .

- i e . eciaes das Virtuosas senhoras i .

mosrdesde metodos da semana cor- p dirigem 4... segundo o annuano dos

rente. *(11190 _ _ 4 automobilístas íuglezes para 1904,

Fizeram-se porisso nos campos Estiveram por esse motivo * O re¡ de Inglaterra possue 7 car..

largas. Semenlenasae ”Parecem làa em Aveiro os paes da desdito- ruagens automoveis. 0 seu melhor

em alguns d'ellesa (19390““th “3'“ sa que retiram no dia human vehicule é uma carruagem de 22

bentos das sementes lançadas a ter-j digno = cavanos, com 6 lugares, em que o

' . . . , rei e os seus íntimos saem frequen-

anno. w '0" No hospltal c““l d ea' temente a passeio. Tem ainda um

*No nosso mercado tem ba- ta cidade falleceu tambem o omnibus de 12 cavanos .que pede,

VÍdO fáltãí ahSOlUla 'de hm'lallçausoldado rancheiro de infante- comportar 16 pessoas; um char-á-

bancs de ll cavallos e um breck

de “22. Ednardo Vll possue tambem

um lindíssimo barco movido a pe

troleo do qual se serve muitas ve-

Do auto a que alludimos i' 00m Ella @resolam

Irmãs parcelam,

' Um dia de maio,

De immenso calôr,

A pobre da Hôr

Murchou de repente:

Vivêra contente,

Morrêra creança;

Assim morre a esp”rança

«ÍQOOO'OO
OOOOOOOOC

IOOO

'1

trabalhadores, .

L. de Vasconcellos Dias.

 

agricultor-á

e não fora o vento frio que aín-

ta nobreza ou Kwazoku; nobreza me-

dia ou Snízoku; povo ou Heinín. Pe-

;prehendía 4:551 dos 1.“, 2.105:698

1 dos 2.“ e 41.653:600 plebeus.

foi victima dluma meningite..

gens para os gados,
o o_

- ' ' ' ' Era natural de P1nhel e con-
- o» As feninm utilizações 'que tetan

de outros pontos:

u,

l

'M

i

w conhecida e importante

,diVIde-se em 3 classes, a saber: al-w

lo anno de 1899 a primeira com»

tava apenas 23 annos de eda- zes e que anda a bordo do seu vers-.trio natalicio do estimado

gnilica muuito», o empregado do , 95°““ '1° WWW? *1° 10“”: POI P10-

telegrapho transmittía unorto», que ços sem “mpewuma'

tem a mesma significação que em *

portuguez

. Vende tambem feno e camila¡ do

mulho desfiado., para encher colchões

* #nowoowwmo

9'

Agua (la tuna

  

Archivo do “_Uampeão,,

. pharmacia

o lisbonense, propriedade dos srs. con-

de de Bcstello é: 0.', successores do bc-

nemcrito primeiro conde do mesmo tl-

tulo, colligiu em folheto de perto de ao

paginas as, apreciações medicas ao ex-

cellente «Vinho de carne», producto d'a-

quella casa, de que tem o previlegio ex-

» cluswo. Não ha menção mais honrosa

* nem attestados que tanto digam. O

«Vinho nutritivo de carne» da pharma-

i cia «Franco, tilhbs» e um poderosissitno

* auxiliar nas convalescenças,e tem diver- ,

sas outras virtudes, pelas quaes se re-

commenda.

o _Está publicado o Fascículo ii da

2.' serie do Vinton¡ das escolas, aprecia-

! vel reusta de mstrucção e educação ci-

rica.

@Temos presente tambem o n.° 12,

serie *29, do Boletim oficial da Liga na-

val portugueza, que insere gravuras ma-

gnilicas e escriptos interessantissímos,

alem d'um sem numero de noticnis cuja

leitura agrada e interessa.

O A Vida d'um rapaz pobre-Este

notavel romance de Octavio Feuillet ap

parece n'esta semana n°uma bem cuida-

da edição do «Escriptorio de publica-

ções», rua de Santa_C_atl1arina._2z1, Por- ._..

