
  

 

     

pilha: 3$250 reis. Numero do dia, 50 reis;

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

r .j portancia com ella dispendida.A assigniitnra é

" Não se_restituem os originaes.
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AVEIRO

AS JOIAS
i

D nterpellado na camara dos

Í 7. lpares pelo nobre chefe do

'l- partido progressista sobre o

-~ destino que déra as joias res-

t. tituidas por D. Miguel, e de-

f positadas até ha pouco no

i Banco de Portugal, o governo

V, declarou que as entregára á.

_ ' administração da casa real ine-

diante inventario e recibo.

Mas porquê 'P

A Isso é que o governo não

« disse. E no entanto, continua

a ser estranhado pela opinião

publica que, só agora, depois

  

n _'I

t de tantos annos depositadas,

5-' sem nunca ter havido reclama-

[e' 'V ção, e tendo passado tantos ~

5- l ministros, de tão variados par-

¡- tidos, pelos conselhos da co- «

= rôa, fossem entregues.1.

1.. , _ Se eram da casa real, por

,g , . que estavam depositadas? ñ

1.. í Se havia duvidas sobre is-

r.. ._ eo, como é e por quem é que

j ' fôram agora, e só agora, re-

'fo solvidas?
ú

Í

Se tinha sido preciso lei

especial das côrtes para dis- l

_ trahir algumas d'essas joias

_'1- - do deposito, porque é que tam- w

bem agora se não levou a w

_ ,fi- questão ao parlamento, e tan- i

'i ' to segredo““ fez até este Ino- V

; . mento sobre um caso que se

diz tão simplese regular?

1 Foi 'preciso que o facto se w

descobrisse casualmente, e que i

um digno par o perguntasse,

_ Í para o governo dizer alguma *

.' cousa, e tão pouco, _que tudo

' ficou no escuro, e por ventura

ainda peor do que até aqui.

Para prestígio das institui-

ções, o governo tem obrigação

. j '

.i .
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6° de dizer IJLilS. _ Nao quer ou

o... _nao fazel 'O

A?, - Só esta pergunta basta pa-

na-'“ ' * w

..,- 4 t ra o comprometter. ;

tg¡ .

nñ-Çe. A =_______-_-_;_-L-_
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o o o

gua i, s se descobriu o paradeiro das joias de D. a

da, Miguel, que tanto estavam dando que pensar

etc; 3- ' a muita gente.

aob ~' ° 1. 'Declaromo honteme'mi camara dos pares o

inter - sr. Hintze Ribeiro, em resposta ao illustre che-

   

   

  

   

   

  

   

     

     

    

  

   

   

  

  

     

   

  

   

 

   

  

    

  

   

isto ' fe do partido progressista.

que _ l A curiosidade publica estava já. deveras in-

nn-v; z. teressuda n'essa questao e quasi sentiu uma.

aos." desillusao com a resposta do sr. presidente do

ode:: -' conselho.

dos. “ Afinal essas joias estao onde deviam estar:

lado". na posse da Corda.

alta. _' , ÓO sr. ministro das obras publicas apa-

soni; Í nhou ante-hontem na camara dos deputados

._ uma lição que lhe ha de ficar de memoria para

toda a sua vida.

. ' Tomou os foros de escandalo o desastre do

er. Vargas. E todos concordam que n'outro tem-

Ípo, homem que assim fosse tao exaustorado,

_ não mais voltaria a camara sentando-se na ca-

_v tleira de ministro.

_- Não foi só o ataque violento e justo do sr.

Alexandre Cabral, acompanhado de toda a mi-

_1' seria; foi ainda e principalmente a tristissima

_ e desgraçadissima defeza que o sr. ministro das

obras publicas fez dos actos porque era accu-

lado..

›' S. ex.II meteu os pés pelas mãos, ein-odi-

, lhou-se e chegou a confessar que tinha deceta

cia.? '

iili- '
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bem;-

ra à - 1

'não -1

l ".

:e

'i

- 1¡

osL p :11

_ II

.- caminho de ferro da Regua a Chaves, copian-

À. lo-as da proposta que a casa Fonseca Santos dr

,- "i Vianna tinhaap'resentado ao primeiro concurso,

s. en' tinha annullado por nenhuma das

É, propostas ter satisfeito aos preceitos legaesl

' i Extraordinarioll

., E accrescentou que o governo tinha assim

~ a certeza de que tinha um concerrentell

' E tinha o que queria e lhe convinha. Como

_vi

na;

min; "Í marinha a esse concorrente ficar só em campo!

for., ' lt se viii maior descaramento?

E conserva-se este ministro e este governo,

que com aquelle tem responsabilidade solidarial

a_ Aqui esta um caso em que gostamos de ver

e 81'. Bintan assumir a responsabilidade preci-

piia do seu conega. Ficam- lhe bem esses sen-

t tlmentos.

' 0 que nem a um nem a outro ficam bem,

quer,
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“SIGNATURAS-(Pagamento'adeantado)-Com estampilha: anno,3$750reis.Sem estam-

w nidas se teem feito e a cidade vae dia a dia ~

~ frente, e tendo todos nomes dos paizes e cida-

w des principaes da Europa.

w meça agora a ser atacada, fallando-se na crea-

* ria, está causando já grande enthusiasmo, mas

i augmentado e continua a agumentar d'uma for-

: Só Aveiro continua sempre na mesma. Os bair-

do 'as segundas condições para o concurso do *

atrazado, 60 reis. Africa e paizes da União PUBLICA-SE ÁS QUARTÁS-FEIBÃS E SABBÃDOS

IMPRESSO;EM PAPEL DA_FABRICA DE VALLE MAIOR

l

modificações aquelle de que

nasceu o actual edificio. 0 lo-

cal em que se levanta o lyceu

em 00911133110 P913' _anhga al' tão o governo civil d'Aveiro se

bergaria ou hospital de S. achava estabelecido no antigo paço

Braz, fundação de Fernando episooçal, disselhe em conversa:

Vaz de Agonidei contador_ -Eu bem sei .onde esta uma

, i _ casa que nos serVia.

mór de D' Duarte e D' Affon -Então onde? perguntoudhe

wso V, mas ao tempo em com- elle admirado.

pleta ruina. --No lyceu.

Os trabalhos de construc› _O lyceu mandou-se fazer pa-

Ção principiaram em 22 de "a as letras-

agosto de 1855 e ficaram con_ _Para as letras?! Mas aonde as'

gemidos a 24 de jmeíro de quer o sr. José Estevão em maior

~ - e i . abundancia do que no governo ci-

1860' Dlspendeu'se n eu“ "els vil? retorquiu-lhe o outro interlo-

28:102â448. cutor.

A inauguração do nOVO Passados quatro annos (1864)

lyceu verificou-se na quarta- ardia o governo civil e mudavam-

feira, 15 de fevereiro de 1866. 13:8Lñgãfaâsdãef'acràzlçoesl Para 33 Sa'

Pelas 11 horas (Feita dm OS E' inutil deyclarar que José Es-

eStUdameS do anus-io lyceul tevão tinha morridol»

que se achava installado no

extincto convento de Santo

Antonio, sahiram d'alli proce-

didos por uma philarmonica

e 'acompanhados pelo reitor e

sempre contada dos dias 1 ou iii de cada mez.

Com alguns regeneradores, mesmo, temos

nós .faltado, que se teem envergonhado perante

taes factos e tão grande escandalo.

Mas o governo quer ir ahi até ao tim, e vao.

Õ Esta na tela da discussao a expansão de

Lisboa. Tem-se effectivamente notado de ha an-

nos para cá um desenvolvimento extraordinario

na capital, com novas ruas, novos bairros e im-

mensas construcções.

Agora dirigem-se todas as attenções para

a prolongação da Avenida da Liberdade, para

as novas ruas que d'ahi partem em direcção ao

Campo grande. Bellas, longas e compridas avo-

uma rede que se não vê, mas que

todavia enleia e surprehende.

Um empregado publico que fal-

tava com José Estevam,e ainda en-

l

  

   

  

crescendo para esse lado.

No Campo grande, tencionava e tencmna

uma companhia, que ha pouco se formou, cons-

truir um grande bairro, a que deram logo o no-

me de Bairro da Europa, e em que se fariam ,

grandes avenidas, larguissimas, todas arborisa-

das, com construcções modernas de jardins ã

Esta ideia, que aliás foi bem acceita, co-

ção d'nm immenso parque, que occuparia tani-

bem o terreno d'aquelle bairro, que, portanto,

se não construiria.

Esse parque, diuma extenção extraordina-

a verdade é que tal plano nos parece irreal¡-

saveL

Custaria rios e rios de dinheiro. Só para a

sustentação, depois, já ouvimos fallar em 80

contos de reis annuaes.

Por aqui se pode calcular as probabilida-

des d'exito que elle tem.

O que é fóra de duvida e que Lisboa tem

Como monumento de gra-

tidão á. memoria querida de

José Estevam, por este melho-

ramento alem da suaw estatua

em bronze, que se ergue em

_frente do edificio, existe n'uma

~ das salas d'elle, na da biblio-

techa, o retracto do tribuna

pintado por José Maria Sales,

ma extraordinaria. Casas, ruas e bairros novos professores, e depois de per..

por todos os lados, e não se vê uma casa com

escriptos_ correrem differentes ruas sol-

Então na baixa, muito menos E quando tando enthusiasticos Vivas á

apparecem, pagam-se por bom dinheiro. . . i

A, ,andas é que não d¡m¡,,uem_ familia real e a José Estevam,

diri iram-se ao novo edificio . .

g * de Lisboa, e ahi collocado por
Ô Nem só Lisboa augmenta. Varias outras

cidades do paiz se desenvolvem a olhos vistos. . 7 ~

eiijas portas foram entao aber- . . .w . í

* iniciativa dos estudantes em

tas pelo professor decano,

Germano Ernesto de Pinho '1866' _ g

Ravara. * Parceria marítima

O reitor, dr. Francisco de , arece que ha ideia de cons-

Oliveira Queiroz, pronunciou i

ros novos que ha, são ainda os do tempo do

benemerito conselheiro Manoel Firmino.

@Temos a registar o suicidio dium capitãa

de artilharia, o sr. Antonio Caetano Pereira. In-

felizmente não acaba esse terrivel flagello, que

ataca mesmo as classes mais illustradas. Triste!

Juca.
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um breve discurso alusiVo ao

j acto, sendo lançadas então al-

gumas girandolas de foguetes.

A' noite o edificio appare-

ceu illuminado, tocando no

; atrio uma philarmonica.

   

   

  

LYCEU iiciiniii nr nuno -

assa por ser o melhor dos

P lyoeus de Portugal, e por

tanto não é para estranhar que

seja o melhor edificio de Avei-

roi :390m efeito ° éà 1h N'uma das salas do pavi-

um 05 gr95:11 às me 0"' mento inferior foram installa-

~ ”mentos que a* o' a e deve a das as aulas do curso eccle-

JoséNEstevafn. d d í d siastico d'eta hoje extincta

a sessao os eputa Os diocese, e ahi se conservaram

de 16 de julho de 1853'. pediu atéjulho de 1864 (1) emque to-

_________._¡__.___.__.o tribuno que o governo man- do O mesmo pavimento passou í , w

Estabelecimento
dasse levantar a' planta e Or' a ser occupado pela-i reparti- *-. w ñ w , ._, _ O _

game” o-Orçamento d um ed¡ ? ções do governo ciVIl e da .far V

ñmã pf'ra O lyceu .8T. Aveiro “zenda do districto,onde se en-

* ten 82:15::tgfíeggexgãc; contram ainda hoje com gra-

. _ W' w _ w . ' ve prejuizo para o .ensino. “A

ãiiíãhíiããifoâã$323 MPPB“? (”em install””
director das obras publicas do prOVlsorla'q.u-e quam se vaetor-

i districto que então era o ma- nando deñlptwa'escreveu O sr'
. , ' . . Mello Freitas a .pag. 1 7 7 do_

Jor d engenhana Joaquim L0' seu belle livro Violetas:

E“ Nuliesà quegmce?65:e «O destino tece occultamente

que esepuos. a pana -

encarregou este o antigo mes-

i tre d'obras econductor ao ser-

viço d'aquella repartição, Ri-

T cardo da Maia Romão, que

confeccionou dois.. _ projectos, i

'Sendo adoptado' com algumas

de tracção a vapor.

 

dos, fóra a sua alimentação.

' Possuo na rua dos

o activo industrial,

feira de Março.

mercial.(1) No «Annuario- do lyceu nacio-

nal d'Aveiro» anne de 1901-1902“diz-se

que a construcçào do edificio e a sua i

inauguração se realisou'em 1364 e mu- ~

dan a para alli das repartições em=

186 Ha manifesto engano. As datas»

que apontamos é que são as verdadei-\

 

i
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tituir-se uma parceria ma-

rítima na costa de S. Jacintho, e

que .será. formada. por todas as ;

campanhas alli existentes, que

são em n.° de 7, para fazer a

tiragem das redes por meio

Como actualmente é feita,

a força animal, o dispendio é

grande. Calcula-se em' quan-

tia superior a vinte contos só »

o custo dos bois alli empregao

de moveis

Marcadores A

sr. Angelo da ~.

Rosa Lima,um importante estabele-

cimento de moveis que acaba de ser

enriquecido com um sortimento pro-

fuso, variados ao alcance de to-

das bolsas, e que destina á proxima

E'-nos grato evidencial-o, pois o

sr. ”Angelo da Rosa Lima aiñrma

assim uma vontade captivante e um

rasgado desejo de bem servir o pu-

blico, que frequenta a sua casa eum-

_ _ "01188 militares

* ' in inspecção ao destacamento ,

de cavallaria 7, veio a Aveiro

o sr. .coronel Noronha Gouvêa, com-
¡ e . n

mandante da brigada de cavallaria

anurmsrnmon

@hmm @and @entre de Milton

EDITOR

resets assuste

-o-

Rcdarção, Adm. e (l/[iri'nas

Avenlda Agostinho Plnhelro

Endereço telograpliico:

CAMPEÃO-_AVEIRO

 

emanuel Jirmino ó'efllmeióa diária

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

nha singela. Repetições, 20 reis. Imposto do sello, 10 reis. Annuncios permanentes, contraclo

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

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

redacção seja enviado um exemplar.

w e Esteve hoje em Aveiro _o sr. José

da Costa Mortagua, preprietario do «Jor-

nal de Estarreja».

«com sede em Castello Branco,acom- ,

* panhado do seu major e ajudante ~

. de campo e de um tenente-coro-

nel da administração militar. _

Sua ex.l teve à sua chegada os * _

cumprimentos de todos os officiaes _ Com sua irma, a sr.' D. Esther de

que compõem a guarmção da c¡_ , VilhenaTorres, partiu hontem para Lis-

h l , _ l l lc w boa o sr.. Reynaldo de Vilhena Torres.

dade' e ospe( ou'se “O “ 10 e en' Vão em visita a sua mãe, que alli adoo-

i trai». onde fO¡ dBPOÍS prestar-lhe i ceu e que felizmente se encontra ;a me-

s as honras do estylo uma força de * 1h01'.

capitão com a respectiva banda.

0 sr. coronel Gouvea encontrou

na melhor ordem a escripturação

que veio inSpeccionar, e teve para

o brioso coininandante do destaca-

mento, como para os restantes of-

ticiaes, palavras de verdadeiro e

merecido louvor, que registamos

com satisfação. '

Durante a permanencia do sr.

Gouvêa em Aveiro, e as horas do

seu jantar, tem tocado no hotel a g

banda de infanteria. i

4h Tambem aqui esteve n'um w

d'estes dias o tenente-coronel me-

dico d'esta 5.3L divisão militar, sr. ç

dr. Montenegro, que veio fazer a

inspecção sanitaria trimestral as

tropas aqui aquartelladas.

+0- O sr. coronel Antonio Vi- ;

vamo' commandame da bugada Osr. 1). Miguel d'Alarcão reuniu

aqu' @Slabelec'dai tem”“ 'nspec' w hontem a neitc em sua casa as familias

Clonflr bl'eVçmeme 03 regimentos das. suas relaçõeskfestejando n'urppon-

do infantaria ri.os 23 e 24, de que vmo alegre o aiinivcrsario natalicm de

se compõe a mesma brigada. sua irmã, a sr.'l D. Maria Alarcão.

V V
o o __-+

___

40- 0 regimento de infantaria
í ~ ç, Gremio-Gymnasio

24 vae 3'33"“? [1.a sua. mam"? .sta assente que se effectqu
força, ouvn* missa a egreja da Mi- E u. t d í .

sericordia pelas ll horas e meia da e a l as 008 uma 38.30%"“

manhã, devendo haver em seguida do carnaval, tendo a d“ecção

na parada do quartel a cerimonia para esse effeito aggregado a

da rectificação dO juramento de gi uma commissão, que procu-

bande'ras° rara dar-lhes o maior brilho.
+0- Volta a faller-se 'no fone.- . í

w cionamento da carreira de tiro da à As duas reuniões devem age'

guarnição d'esta cidade, na Gafa- i Omar-Be "O domingo e terça-

nha. Para este lim foram ja na ~ feira gordos.

quinta-feira examinar o localos srs. t -----o---_-----

coronel Garcia e capitão David Ro- Banda “eg'mal'uf'

cha, de infanteria 24. A reputada banda de 1n-

Dizem-nos, porem, que para a fanteria n.° 24, toc-a amanhã.