" * imperadores do Japao, Russia, Coroa, go-
pos. Esta Bibliothcca dos grandes roman- ~ “mas e “uma _ g o w . ç_

ces salnra aos volumes de seu reis. nm' gmpmco das “quadras"
A . . . etc. U »'c » t ,

5 O Arauto' um publicação que aqui nr os Que conteem logar reservado Para o

l . texto, na frente o todo o verso para ravura

apresentãmosia aos nossos leitores dis- pm; i' __ . 'É °

tribuiu o n.° 2, que não desdiz dd seu ço' 100 REIS No mnpmm d° p“"
bl' o w w - ~

progmmma e desperça aoauençâo de to_ oultcrtzçsps, rua do Santa Catherine, 231., Porto a

dos. Tem, como o primeiro, 16 paginas

de bom texto, com gravuras intercalla-

das.

Pela imprensa

O nosso college Gazeta d'Es-

pinho commemorou o anni-

ANADIA--MU&OFORES

unica agua sulphatada-calcioa

' analysaua no paiz, ,semelhante

a :firmada agua de Contrexeville,

no¡ Vouga¡ (França.)

INDICAÇÕES BABA uso INTERNÇ:

arthritismo, gotta,lithias e urtca-

lithias biliar, engorgitamentos

hopamoos, catarrhos Vesicaos, ca.-

tarrh'o uterino.

uso EXTERNO:

em did'erentos especies do derma-

tozes.

A' venda em garrafas de litro

a caixas de 40 garrafas.

Preço do cada garrafa 200 reis.

Em caixa completa. ha. um dos-

conto de 20 “[0 u

nmco nsposrro EM namo

Pharmacza Ribeiro

Rua. Direita.

tunun nsnnronn
6 postaes illustrados
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4
4
W
M
M
ü
N
M
N
Q
M

   

  

 

  

   

  

  

. l. l EVENN Á
Unico Apprwado @75
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FUNDIÇAO ALLIANÇA DAS DEVEZAS

_DE

Bar.os dt PINHO, succesor

Rua Moreira da Cruz,Devezas--V. Nova de Gaya

   

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

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

d'eixo, tambores para correias, bombas de pressão para agua, ditas

svstcma gallo para trasl'egar vinhos, prensas para expremer bagaços

d'uvas ou azeite; assim como todas as obras que pertençam a fundi-

ção, serrallieria e torno mecbanico, portões e gradeamenlos para Jill'-

dins e sacadas, mexedores para balseiros, torneiras e valvulas de me-

tal para toneis, marcas para marcar pipas e barris a fogo e ditas pa-

ra marcar caixas para embarque, cliarruas e arados de todos os sys-

temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para uvas com

cylindros de madeira, engenhos de copos para tirar agua, ditos fundi-

dos de todos os systemas, estancarios. Tambem fabricam louça de fer-

ro para cosinha em preto e estanbada de todos os tamanhos, ferros

»de brunir a vapor, ditos d'aza, copiadores de cartas etc.

..aos
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t
runnna'ncos DUNLOP " ' » w- *

A 7,5000 nara z Bteyelele .

Legitimos egarantidos. Pneu- O - r =

maticos Omnium, Cyclone e Na- t '

tional, añançados a 5:500. .i A mais mamada de todas

Grande sortido em accesso- _

rios para bicycletes a preços quantas se conhecem. Ultima

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto,

Sangalhos-Anadia.

VENDE-82:_em Ilhavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

Au usto Nunes Visínho.

?E em Aguada, no estabeleci-g

mento do sr. Bento do Sousa

Carneiro.

 

gancia, sendo garantido o seu

, born funccionamento. O mate-

rial do seu fabrico é de primeig

. ra qualidade, e afliançado pe-

los fabricantes DELACHA-

w NAL & O.e de Pariz=Preço

com o travão, 55$000

reis.

Grande sortimento de accesso-

rios e ofñcina de reparações tanto

de bicycletes como de machinas de

costura, etc.==Unico representan-

te em Portugal, Antonio Joa-

quim Augusto-SANGALHOS

ANADIA. .

.
4
4
-
0
4
0
0
-
0
0
-

  

llelraetos a erayon, mu:: sem

.Execução perfeita. Motricidade de

"m Jeremias Lebre. mad., Gm_

Vito, Aveiro.