5 carreira poder l'unccionar, é neces- no Jardim publico, da 1 ás 3

sario que a camara de llhavo ceila d _ -

* - - › *a tarde. i e r »

definitivamente, e por meio d'um _ O s u p Ogmmma é

o seguinte:
termo, ao ministerio da guerra, os a _ _ . .

terrenos indispensaveis, em segui- ~ _1- Eai'te-_t'vwa “um”, 0M!"

da ao que se procederá a coustruc- "afim *bl Telemile POÍ'POUTÚ¡

ção dos harracões que hão de alo- * “lago 2-0 nel' COMÇQD: vim_ CÕrte

jar as tropas concorrentes à instruc- de Granada”: P““Nlas'a MUW'SCü-

' 2.a parte.--«lloinenagem Ode
são. _. . _

“ Ú «RHSUS

valsa; ¡BOllBllllilii. Ot'tllllal'lo.
1 em que no ministerio da guerra se

'
l*

esta agora, parece nos dever da t .um

,camara d Illiavo, que o SOllCllOU e ag“, das libras corre ac_

* [$130 reis.

tem a mão os meios de consegnil-o

agora_ tiialniente no mercado a

ç Benefício

wm grupo de socios do Recreio ~ Gusta a0 Popular' qiie 0 g0-

'artzslwo premove para a pro- verno está disposto a in-

cluir na lei orçamental uma

auctorisação para contractar

xima segunda-feira nm baile mas-

, quée, em beneficio da caixa de soc- *

corros da mesma sociedade, nos . .

w com as camaras municipaes a

remissão do imposto do real

d'agua nos seus concelhos.

. PARTIDAS:

O Esta em Barcellos o nosso illus-

tre amigo, sr. Francisco Barbosa da Cu-

nha Sotto-Maior, chefe do partido pro-

gressista em Estarreja.

. DOENTES:

As ultimas noticias de Davos

acerca do estado de saude da es osa do

nosso presado amigo, sr. dr. ntonio

Emilio d'Almeida Azevedo, são quanto

possivel lisongeiras. Parece que o mal

não tem a gravidade que se suppóz em

rincipio, esperando-se porisso que el-

e ceda ao tractainento. Sinceramente o

estimamos.

ÕTem estado doente a erl D.'Ephi-

gema Pereira da Cunha, esposa o sr.

ntonio Pereira da Cunha.

ew Continua doente o sr. Antonio

João Couceiro, o que sentimos.

o Tem estado recolhido, por incom-

modo de saude, o sr. coronel Antonio

Vivaldo.

O ALEGRIAS NO LAR:

f

 

salões do theatro Aveirense.

 

*eai-tou de visita

 

O' ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, os rsrs. conselheiro Joao Fran- »

eo, e Armando de Castro Regalla;

' Amanhã, as sr.“ D. Eugenia d'Al-

meida, D. Amelia P. Grijó, e o sr. Ma- *

nuel de Clamouse Brunno Van-Zeler, *

Porto; »i

Alem, as sr.“ D. Elvira e D. Beatriz

da Fonseca Pinheiro, Lisboa; D. Leonti- i

na Caires de Vilhena Torres, Rio de Ja- ~

w neiro; e os srs. dr. Ricardo d'Almeida, *

i Alfandega da Fé; e Antonio Prophirio 3

i de Sousa e Castro, Lisboa - w

i Depois, a sr) infante D..Antonia de ~

¡ Bragança e a six' l). Sophia Scarlett, ,

Lisboa. ' - -

 

,j.

O CHEGADAS:

Estiveram n'estes dias em Aveiro

os nossos amigos, srs. dr._ Ignacio Mon-

teiro, dr. Antonio Emilio d'Almeida

Azevedo, José Rodrigues Pardinha, Joao

~ Emygdio Rodrigues da Costa, Manuel

i Mari-a Amador, Avelino Dias de Figuei-

redo. Caetano Pereira. de Sousa Athena-

zio de Carvalho, Manuel Gonçalves Nu-

nes, _José Duarte de Mattos, Manuel

grancisco Dias, e Joao Alfonso Fernan-

es.

e De visita a seus

bem aqui o sr. dr.

00| Pillüll DE GEDOFEITA

Fez hontem annos e celebra

amanhã, domingo, na festa

i da Virgem de Lourdes, no

; grandioso sanctuario que, com

aes, em“, tam_ a seu irmão, o nosso veneran-

. arlos daCupna do prelado, sr. bispo Conde,

. 33:32:12,153ngth d° par“do mumâlpa¡ fundou na pittoresca Carre~

e Regressaram do Porto o sr. DeÊrte * gosa.

i Ferreira Pinto Basto e sua esposa. '

e Ja alli chegou o sr. João Carlos *

d'Almeida Machado.

@Acompanhado pelo rev. Adelino °

.d'Agmar, _chegou a sua casa da Costei-

ra o sr. bispo Conde.

J'

' Foi aquelle o seu berço, »e

d'elle escreveu um dia Tho-

maz Ribeiro:

«A quinta da Costeira, no foro



moso paiz de Oliveira d'Azemeis

(cabeçados aduares), deve ser um

torrãoabençoado, visto que nasce-

ram alli: Antonio Corrêa .de Bastos

Pina e D. Maria Joaquina da Sil-- Os srs. Ferreira e visinhos ,

va, de quem são filhos o actual andam aterrados, ecom razão.

bispo de Coimbra, de Aveiro e de , E'

Leiria, e o D. Prior de Cedofeita,

que eu conheço, admiro e preso».

Em aditamento acerescen-

taremos que todos conhecem,

admiram e presam o sr. con-

selheiro Antonio Maria Corrêa

de Bastos Pina, pois os altos

merítos. ,e preclaras virtudes

d7este honradissimo e dignis-

_simo sacerdote, como o desi-

gna o poeta, são geralmente

reverenciadas. Em Aveiro, on-

de estudou e onde conta dedi-

cados'amigos, 'citado 'como

*exemplo de sisudez e seriedade.

No Porto, na sua antiga e po-

pulosissima parochia, "é tam-

bem ainda. hoje e será sem-

pre respeitado e louvado o

-seu nome pelo bem que alli/

_praticou n'um longo periodo

de quasi trinta annos. Em fim,

_para onde os achaques docor-

-po o levaram mais cedo do ~

que desejava, é adorado pelos

beneficios que espalha entre a

pobresa, pela fidalga ' bizarria w

com que a'todos acolhe e es-

tima, '

Por isso são mais que jus-

tas estas palavras do grande

de orador sagrado,o sr.conego

arcediago Alves Mendes, a seu *

respeito, escriptas ha annos:

'a0' D. _Prior de Cedofeita, _é

um sacerdote _illustrado e, um pa-

rocho operoso _e benemerito. Ato-

da a'luz, com distincçãoe sobeja-

'mente- o tem patenteado elle. Se

prover ás necessidades dos'fieis

com primOrOSO zelo g inexce'divel

'pentualidade; se o iillustrar _pela

palavra, maralisar pelo exemplo, e

sanctiñcar pela administração dos

sacramentos constituem o munus

excelso e gravíssimo do pastor

d'almas, ó p'arocho de ' Cedofeita,

"tem-no 'desempenhado nobremente.

 

_ , ; Espíritos...)

Anda o diabo á.. solta no visi-

.. › nbologar da. Forca.

_ _ O prOpiietariO Joaquim no theatro «Principe Real», A

..Marques Ferreira e sua espo- com a famosa Opereta «Cha-

sa são ha tempos visitados, a w peu de trez bicos». Tambem

'horas mortas da noite, pelos _se realisa hoje no theatro «Car-

espiritos ruins, que invadiran! los Alberto»,a festa artista do

'a'ipacata povoação e lhes teen~ actor emprezario Alfredo Mi-

posto os costados e os moveis _ randa, com a primz'ere da re«

n'um, feixe. Hoje são as cadei- i

' ras que se partem, amanhã é

"dradas que o fusti-gam, as ar-

'cas quedançam em seguida o

com elles vive.

mados do que se passa. E o

.casoé serio, demais a mais
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tocou a do pae. _

_10s outross ;são .. ;apenas

çãoêdo- Eterno, ¡assaz - grande

para ser-estender a toda a-fami-

lia;- Como s'aber--e a sua voz

baixou subitamente e tremia -'-

_como saber Onde estãoÊ agora?!

- E Ben-Hur- deu, um. passoem

frente e exclamou:

v -Minha mãe, minh

mã! E” ›d?ellas . que fall-as!

a ir-
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Porto, .

Vimos hontem na sala de lei-

tura da bibliotheca do Por- l

to uma. riquíssima estante de

pau preto, com embutidos de

metal amarello, medindo de

altura 3“',15 e tendo de largu-

ra na base, 1,m55.

Esta valiosissima peça de

arte, que pertenceu em tempo

ao convento dos frades loyos,

fôra encontrada, partida e des-

mantelada,'n'um armazem em

que se arrecadavam objectos

inuteis, pelo nosso collega Al-

varenga, hoje conservador da

bibliotheca. E dep0is _de mui-

, totrabalho, obtida a respecti-

va auctorisação da camara mu-

nicipal, foi a estante prepara-

da e reparada (porque, algu-

mas peças, foi preciso fazel-as

de nov0,em tudo eguaes ao sys- w

tema primitivo) pelo habil mar- ?

ceneiro e restaurador de mo-

veis, sr. Luiz Antonio d'Aze-

vedo, com estabelecimento na

* rua do Rosario_ .

i 40' Foi benzida ante-hon-

tem, pelo rev. ab-bade de Ce-

dofeita, a nova capella priva-

tiva do real hospital de crean- ,

ças «Maria Pia», sita na rua

da Boa-vista. Em breve se fa-

rá a. abertura do hospital, que

ainda está em via de conclu-

são.

+0- E' hoje á noite

artística de Amelia Lopiccolo,

vista de Sá d'Alb-ergaria.

44- Acha-se já n'esta cida-

io estuque que cáe, além é a 9 de o maestro hespanhol D.

louça que se desprende dosThomaz Breton, que vem as-

.prateleiros e se despedaça no sistir á primeira recita da sua

chão, depois é a soleira danova opera Garin, cujolibret-

entrada que se levanta, as pe- » to é escripto pelo sr. Cesar Fe-

rcal .

~ *Ante-hontem fez-se ou-

cancan, e .todos os destroços i vir no theatro «Gil Vicente» o

5-*Vão* ferir os pobres donos da Í notavel violista Arrigo Serato,

casa e ainda uma creança _que w que foi simplesmente admira-

' , w vel na execução das difficeis

O caso tem chamado aopeças de que constou o pro-

local gramle n.° de curiosos gramma do concerto que, em

.crentes, que veem dialli abys- sua honra, (leu o «Orpheon

portuense» .

+0- Já

~ mas Simonides respondeu fria.-

mente;

' ¡ _Ouve-me até aofim. An-

l '1268.' .4 de responder _ás _tuas per-

. guntas acerca dasrminhas re- t

.139.595 99m 0; príncipe Hur,

_ 'tinha direito o exigir em meu ,

_ _ A cabeça de Esther incli- nome e em nome do affecto a w

nou-se tanto que a sua faceque alludia,que' me forneças

praças- .da, tua identidade.

" Tens . testemunhas vivas

recordações. "Oam'or qúe" “lhes, que. compareçam. deante de ›-

dedicava era, como uma ?ben- * mim, certificados es'crlptos que

me. mostres?

_Eata exigencia era justifi-

a pandega, visto que ao Carna- _ cardo ter de partir impreteri-
, o o 7

val foram n este anno pl'Olllbl- velmente p

das as folias. principio de abril.

+0- Actualmente todos os

sub-delegados de saude, qu

tambem pedem para que os

seus ordenados sejam equipa- “10

rados aos dos seus collegas da

se em Lisboa o delegado de

saude, sr. dr. Henrique_ Maia,

e os sub-delegados, srs. drs.

Sousa.

+0- Tambem a corporação

i dos

N'aquella quantia figuram 8 mil

ara o Brazil _no e tam“ *00“'303 em OUFO, que ap- importantes as retretes do editicio

parecem computados ao par, sendo do lyceu, que ha muito se acha-

o agio de ?õ p. c. Pode por isso vam em mas condições hygienicas.

aliirmar-se que a divida fluctuante A reforma é radical, devendo ali-

empregados estão a pedir aug- no fim de novembro excedia já 63 meutar o reservatorio d'agua que

preciso pôr termo á appari- mento d'ordenado. É E' facto mil COMOS- Uma l-tagaiella-

ção e diabruras dos duendes, que tudo tem subido, só os

epara isso não ha como uma ordenados, apezar de_ mingua-

pequena investigação policial, dos, se conservam estaciona-

Vae ter começo a cons-

na rua da 'Estação

gw lyceu, o_ sr. Francisco da Silva R0- juizo do serviço de incendios.

echa, e aprOpriedade do sr. João

Affonso Fernandes.

res de Aveiro. Pois não tem se

*lo-Alguns prOprietarios de

44- Para a proxima «Feira de

4-0- Vão soffrer modificações

ha de tel-as em permanente lim.-

peza, o poço existente no pateo

tem requerimento em papel sel-

não casebres de aspecto primitivo, lado_ E› mm uma fome de rem-ta, tre que a maçã deve ser comida,

capital. Para esse fim acham- que “,510 'Püdem ÔBÍXM de mel im porque não ha nada que satisfaça o "bem madura e s'umarenta, asobre-

* pressmnar quem entra na Cidade. governo_

mento, prehenche hoje a columna

litteraria do «Campeão» O seu no-

me não e desconhecido aqui. Cur-

sou em - annos seguidos no lycen

d'Aveiro os preparatorios que o le-

varam a brilhar mais tarde na Es-

cola do exercito, e seria agora um

:tracção do primeiro predio bom do quartel dos bombeiros volunta- , ofiicial distincto se uma fatalidade,

rios,para tal fim cedido pela cama- que lhe ia levando a vida. lhe não

, w ,. _ _ _ l . O risco é do habil professor da ra municipal, a pedido do sr. dire- » houvesse cortado a carreira, tão

que traga ao tribunal as a1-*r10s. Primeiro fo¡ a corpora- ~ Escola industrial e de desenho no ctor das obras publicas, sem -- pre- , bem encetada. O seu primeiro es-

mas- penadas que torturam ção da policia. AgOra são o

i aquella pobre familia.. '

cripto-n'esta secção é consagrado

4¡- Foi determinado quedma l ã nossa terra. Com prazer o rece-

. passagem de passaportes, se exijabe ella e P01' e“a 1h'0 agradece-

A "ua é das mais largas e me' agora aos pretendentes apresen- mos-

meza ou a ceia, porque e um ali-

_ ..4. Elevam.se a 41:3645945mento para o cerebro e contem

marinhas estão aproveitando os vi- ,as os (memos de importação 30- mais phosphoro do que qualquer

_ veiros d'ellas para o estabelecimen- me os nossos' genems coloniaes * outro. Excite ao mesmo tempo as

w Lemos Peixoto e Eduardo de to_ de piscinas. O sr. João Marques cobrados na alfandega de Usboafuncções do ligado e proporciona-

*da Cunha anda 3 Prepara" .là uma' durante o -mez de janeiro ultimo. 1103 um SÔmnO agradavel. Cheio de

.. í . 4t- Maior abimdancia de' hor- ~ SOUhOS bons.

;marÇOD foram Ja pedidas 12 bar- (ancas, e menor quammade de

44- Um. novo, e de. mereci- ›

+0- Aflirma um medico illus-

Valha-nos isso como recompen-

empregados telegrapho-
racas

se não representa

:.agoi'a, ,quando até em Lisboa, ~ n'esta epocha a revista de Gr.

;Segundo narram as gazetas diOliveira, «N'aprumada»,por

versadas no assumpto, as al- não poder ser representada-

ras-do~outro--mundo percor- antes do dia 15 de março e a

rem 'a cidade n'uma grande companhia doactor José Ri-

como se se dirigisse a ella;incorreta DO “CAMPEÃO DASPROVINCllSn .

postaes pede agora - melhoria ms;

de situa ão. Veremos se todos uilheiros;
ç (I

são attendidos.-A. P. A.

Santuario de _Lourdes de Carregosa

breve que em seguida pu-

' _ blicamos fazia parte do

artigo escripto a prcPOsito do

Santuario de Carregosa,no n.° '

anterior. Compôz-se, mas não

coube; porisso lhe damos ago-

ra logar.

 

LEÃO P P. XIII-_A todos os Chris

tãos, que lerem as presentes Letras,

Saude e Benção Apostotica.

Piamente attentos ans celestes

thesouros da Santa Egreja, com o

fim de darmos incremento á'Santa

Fé e a salvação das almas, Nós

w concedemos misericordiosamente no

E Senhor a todos os Fieis Christãos,

Í sem distincção de sexo, que verda-

deiramente arrependidos, confessa-

dos e commungaclos, visitarem de- i

votamente todos os annos a Capel-

erecta dentro dos limites da fre

dei“ra; 2 para moveis de ferro; 2

para instrumentos musicos; 7 para

chapeleiros; 8 para ourives; 5 para

lanificios; 3 para imagens; 2 para

basares: 3 para oculos e objectos

de optica; 1 , para louça; 5 para

guardasoes; l para ferragens; 2

para retrozeiros; 2 para algibebes;

l para atoalhados; 2 para seleiros;

2 para fazendas brancas; 2 para

comedorias; 2 para relojoarias; l

para candieiros; e l para cutelaria,

4h lnformam-nos de varios

pontos do paiz de que os lavrado-

“res andam alarmados com o baixo

preço do azeite, que attribuem a

importação do estrangeiro, espe-

cialmente heSpanhol, o qual faz

grande concorrencia aos nacionaes

no abastecimento das fabricas de

conservas. -

_ 40- 0 mar já hontem permit-

tiu o trabalhode pesca, e é pos-

sivel que, a continuaro tempo bom,

como até aqui, em breve se inau-

gure a «safra» nas costas do nosso

la de Nossa Senhora de Lourdes, litoral.