Rapidez e economia

TRINDADE t Hinos
AVEIRO_ _e

TRIUMPH mm** ntnnt

Bicycletes, motocycletes e

automoveis dos melhores ta¡-

bricantes ingleêes e francezes.

Accessories de todas as mar-

cas. Ofticina para concertos.

Esmaltagem e nickelagem.

Alugam-se bicycletes.

annnnl _intensa_

._ _Aña-

nnçnos lllilllllllllíllllSllS
' DE

& R. formosa, 386

. Consultas das gpeqnheiPás u da manhã

Pomada anti-herpetica *

Para comprovar a efficacia i

d'esta pomada, bastará dizer

que ha milhares de pessôas senhoras e das doençaspencrea:

que ateem empregado em im- ~ i Pelo mfdfco_

pingens, herpes, escrophulas, g

feridas tanto antigas como re- E _d, , 1 d w f *
. . . . ,x lSClpu o os pro essores

_ Gentes; embora ByphllltlcaS, *e l Guyon, Legueu e Gaucher e do dr.

que os seus salutares effeitos
Doléris, e err-assistente na

_ . i. . clinica cepecial das vias urinarias

1mmed1atamente se teem tento *

Sentir.

do hOSpital Necker

Consultas da l

PIIARMACIA DE 1.a CLASSE

DE ALLA & FILHA

   
  

  

    
    

    

     

  

 

     
São nossos

Águeda, osr. Bento da Souza

  

* A aceitam-se mais.

i l nz lllllS eennnn a acordei?
Bico aveirense=FABBICA DO GAZ.

  

 

  i ' o MEDICO

t A. Mendes Correia
mudou o seu consultorio para a

CLINICA GEMITO-URINARIA

Tratamento das doenças d'urethra,

prostata, bemiga e rins; das doenças das

 

   

  
ás 5 h. da tarde
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PAQUETES Baton 3Anta DE

THAMES Em 14 de Março

 

Montevideu e Buenos-Ayres.

MAGDALENA, Em 28 de Março

Para Teneriffe, Pernambuco, 1ãtahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideu e Buenos-Ayres. *

l 89800 I'll¡ CREADOS PORTUGUEZES

  

' Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.a classe es-

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

:Isso recommendamos muita. antecedencia.

e ç PREVENÇÃO AOS PASSAGEIROS

Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam

as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa-

nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re-

commenda-se em esPecial que tenham o maior cuidado em tratar sem-'

pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi~

lhete onde se leia 'impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY &

SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL

INGLEZA.

A à. qmcoe Agentes no Nortewde Portugal

Talt, Rumsey & bymmgton

19, Rua do Infante D. Henrzque--Torto

Ou aos seus correspondentes em todas as

cidade es de Portugal

 

Objectos de ouro e prata para todos os gostos e

!99.4% mais barato e melhor. Basta eXperimentar,

   
novidade em solidez e ele- l

militares DE consreucçng

l

agentes -- Emgtê

~ Carneirozem Ilhavo. 0 SI'- AD- l

tonio Augusto Nunes Vizinho. -t

.M*0%.*040-*0 i

; quem a requisitar.

t

l

i

l
i

i

i

ISBOA

Para a Madeira, S. Vicente,Pernambuco,Bahia, Rio de Janeiro; -' mais 19112 031W; 1108
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Todos os preprietarios e todos os

constructores,por mais modes- JOÃO Nunes Pereira7 de

Maranhão, Republica dos
tas que sejam as suas construcções,

teem necessidade de recorrer a um ,_, ç , _

deposito onde possam comprar osihmddos'umdos do Braz“, de'

materiaes em boas condições ni'ioiülal'a Para tOdOS OSOBEBIÊOS 16-

só de preço mas tambem de quali- gaes, que por fallecimento de

(1349- Não P09“? Vezes f PTOPÊie' sua esposa, D. Joanna Jansom

tario das provmcras se ve em diffi- t Felgueiras Pereira, n esta ci_

culdades sem ter onde os comprar i_ d) d A . . *d .

e ?sem quasi mesmo saber o i 'l * e Wilma Ploce BP_ ao

que empregar que lheseja mais|Seu IIJVBIIÍvaI'lO, O qual fin-Jill-

proveitoso e economico. Tudo isso 1 gado por. centença pelo _111120

e remedeia promptamente com um competente_

_ imples bilhete postal dirigido a .I. . da dever

'LNCC', LISBOA, pedindOpreços, Declara' mala na' .

catalogos ou informações do que _ ç í

immediatamente rege.. pras [1611] por tllilllO de natureza

alguma n'esta cidade e se al-

guem se achar' prejudicado

que reclame.

Aveiro, 25 de fevereiro de

 

'se deseja e

berão uma resposta clara, que os

habilita a construir suas habita-

ções com segurança, economia e

melhoramentos modernos.

A casa de J. LÍNO é. produ›

 

lctora de grande parte dos mate- 1904-

riaes e ainda importadora de todos João Nunes Perezra.

os outros, e por esse motivo, pode .4... _....›.....______,.._.

fornecer todos os materiaes de cons-

t'r'ucção em condicções excepclo-

naes, encarregando-se de qualquer

Ç llepara... Le... Trata-se

dos teus olhos

i
. . i

remessa sem mais incommodo ara l ,

P J l2 annos são pas-

Pedir o indice alphabetico dos i sados "anais que

  

  
à nnonnnnon CARNE :já

Ê Privilegz'ado auctorisado pelo -.-

O Lgaverno, pela Inspectora'a

Geralda arte do Rio de

Janeiro, e approvado

pela Junta consultivo

dera-nda publica

, E' o melhor tonico ;à

3 nutritivo que se conhe-

›_ ce; é muito digestivo,

fortiñcante e reconsti-

tuinte. Sob a sua in:

   

  
.-_. l

a“.

_

 

_ _. . . As consttpocões, bronchites,

materlaes ao escriptorio geral . ..._ -' _ _
. C d T 35 ronquodoes, asd/ema, tosses, co-

RTÊI. aeISJIOlVOJÊ') quote/.che, influenza e outros

i" LISBOA encomodos dos orgãos raspa'.

, * * - o ratorios

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Sacclrarolides d'alcatrão, com-

postos(3ebuçados Milagres“) on

de os eti'eitos maravilhosos do al-

catrão, genuinamente medicina,

junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda.

a sua salutar etiicacia.

E tanto assim, que os bons re-

sultados obtidos com o uso dos

a acchurolidesd'alcatrao,compos-

toh» (Bebuçados Milagrosos) sào

conñrmados, nào só por milhares

de pessoas, que os tem usado,

mas tambem por abalisados t'a-

cull ativos .

Pharmacta Oriental

b'. Lazaro-PORTO

Caixa, aVulso, no Porto, 200 rs.

pelo correio ou fóra do forte,

220 reis.

Wi ll _ l i i l i r ',

Sütlblldllll llAt Alillllt IJA tlllllll

í AO convocados os senho-

res accionistas para reu-

nirem em assembleia ge-

d
i

tluencia desenvolve-se
n- '

_._

_

rapidamente o apetite, --

i enriquece-se o sangue, *

'h fortalecem-se os mus- :à
k

|

  

l

ç culos, e voltam as tor-

_ ças.

* Emprega-se com o

i__-.-.

ii
i

_-

os
eseomagos ainda os

Há

.-

 

mais debeis, para com- _

bater as digestões tar-

dias e laboriosas,a dis-

pepsia cardialgia, gas-

e;

horas da manhã, alim de lhes

serem apresentadas as contas

do anno lindo e de se preceder

á eleição dos corpos gerentes.

:à

tro-dynia, gastralgia, :à

anemia ou inacção dos .

o rgãos, rachiticos,con-

sumpção de carnes,at-›

z facções escropholosas,

* _1:1 e na geral convales-.

V _ij

i _ cençade todas as doen- É

7 ças, a. onde é priciso

i:: levantar as forças.

de seda e chaminés em cristal e mi.-

cazFABRlCA DO GAZ.

n _w

  
0 presidente da assembleia geral,

José Paulo Monteiro Conceito.
m*__

INGHH
ENDE SE uma grande

  

  

 

Mangas

  
Consultorio

 

» w ' ~. medico da Real-camara.