40- De Cabo Verde teem emi- w

guezia de Carregosa, Diocese do grado para O Brazil centenares de

Porto, na Dominga immediammen- individuos que fogem a miseria

te seguida á festa da mesma Senho- que alastra n'aquella colouia portu-

7 meire depois da Paso/toa da Ressur-

ra de Lourdes e na Dominga pri- gueza.

4-¡- A camara municipal fez

a festa reição de N. Senhor Jesus Christo, na sua sessão de quinta-feira ulti-

e na primeira Domingo do mez d'a- ma a distribuição do pelouro da

gosto, desde as primeiras vesperas

ras até ao pôr do sol de, taes dias,

e ahi orarem pela concordia entre

os Principes Christãos, pela extir- w

pação das heresias, pela conversão

dos peccadores e pela exaltação da

~ Santa Madre Egreja--indulgencia

plenaria e remissão de todos os

seus peccados em qualquer d'esses

dias, que isso fizerem; a qualquer

indulgencia pôde ser tambem appli-

são terá valor só por dez annots.

Dadas em Roma, junto' a S.

do Nosso Pontifícado.

Pelo Snr. Cardeal Macchi, N.

Marine, sub. ›

 

Pequenas coisas

eus disse aos homens: «crescei

e multiplicae-ms».

O animo do sr. Hintze Ribeiro,

que“e muito temente a Deus, ins-

pirou-se e fortaleceu-se n'aquella

prescripção divina, e elle repetiu-a

aos n.“ da dívida publica, cuja no-

ta publicava um d'estes dias a fo-

lha omcial. Dizia ella;

«Em 31 de julho a divida flu-

ctuante era de' 59:598 contos; no

contos de reis». . .apenas.

Quer dizer: em 4 mezcs cresceu

1:992 contos!

rivel: bastara tres annos de

galeras para apagar todos os

vestígios da sua identidade.

Sua mãe e sua irmã não

estavam ahi para-o reconhe-

cer, não existia para nin-

guem. Que teria podido dizer

o proprio Arrio, se não que el-

le sedizia filho do principe

Hur? Masc illustre romano

morrera e nunca Judá sentiu

tão cruelmente o isolamento

contro á, outra e Simonides,

cada, mas Ben-Hur ao ouvil--o que respeitava a sua dôr, ca-

corou, poz as mãos evirou-se

Simonides instava para que

falasse

.. Q“mA-s tuas provas, as tuas tar-te da minha historia, mas

provas _onde_ estão?

iBen-Hur não respondia.

Esther levantou a cabeça, C'omprehendia uma coisa, ter--

* lava-se tambem.

o mancebo,tenho mais que con-

só o farei se suspenderes o teu

w juizo e te diguares ouvir-me.

cada- per modum suffragii-ás

almas do Purgatorio. Esta conces-

Pedro. sob o annel do Pescador, no

dia 3 de junho de 1902, anno 25.”

fim de novembro ficou em 61:590

completo em que a sua morte

o deixara.Ficava immov_el,com

as mãos apertadas uma de en- w

-Simonides,disse por fim ,

-Falla, insinuou ' Simoni-

«Feira de março» ao sr. vereador

Pedro Moreira, que ha de desem-

penhar-se bem do cargo, concilia-

dor comc é.

4¡- 0 tempo continua magni-

fico. li' um fevereiro excepcional,

o d'este anno, pois _se não recor-

dam os velhos de dias assim alegres

e temperados n'este mez.

4¡- Os campos e os pomares

dos nossos sitios promettem abun-

dancia de fructos. Pelas margens

do Vouga a vejetação tem tambem

*um aspecto magnifico. Os salguei-

raes vão-se enchendo de folhas e

de novos ramos.

44- 0 «Loiro», cocheiro n'uma

alquilaria d'aqui de ao pé da porta,

é um pobre diabo quando sem pin-

ga. Fora d'issso é levado da bre-

ca, e ha dias fez all¡ na venda da

Joaquina tamanho banzé, que foi

preciso prendel-o. ' Antes d'isso,

porem, esbofeteou um outro cida- ¡

dão e dois guardas civis, sendo

preciso quatro para o segurar, e

só assim, depois de amarrado con-

seguiram conduzil-_o a esquadra, ¡

onde ñcou e está aguardando trans-

ferencia para a cadeia com o julga-

mento por fim.

4-¡- Voltaram as pescadas e os

gorazesda Nazareth. Mas como a

distancia é grande e o tempo vae

aquecendo, alguns d'elles chegaram

ja em mau estado vendendo-se ain-

" da assim.

des, senhor da situação, estou

tanto mais resolvido a escutar-

te quanto não nego que possas

ser quem pretendes.

Ben-Hur principiou logo a

narrativa.Falla.va commovido,

que é o segredo da verdadeira

eloquencia. Depois de contar

a sua chegada de Miseno, 'de-

pois da victoria de Arrio, ,no

mar Egeu, relatou a sua esta-

da em Roma.

-O meu bemfeitor, disse,

era estimado de Cesar, de

quem possuia aconñança e que

o accumulou de favores. Os

negociantes do Oriente deram-

lhe presentes tão magníficos

que se tornou rico entre os

mais ricos de Roma. Este ex-

cellente homem tinha todas as

faculdades e eu dilligenciei

*ser reconhecido a sua genero-

sidade para commigo; nunca

de sapateiros e tamanquei malas propms da estação, nos. sa ao despertar amargo d'aquelles

1 Para ¡UVBH'Oi 2 Para qu'il' nossos» mercados. Preços altos em

3 Pala move“ de ma' todos os restantes gen'eros que os

ultimos somnos já mal dormidos

por causa d'ella, no Paraiso. . .

abastecem.

\às-A nossa ¡ patricia Izaura

, Ferreira, 'que fez carreira pelo thea-

tro, onde entrou com o pé'tdireito,

recebeu na noite .do seu beneficio,

no theatro da rua dos Condes, wem

Lisboa, numerosos brindes de va-

lor, de que as gazetas .da Capital

nos dão noticia, e alem d'elles uma

ovação delirante, as palmas, os

bravos, os «bouquets›, os sorrisos, t

as amabilidades. ..e até os madri-

*gaes dos seus admiradores.

A' sua festa, em cada .anno,

concorre sempre' uma grande par

w te da mais escolhida sociedade lis-

i'bonense. Ella merece a distincção. ~

w 4-0- A camara municipal solici-

tou_ e_ obteve do sr. director das

'obras publicas que os alinhamen-

tos para novas edificações na ci-

dade sejam feitos por um emprega-

do d'aquella repartição.

Desde ahi as coisas mudaram

completamente. Segue-se um plano

diverso, que obedece à regra, e

que, a continuar, não só proscre-

verá. os aleijões que por ahi vão

em todas as ruas, mas as tornara

regulares, amplas, nas condições

que a hygiene e as modernas pres-

cripções exigem. *

Na direcção das obras publicas

levantou-se uma planta de cada

* uma das principaes ruas da cidade,

e é por ella que se guiam os em-

pregados encarregados d'esse ser-

viço.

+1- A exportação de ouro, pra-

ta e notas effectuada pela praça de

Lisboa durante aquelle periodo. é

'representada por 75.0565500 reis.

4-¡- Não é apenas um preprie-

tario de marinhas que tem actual-

mente sal nas eiras. Ha tambem a

contar os de Ilhavo, (na nossa ria.

40- 0 «Districtm não gostou

d'uma leve referencia das nossas

«Pequenas coisas», que não ia pa-

ra' elle só, e protesta que não pre-

cisa do auxilio estranho.

'Tem razão o (DiSiJ'iClO). Quem,

como elle prima pela larga e pompo-

sa informação, não carece de ni-

nharias alheias. Patenteia-o cada

um dos seus nf”, e que faria se

não luctasse sempre com tanta

* «falta de espaçoü. . v

«oo- Ha actualmente em Portu-

gal 792 titulares, sendo 8 duques,

27 marquezes, 183 condes, 265»

* Viscondes e 209 barões. í

+0- O movimento commercial

na ilha de S. Thomé durante 0 an-

no passado, attingiu o valor de

6.909z8675415 reis, sendo reis

2.2952281d082 da importação, reis

4.611:4855073- da exportação e

3:101d300 reis da reexportação.

No mesmo periodo a alfandega de

alli rendeu 2440565329 reis.

 

um filho foi mais submisso pa-

rs com seu pae, mas eu era ju-

deu e poderia um judeu esque-

cer a sua religião, ou o logar

onde nascera, sobretudo quan-

do ease'logar se encontra na

terra sagrada ond-e viveram ~

nossos paes?

Quiz fazer de mim um sa-

bio, dar-me os mestre mais

famosos para me ensinar as ar-

tes, a philosophia, a rhetorica,

a eloquencia.

Resisti a essas instancias

porque não podia esquecer o

Senhor Eterno, a gloria dos

seus prOphetas e a cidade edi

iicada sobre as

Daniel e de Salomão.