Dr' LUIZ Regalldl facultativo municipal-

Rua d'Arrocbella-Aveiro.

Consultas da 1 bora às 3 da tarde.

""uilllllllllllllillllllllllltlllllllllltlltliltlllllIlllllllllllltlttlntlllllllllllllllllllllt
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mercearia.

N'esta redacção se diz quem

está encarregado da venda.
_.-

WMJ› .

  

rat,na sala do Estabelecimen-

to thermal, na Curia, no do- ›

mingo, 6 de março, pelas 11 i

secretária e differentes w

estantes de nogueira e l

castanho, podendo estas ser fa- i

MEDICO-CIRURGICO cilmente aproveitadas para ar-

mação de lojas de modas ou

l

r . g

Z CA IC

FONTE NOVA
, DE

 

ABRIOA a vapor de telha do systems de Marselha, feita pelos processos mais modernos e aperfeiçoados.

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

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

frontarias, siphões, balaustres, menilhas, etc., productos que rivaltsam com os das principaes fabricas congeneres

do paiz. Tejolos de varias dimensões.--PREÇOS MODICOS.
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a pessôa alguma,nem por com- I
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¡ mos cortes de vestido; sortido chic

?de capas, casacos, pelerines. bóas

 

~ tins e muitos outros artigos de cou-

a:
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PROPRIETÁRIO l DIRECTOR

_Diem anh'qa _Diniz ferreira

'-^ secção-SEXO MASCULINO

Krav. de Noqf'frroya

Curso commercial, conversação

franceza, ingleza e allema, contabi-

lidade, calligrapbia, escripturaçdo

commercial, instrucçào primaria e

secundaria, magislerio primario.

Musica, ::grima e gymnash'cc

PROUIIIGRII IDIIANOIIIOI

PAIN 0 INIINO DI EINCUÂI

do

@Batendo das Províncias °

vaeniâa JV. Pinheiro-Avelro
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Facturas, circulares,

enveIOppes,numeração Ó

e crivação de livros e í
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talões, recibos, avisos,¡

mappas,livros, jornaes,ê

cartões de visita desde

250 a 12239500 rs.o cento,

etc.,etc.

Machines e typos no-

vos.Pessoal habilitado
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2-* “Cão-\SEXO FEMININO

Praça 8 de Maio, 46

Linguas, musica, lavores, dese-

nho, pintura, instrucçño primaria e

magisterio primario.
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Bico aveirense. -Na

Fabrica do Gaz.

Novidades para inverno

   

RBCBb
e_Se

uln

nas ofñcinas typo_

graph
icas d

o Cam..
RUA MENDES LEITE, 13 A 22

Aveiro

 

caba de receber as mais altas

novnlades da estação: lindtssi-

 

A

e outros artigos de agasalho. Gran-

de variedade de flanellas, meltons, ILLUSTRADOS

; IDOSCOHS, e caSiínÍraS prqprjag para t 11 ' Í¡ 1 ,L l , y \

capas e casacos. Cliapeus para se-

i

i

nbora, ultimos modelos. Guarda-

chuvas, cobertores, malhas, sapa-

tos de agasalho, meias de lã, es-

partilbos, velludos, pelluclies, se-

na, 2.3, 3.a e 4.a series,com vistas, paysagcns

e monumentos d'Aveiro

A' venda na «Veneziano-central», aos

Balcoesm nos escriptorios do «G ampedo das

provmctas».

Custo, l20 reis
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,, MABHNAS DE BUSTUHA ATHO

facção.

OXXXXXXXXXX*
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Grande sortido em accessori' s, agulhas, etc., etc. OHioina de

gerações, tanto de machines de costura como de bícycleteS.

1h08-g:;ã?:8°nt6 em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-_Sanga_

Sãonossos agntes: EM AGUEDA o sr. Bento de Souza Car-

neiro-EMILHAVO, o sr. Antonio JAugusto Nunes Vizinho-Acce-

r.
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- SOUTO RATOLLA a IRMÃO
RUA D'EN'I'IRE PONTES (ao Caes)

em todos os valores. Ao publico em geral se pede visite este estabelecimento, onde encontra tudo o que pois pre.:isar para casi. ou para brindes. Ninguem

peoo das provzn- 7
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