Perguntar-me-has porque

acceitei os seus beneficios?

JEstimava-o, e pensava que

um dia poderia com o seu au-

xilio e graças á. sua inüuencia,

Para

ainda entre'640 e 800 reis as me-

lhores, e entre 240, 360 e 420 os

frangos, mas_ que tal valor sera re-

duzido nos proximos mercados.

vimento vinícola, o sr. ministro da

'de lrauSporte para a Africa a mais

20 por cento do que a estabeleci-

'1898.

Cambra; em 10 o da Fontinha, em

após longo soErimento, o ' sr,

nas paredes, da minha Gááaidéf

Porque 'é n°638a qualidadeiquei
collinas deeu sou conhecido emiRoma;

40- Apezar de ter diminuído

a procura de gallinhas, na Murtosa,

exportação, informam-nos

d'all¡ que os preços se conservam

4-¡- Para fomentar o desenvol-

mariuha elevou a tarifa' dos preços

da no coutracto de navegação de

A protecção do governo ao

 

commercio e aindustria nacionaes e

isto

40- Continuam aapparecer por. _

aqui grandes varas de porcos alen- i

tejanos. A carne subiu um pouco i

de valor, pois corre a 35600 a'ar-

roba.

4o- Foi vendido por 226400 -

reis o primeiro salmão que appare-_ r

ceu à venda em Caminha. '

4°' Uma semina fertil em __

mercados no nosso districto, a que '

termina hoje. i '

Em 8 o de Salgueiro, em Va-

gos; em 9 o do Pinheiro Manso,em 1

  

  

   

  

  

    

   

 

    

   

 

    

   

   

   

   

  

   

   
   

   

Agueda; em 11 o de Mira e Olivei- W

ra d'Azemeis; em 12 o novo da Pa- _

lhaça; e em 13 o da Ermida, em*

Hhavo. --

Todos foram concorridos, se- "

gundo nos informam, realisando-se '

n'elles importantes transacções.

---------n-o--------.:...,. ,

Sob os 'own-este¡ _

'1m Cabeceira de Bastos fal- Í

leceu, ao cabo _Àd'um pade- '

cimento longo, a filhinha mais

nova do sr. dr. Jorge Coucei- .í

ro da Costa, juiz de direito 4

n'aquella comarca, a quem en-

viamos pezames. ' ,

4¡- Falleceu no seu so-

lar da Fonte do Couto de _

Esteves, concelho de Sever do

Vouga, o nosso malogrado

amigo, sr. dr. Alexandre Soa- ,

res Gomes Feijão d'Almeida

Aragão, digno delegado do '

procurador regio na comarca

d'Estarreja. Era o extincto um

funccionario distincto e muito '

cumpridor, apesar de ser no- .

vo, mas muito doente, e por .

isso a sua irreparavel perda é '

muito sentida por quantas ti-

nham a-satisfaçâo :de o conhe- -

cer' pessOalmente.

40- Socumbiu tambem,-

chegar a ;penetrar o a 'mysterio

que rodeia ahistoriademinha

mãe e de minha irmã. ' Tinha?

ainda outro, motivo., quesõ ' iii-,-

tarei para te dizer queme im-_i

pelliu a escolher a' carreiraí'

das armas. Exercitei-me nas¡

escolas, .nos ,circos nos 'Mam-.Í-

pamentos onde adquiri. esta::

fama deliciosa d'um nome que:

não é o dos meus'maes. As c'o-.

roas 'que ganhei,--e tenho umÍ

grande numero penduradas¡

°amP° da' *Minseno afetam:
concedidas ao filho de Ari-io,

Não me esquecendo 'nunca I"

'tim que tenho em vista, .partir

de Roma para Antiochia, 'na'

intenção ,de acompanhar o,

cunsul Maxencio na anacom-

panha contra os parthastcosrjf.



Francisco d'Abreu do Conto na estrella doirada do meu

d'Amorim Novaes, capitão- futuro, que rutilava n'um llO-

_ medico da guarda municipal risonte límpido e claro, não

;do Porto. julgava que, passados oito an-

' Era irmão dos srs. conse- nos apenas, iria ver-te, ve-

_ l- lheiro José Novaes, antigo goà lho, cançado e doente; mor-

_,- vernador civil d'este districto, tos, nos olhos, o brilho que os

,Í e dr. Luiz Novaes, advogado animava, nos 1abios,o sorriso,

' em Barcellos, a quem envia- que sempre tinham.

0 sr. Mepierre pela sua recrmhecida com-

petencia no assumth tem tirado conclusões de

alto valor scientilico, registando-as regularmen-

te o llfoehnenlo Medico, e que eram absoluta- ,

mente desconhecidas.

S. er.ll já conseguiu a immunisação e a _

cura de alguns animaes já infectados por meio

de um soro especifico.

Fazemos votos para que nas experiencias

em que prosegue sejam constantemente animado ç

ras e confirmadas ne homem.

E assim licará. a therapeutica com mais

uma arma carteira para combater o terrivelw

P

mal, cabendo a maior gloria ao illustre pro- '

fessor.

Antonio Augusto Baptista -c-Pelo pedido

de aposentação do inspector de pecuaria, em l

Ramalho, chamado aquelle logar, pela sua W

posiçao no quadro respectivo, o sr. Baptista, '

exaltrector da Escola nacional de agricultura o “

actual director da Coudcllaria nacional. Assim

todas as aspirações, archite_ (fedesdejaconsiderado ollicialmcnle,segundo nos

d 1 . 1 . inforimun. Temos prazer em dar esta no-

cta as pe a mlnha Plantamaa 3 tiria, que mais allirma a consideração em que'

e esmagarem,me O peito, on_ ç e tido aquelle funncionario. A.

d d _ r l Espinho, L2.

e as gn?” ava com amOI e . A cavalhada carnavalesca que vae 7

com carinho. . l realisar-se aqui no domingo gordo,tem '

E fugiu tudol. . .
deSpertado entusiasmo. Continuam a¡

Arrebatado violentamente

mos pezames. E' que, n”esse curto espa-

"""'"“ ço de tempo, vi (lesabarem

0 'tampeann httuanohsuenhlico um“ uma, como pedras de

i *i _ i um““ velho castelle em ruínas, todas

as esperanças, todos os sonhos,
A AVEIIKO

Oito annos decorridOs so-

bre tempos mais felizes, volto

a vêr-te.

E, qual viandante detido e

cego no meio d'uma estrada

pelo fusilar solitario d'um re-

lampago que a escuridão opa-

ca de tenebrosa noite de de-

zembro lhe não deixasse pre-

inscrever-se diversas pessoas. Inscre- ,

I veram-se alguns carros, bicycletas ,_

pela mão cruel e poderosa do
l e cavalleiros. Abrilhantarão esta fes- w

i , _ l ta duas bandas de musica.

destlnho, perdi tudo. w

ver, tambem eu, cego e detldO E, por isso que, hoje, pas-l

Õ O mar continua a não proLduzir,

P01' uma imñnidade de VÍSÕBS I sados oito annos sobre o tem-

que se succediam de tropel u po feliz e descuidoso em

deante dos meus 011103: de 1'9- que corria pelos teus campos,

cordaçõea (lua se me 3001111111' ,e marinhas alegre e com sau-.

lavam 110 cerebro ao dar O pri- de, me pungen] as saudades -w

mai“) Passo em term que já é diessa infancia que tu viste,

tua, parei e vacillei indeciso,se1 desenvolta e cheia de vida el

não seria preferível deixar dor- , que não toma mais_ l

mir o somno do esquecimento,l Aveiro! O unico tempo fL-_l

“Ido 0 que POdia recordar'me l liz da minha vida, conheceste- r

o tempo feliz da minha infan- l O tu,

Ola alegre e deSCU1d033› do! Não poderei esquecer-te.

Feira. 12.

Veio aqui o sr. dr. Affonso Costa

,enchendo-se porisso o tribunal, onde

defendeu o sr. José de Pinho Liborio,

arguido do desaparecimento d'um ca-

derno na eleição da junta de parochia,

de que foi absolvido. ,

o Temos agora tido melhor tem-

po. Dias de sol e noites de luar, no

começo das quaes a temperatura e

sopportavel.

a

I

F.

Oliveira d'Azemeis, 12.

Um violento incendio acaba de

rnanifertar-se na residencia do sr. Ma-

nuel Soares Ferreira, de Ossella, com~ ç

'munieando-se a um deposito de ma-

~ eiras contiguo, e reduzindo tudo a

Cinzas.

w Teve origem n'uma porção de tejo

o *a , (”sxistente no quintal da casa, igno-

, r o . i randose como o fogo ali se manifes-

¡tara. Os prejuizos são calculados em

_ *Mu '4100553000 reis approximadamente.

o N'aquella freguezia e n'uma das

ultimas noites, mão criminosa cortou

a golpes de machado uma grande

quantidade de pinheiros, pertencente

a José Augusto Barbosa. Em seguida

repetiu-se a proeza em propriedade do w

* sr. José Alves de Pinho. '

E' necessario que as auctoridades y

stiguem com urgencia.

, e A expensas do sr. Jose Bento

Pereira, vae em breve ser arrematada

a conclusão da egreja matriz d'aquella

mesma freguezia que é indiscutível ,

mente, um dos primeiros templos d'es- .

to concelho. y

o Foi regularmente concorrida Í

feira mensal dos 11, Nesta villa í

O. A

o . l

que 11' accordar com um grito ¡Mun-tosa, 19-1_903.

de saudade as mil pequenas '

Iinve

Oliveira do Bairro, 12.

Formosissimo tempo, o que tem

feito. Deus o conserve, que vae de

molde a fazer desenvolver bem as no- É

vidades. '

i e A camara municipal mandou E

construir uma ponte naBunheira, pon-w

te que é de grande utilidade para oÍ

nosso concelho pelo bom serviço que

presta aos munícipes.

O O vinho continua a manter ñr- ;

mes os ultimos preços-0. B.

Murtoza, 13.

Acha-se bastante doente, reeeian- w

M. F.

As vezes, parava abstra-

cto do que me rodeava, pen-

sativo, e sentia'me transporta-

do oito annos para traz, pas-

nando alli, n'aquelle mesmo  

  

G. H. B.

ma, estão ligadas ao seu de- I

correr a dentro dos teus mu- ' 'mai'm *'_f'w'_

UID. espinho mais a dilace- 1 Appareceram as primeiras ando-

rinhas, que chilreiam alegres nos bei-

E, 0 peito arquej ante, R l o O estado sanitario da villa não

o Q ' _ r . 'É V 7 i ' l a ,reaplraçao opressa, como que e bom A vanola, o sarampo e m

atordoado por pancada sobre ,por aqui, havendo já. alguns casos fa-

0 craneo, dirigi-me para ti. mas'

Prouvera a Deus que O ç vidcnciado, mas é preciso que todos

ç. o c
l ,O o ç _o _ J|~ .

nao tlvesse feno! ,Sigam as suas prescripçoes

g pecto promettedor.-›A. V.

rei surpreso! E uma saudede Cam' 19"

immensa SB &poderou de mim- Cacia, ell'cctuou-sc lmjo o consorcio do

. ,do Loureiro, com a_ sr.a D. Augusta Nu-

tEl de cavsllarla 10. nes Freire, do Cacra.

A111' n aquene mesmo amo cem afannhas mu1to consideradas de

esta frcguczia, pelo que se espera a o

, , mapa' um* gairboso somado de o Desde domingo que n'esta tre

brilhante umformee refulgente guczia se não falta senao no conlhcto

. . ç *visitar o chefe manifestando-lhe o sen

. pequeno Infante de pesada 'timento pela agressão de que ia sendo

r kropatschekl .
»ilezo. ñ

reaido O n O 10 o llttll'a por cstes dias para a sua Êo-sle pel? sua _ãxisàzñncàm o, menino w

' i. ' _._ sr. dr. Manuel Simões da Costa, afim ar OS'BX ”me“ O l° ° nosso “ml“

AquelleJá nao era o seu de continuar nos estudos da lingua lll- ve, meningite é quem martyrisa a po_ ,

' . ' einfanteria 4. . * w * * “
quarteltoela O d __ 2 i o Segum para o Porto o sr. Allre- bre creança'

Sabia-o, mas nao o espe- do Nunes da Silva. cimento

. d . h . t ,cia o sr. Celestino Baptista da Siva. e M“dou a sua“ reSIdeucm do ES'

'ecamm 91 arao eul *'“3' i '14¡ tic* '. !í '3 t . . .siena o, p o Estcte llOJL tm ClCl'l o sr p ttll( Manuel Iguacu) da Silva Tavares, “eo

geja_ proprietario d'aquella freguezia.

A cada passo, em cada ' com sm S 08a e _ d

'_. a. _4, c'b¡ 12_ .epws,mv1agemere-

18501 daçaor uma' l mm m, creio, os nossos amigos, arraes Ma- 7

ditado negociante, estabelecido na praça 8 de V í , o .

Maio, foi a noite passada accomettida de terri- Rebello SBbOIaO',Que gosem mm“) e

regressam bons as suas casas da Mur-

lentos vomitos, em consequencia de terem co- l toza' 8B . ç o . . 1

“ruido alguns queijos frescos que foram vendi- Ô ' aptlsowse no dm 2? na' agrada

Aos caixeiros, que tambem saborearam este SO amigo *ioga Marilia' (1,3' Fonseca' im'

delicioso manjar, aconteceu-lhes o mesmo. portante m “Strla das““ tel'l'a- A

. . o o c
r _ _ ~ l

Blth, feliz e satisfeito. muito digno delegado de saude, a cargo de seüdÊPdernlhos seus ”maos Manuel *

E na minha abstracção, no quem esta a lisealisaçao dos goneros vendidos e 'L- ana OSB'

Partido progressista-_Tem havido aqui , temJaqPiMmajs dBe fggidaa 0,110350 ami' r

'l me, Via SOI'I'irem-mej divergencias entre os membros do partido g0 “OSB ”ana ' ar 033: dlgno amp““

Talvez. . . as casas pro- politica do districto. xcídaãeó , _ í -

° Disse um jornal de Lisboa que estava in- « b Ontmuam OS laraplos fazendo l

i da. . . Caminhei. , nardo de Albuquerque ou o sr. dr. Antonio de Ontros haveresj . “
r w i Padua Hontem f01 de n01te assaltada a ..

E ao passo que eu andava, -

_ 5 nem elle consentiria que lhe fallassem em tal. di) Mon?” da' ViSinha' freguezm d° Bu'

?31130, .' dos da saudade, despedaça_ ç Fallon-se ainda no sr. dr. Assis Teixeira, n 16110' 'Gram presentldos a' tempo °S i

III A ' ,
. a lluentcs locaes, que se desistiu de tal proposi- rim _85m alcançados? nem sequer co' l

ó .a queridas do tempo que não to. Falla-se, e certo no sr. dr. Padua, lente da n 801 Os'

01' . . . . . . . . ~

1 VOlta. a mudo dirigia aqui a. politica, mas encontrou uma tecer' t1 avaram'se de razoes: na' PI'ÊIÇa

_ forte Opposiçao da parte d'um grupo. * de' Pardelhasa uma filha' do 51'- Perelra?

rena ' ' Nunca senti a nostalgia probabilidades. Passaram a Vias def““ e ° resultad i
nas

foi ficar com a cabeça aberta por um'

cousas que, de qualquer for-

ros Albergaria-a-Velha, 12.

, a i l

rar me a alma' vamos' lraes. O tempo corre-lhes propício.

ningite cerebro-espinal teem andado

As nuctoridades locaes teem pro-

. o Os campos apresentam um as-

Pouco tempo VOlVldO, pa-

Na parochial egrcja de S. Julião de

Estava em frente do quar_ sr. João Alfonso Fernandes, da Quinta

Tanto o noivo como a noiva perten-

onde deixara, fazendo senti-

felicidade do novo lar.

espada encontrava agora O do apcadeiro. Muitas pessoas teem ido
. i o, ñ

victlma e fclicitando-o por ter licado

Do portal havia desappa-

cgrcja em Mogoforcs 0 nosso amigo,

g0, sr. João Augusto Tavares. A terri- w

gleza.

Fazemos votos pelo seu restabele- ,

rava Añastei-m'e (1'31“ impres_ e Retirou doente do Porto para Ca-

teiro, Bunheiro, para Estarreja, o sr.

coração IManuel de Bastos, digno prior de An-

a Partiram ha dias para Lisboa ,

E¡ »r t.--=A f l 2.a' - . t ~

"WWW" ° am"“ “3 “m me nuel Maria Rebello Sebolão e Albino*

veis dores no estomago, acompanhadas de vio- , í . _ t V.

o que mais desejamos.

dos no mercado de D_ pedro V- d'esta freguezia. uma filhinha do nos- .

Informamos d'cste facto o illustrado e neophita recebeu O nome de AdOSinda!

n'este mercado. “Õ Tivemos O prazer de Ver bon'

meu sonho, ouvra chamarem-

progressista, por causa da nomeeção de chefe da gado do* Banco de Portugal niessa

m.; _ umas. . . as pedras da calça lmgimdo para exercer esse cargo O 5,_ dr. Bm_ ,por aqui limpeza as capoeiras e a

k - ~ t
l _ _U o Nunca se pensou no nome do p,.¡me¡,.0 casa de Albino Rapadouro, do Chao i

. feriam-me o coraçao os dar-

mas havia tão forte opposição do alguns in- ladrões' houve tiros' mas não POde'

. vam-me a alma recordações

faculdade dc medicina, que na realidade ja ha No doming°› já' dePOÍS do anOi'

im. _ q _ O * o

' Cheguel ao ROOIO' E', entretanto, o que tem maior numero de e uma' pelxelra do Smo' Das raZões

cam-i -

esta;

' que

. co-

0 u .:

l adaa

sa d

eram

' mo,

a' ederar-se de mim como en›

t' o. Toldou-se--me a vista,

-__V'ergaram-me as pernas, sup-

;pu-z cahir.

' Amparei-me ao caes al-

_. guns momentos e sahi d'alli

apressado.

i Sentindo que não tinha

i forças para demorar-me onde

'tinha recordações tão caras,

l.

l

Mas ha uma corrente contraria, e que

entre os politicos tem causado extraordinaria

sensação.

Essa corrente deseja para seu chefe

politico e distincto e conceituado clinico, dr.

Cruz Amante.

E' este, repetimos, um caso que tem le-

vantado divergcncias no partido.

Alguns propmham ate, para conciliar as

cousas, o sr. conselheiro Castro Mattoso, ten- '

do aqui como seu director representante o

sr. dr. Cruz Amante.

0 que podemos aflirmar como seguro em

¡neio d”esta divergencia, e que se não pensa

em chefe para a politica do districto,devendo ca- a

pedra a filha do sr. Pereira, que fr

logo receber curativo á. pharmacia ~

M.

_-------o----_

Assumpos de

¡nstrucçã

” gueiredo.

O Lyccu:

Foi posto a concurso o logar

professor de desenho, logar que, dep'

da sahida do sr. João Romao, esta s

do exercido com muita competencia 1;

lo sr. Fi'ancisco Augusto da Silva lt

cha, hahil prol'esor da Escola industri

. q““ .encaminhei-me Para a estação da u"? oww** wma . @Para arequeuacouecrüo zool*oma. servando-so osnegocms mais importantes pa-' gica do lyccu, Vieram ha dias alguns

ca s '

partir '-

na!

I ar o '

'

com- '

our?

- w. e abandonei-te.

E sabes por que me im-

“pressionas tanto?

.creança
_

'de vida, de felicidade e d'espe-

* ancas, 'postos os olhos avidos

. m mar o de 1895 Í ,

Quanqo e . _ . a * professor e bacterloiogista, sr. Charles Lepicr-

ainda, te deixei, cheio ~

ra serem resolvidos pela commissão do parti-

do, de que o fallecido conselheiro Pedro Mon-

teiro era presidente; ou directamente pelo sr.

conselheiro Jose Luciano de Castro.

Meningite cerebro espíaat.-O distincto

re, vem ha tempo fazendo estudos no la-

boratorio de microbiologia da Universidade, so-

bre a. minumigoccoceoí, (agente da miningite

cerebro espinal epidemica.)

annnaes cmbalsaniados.

Q faslrurçâo primaria:

Dcu entrada da direcção geral de

lha pedindo a conversão em mista da

ç escola feminina da l'reguczia de Frossos.

e A seu pedido foi exonerada do

professor-a de Villa una, Cambra, a sr.a

D. Anna Fernandes da Silva.

instrucçao publica uma representação

da camara munlmpal d'Albcrgaria a Ve- ~ *

t

l

D 



Unicos agentes no districto de

;LLWTEIRO

_.¡. Q'Iialqllül'cnlxn mm,

DA AFAMADA Mil““ "à“ levasse o

SELLO

BicicletaGLADIATOR ^ ““ »
A melhor marca que se fabrica

TRICICLOS E AUTOMOVEIS, com
o novo motor a petroleo - ASTER .
GLADIA'LOR, de força de 2 114 ca- W
vallos,superior a todos os conhecidos.

Concertam-se, esmaltam-se e niquil-

lam-se bicycletas de todos os auctores.

Vendem-se machinas de costura, etc.,

etc.

¡cautelar-u com

todo cuidado.

Preços e vantagens excepcíonaes

BICO AVEIRENSE

SEM RIVAL

RUA DA ESTAÇÃO-_FABRICA no (In.

Mangas scilcsas para todos a:

os systcmas (lc bicos, desde 120 8

a , a 300 reis

uma, compos- Hives cmnplrws Ile "1.", rem â

ta de 852 exemplares de w ã
Portugal, em Optimo es- , de crystal ou mica, Ile lâOOU ã

L”“ a  tado, todos dificrentes, íncluin- a 1%Ê.2,°,,Q°Ê;,,,,,, em Chana_É: VINHONUTRITIVODE CARNE do 274 numeros l e 37 «nu-o me de cria-'le', mim, globos,..
' a . - 5 _ 'A i, tulipas, abaijn-s c todos. os,É ç _ _ _ melos unlcos” alem de CPI' mais artigos proprios para in- i

,__ Premiegmdo audorzsado pelo - lecções @Olnpletag entre (1131103 ,j ram¡carencia. Biro inlcluivu, o' governo, pela Inspertm'za _ «a . r -
melhor systcma conhecido-Geralda aríedo Riodc ~ ' e Semananos do Partido 1'99“' " Sálilili.Janeiro, e approrado blicanoa &lg-[nuas encader- i Não confundir, que já aliipela Junta consuilwa e 1 v ,- «l bt V' ' II;1I~,II'iil:II_'I'›cs. O verdadeiro, lc-de saude publica na( as. .' 1 u'els (de 0 e_1' _ É', gilimrr unico BICO AYlilllEN-

A “ Dll'lgll' a Arnaldo RIheIro “ SE, o patricia, na Fabrica do
E' o melhor tonico ._ -~ ' w 'L .._. ›'- i mz'

. . , - x Dlrellla AVUIO' ¡ij U signalario wma inteira

nutritivo que se conhe- M__$_-*, e o , , .-WCÃ ce; é muito digestivo,
\ I'cspcnsalnlIdanha pela excwollen-fortiñcante e reconsti_ 'daí A . -E

tc 'litlílllllilllti do lilLU e seus
tuinte. Sob a sua in- - Í ::Í dl”““tl's'

l

1
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Carlas Guerra.
rapidamente o apetite,

É
_n . e , p l .a , _ _ ;KT-*i @MwuwamrIQQ-t*"Ê-Ê' enriquece'se O sangue'

'Í " . .' ' 'Í' i \yl'ollm'arão gratis

A fortalecem-se os mus- - ~ _- ~~
*“ -*a :É: culos, e voltam as for- -,_ ' i t

:.-ças.
; ' _ ___.M

7 Emprega-se com o * * ', w. :fri*:_j^_3iiif._j.ijÃ-.. y * p, u
. mais feliz exito, nos l l l v í¡ *A _,533_ a

T¡ estomagos ainda os ' _, w,

mais debeis, para com- . ~ l *u 7 *' i AN, e -- ~ w '- '- J' J: ' .i. - 7- l ADIA--M (É ) e 4,
bater as dlgestoes tar- W :2 _ a p p _ .w . _ O i( FORES
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eximio Mr. dr. A. Charles Lambert. tozes.
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lebre descoberta do insigne dr. A. ecaixasdo lO g::i.rra.l':r~;.
Charles Lambert, Paris, realisada na Preço do cada garrafa *200 Iwis.
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l poucos dias e radicalmente extingue na
apurgação chronica, o ca'tharro da

7 vagina, o restringimento uretral, etc. l a_ , _ ,w E' emcacissinlo talnbeln O :Rloob I bUÍÍCUSSOl' (ll) JÚÉIÚ Pl'dl'U SOUÍ'US
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'o _ _ w . » . a O e eprecm de pau e de cortiça mecha e tudo?.BILLONgPh°°.4B,ruePierre~0harromPthZ "É" mento em .gelal da' Sãuae' . a 1 l' w ›' 'i i
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w1 w .. _ _«Saccharolides d'alcatrão, com- ” JOAQUIM MENDES DE 'BRITO &339123311111121;aãrflfilgãa

pOSÉOS(Rebuçados Mílagroàos) 0I1~ p, l e nacional' etc g gde os eifeitos maravilh0sos do al- * GOLLEGA '
catrão, genuinamente medicinal, * Fornecedor do exercito e das prin- A Armazem de azeite__junto a outras substancias apro- raíPaes alquilarias de Portugal, for __l priadas, se evidenceiam em toda nego-a., em Wagons,posta em qualquer x D _ f. b
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Agmelhor retret do mundo, a . 'T _ -a V »

unica que tem em si os melhora- dUl b 111165

mentos modernos. CUM
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Com autoclysmo, descarga e Oilicina de pintura, letreiros,em to- * ' - y - o'i aro de mogno? completa ;26.000 dos os tamanhos, taholetas, iiiigimen- O 1611C“) Pl“lclpld no dia í, . . . . , w ., . - . tos. etc. Garante-se a pcrleicao tanto de fevereiro na casa do fallew .., leis” ..encamma'ia e poa“ 33:1' nd aqui como para onde for chamado. Visc nde 'j estaçao do caminho de ferro,u.000 Enca,.eg,,_se de ,an-“tura de casas, o o , a va e o
reis-Loja Sol-Lisboa, forrações, douramentos, etc. pelas 11 horas da manhã.
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