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. pilha: 3$950 reis. Numero do dia, 50 reis; atrazado, 60 reis. Africa e paizes da UniaoPostal, mais a importancia da estampiiha. A'

 

!UBIJOAÇÕES:Correspondencias particulares,60 reis por linha. Annuncios, 30 reis porii

L )-Com estampiiha: anno,3¡$750reis.Sem estam-

Â

nha singela. liepetiçoes, *20 reis. imposto do sello, 10 reis. Atiiiiiiiit'iüâ

PUBLICA-SE ÀS QUARTAS-FEIBAS E SABBADOScobrança feita pelo correio, eccresce a ím-

 

    

    

   

   

  

    

   

  

   

  

   
  

  

 

  

     

     

pcrmaurntes, conirucioespecial. Os srs. assígnantes gosam o previiegio de abatimento nos nununt'ios e bem assim

a l q portancla com ella dlspelldlda.À asmgnatura é sempre contada dos mas 1 ou 15 de cada mcz_

nos Impressos leitos na casa.-Accusa -se a recepção e auuuucmm-se as publicações de que à

,19' à É., w_ r Não se restituem os originaes.
'

í iMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR
redacção seja enviado um exemplar.

EN- z a l

do :g ” 7 ,, e ñ
7

,
. É“:

É ° A
i ridO director e seu dilecto i'i- ”93093 do sem masculino, a Sli' 'bal'oneza do «Campeão das províncias» hon- pathias por esta tão util como hu- * com o dr. Juaquím Fernandes. Par-

,eus ãã í , í F J_ í “10,0 Br. dr. Barbo8a de Maga- Cüdom D- Branca- Mãe e ñ“” está“ bem- w Iza-se hoje publicandp o retractogo mamtariaPcorporação!,ã O * ilig3para (j ilrazei pouco depois de

,a a
... í .w "alunas milhares ~ omem mais prestigioso eoqueri o .-00- asse aman o anmver- .1 e, ou'e St'gtllll a vuia commer-

ra. _a ê ñ . . . lhÊI'esa qu? proposltaflamente hegou a Espinho sob O com_ w de todo o districto de Aveiro,o sr. sarro natalicio da sr.“ D. Maria l cral com uolavel exito. Em maio de

Êã
Velo de Lmboa a' Aveiro Para C mando do capitão de infante.. conselheiro Francisco de Castro Isabel Ferreira Donato, virtuosa 1854 regressuua. Portugal passan-

gã:
a abraçar. ria 18, sr_ João Osorio da Cunha Mattoso.

esposa do nosso sympathicooamigo, do a resuin' em Eixo, d'oude pas-

r .. ,
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'_-+-___-~
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t a , I I a ' o g
'

_..__.____: I w 0 . _ ,t d Ú Rodeada pelog 51h03 que a Coutmho Rebello, um contingente
'a barra sr. DiamantinooDlniz Ferreira. sou para esta Cidade em 1856,

'-7 l. ¡logariou'se O Sl: mlms ro a' * estremecem e que n,este dm re- de 77 praças d'aqueiie regimento,
A3 n°33“ Smcems e Cord““

' Justiça se CUldOll prestar 'uma das obras da barra
principiando logo a construcção do

cordam com saudade os annos a fim de receber instrucção de um. Landau ”ceder á re ara ão felicitaçoes e que n esta familia o seu palacete do_ Carmo que llcou' i ' ' 4-0- Consta-nos que o 24 só P ' p ç dia r ~ -
para de meiados de setem- do PaVlmento do Paredão' Obra

At) contrario titl idiiiOS (iiltl'OS,
or ue ha tanto tem o a ui u- . . . l , H_ _. .

bro por deante para que a banda Pnaíamos Está feita &um; ”gde «0-0- Por emqua'nto ainda se que deppts do haverem_ enthuem-H' r ' h - g ' g , não sabe quando sera aberta a Ulii- do se uao lembram mais do «ninho
a 1 possa estar n essa epoc a, 0° »arte restando a ora ouco ara ~ i

.
“m0 succedeu no anno Passado_ P , g P p VGI'SIdade e O lyceu, que tantos paiei'iili», ii'UCiliiiii) milliaS- V8-
Resta.nos vel- mais isso. con01usa0 anal.

prejuizos eStá CBUSBHdOaCOi'nbra. ZeS a iniliiCSla ilitii"ia, Oiiiie nasce'...- Em Penamacor Vão ser F01: .feIta solga dãlrecçãob do "O" Devia amanhã reaiisar se ram, llOi' as gi'itiitiBS capilaes, Se-iniciados Os trabalhos para a 00113- engen elro' sr. Pan o, e em, um sarau DO theatro'CirCO e CXPO' baSi-iãi) lie Cai't-'tiiilo e veio
tracção de uma «carreira de tim», r Tendo substtltu'doslkfs antigos 1'33“' j sição de iavores do collegio «Mou viver para o seu Eixo, onde foi' es por ou ros me mas'

sempre estimado e querido. Senhor

, , de o» ue assim soiemnisava a da-
. *,, , . . Satisfez-se uma neceSSIdade, e g q

preces_ Como na adolescenma çoes, segundo d aiii nos Informam. de
. .í _ , esperar é que a junta prosiga

,, OS nossos V'smhos d Ilhavu realisando outras reparações urgen-vao mordendo os cartuchos...
_ I tes aiii.

-ó-o- Sob o commando do sr.: ,

aiferes Guimarães, regressou de'. >

Coimbra a força de cavailaria 7 * concurso parao magisterio
que alil estava.

Ficaram ainda em Soure 9 pra ãecuãflzrlo O; srs. (hii Arman-

ças montadas, sob ocommando de 0 zeve o (mai matlca e

* um sargento, que devem regressar phísica),Jayme de Vasconcelos

em breve.

w i _-_ um bom serv1ço á leglslação e

á jurisprudencia portugueza
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ou, a solicitude com que lhes

enchugou o pranto, com que

lhes ensinou a pronunciar os

w primeiros nomes e a elevar as

caprichosa que a maioria lhe

. ' ~ i iu. . *_- m]me .Boto não se limit í Virtude e varedas do dever,. row * » a a . w. w p l, . d como na Juventude os conso-

* 2- lnteriâlieíf'r'Êán (11111121 tof asdas lou nas amarguras e festejousuas IB os1ç es a » ra un» a- ,- . e . .u, _l mentalmente O prescripto na os primeiros triumphos, ass1m
1 . . .1 e c ns ra rec, a mais tarde lhes coroou as suas7 m o a e «s - - .' ele l .g p glorlas. E' admirada e vene-:mente a doutrina opposta,

. . rada or uantos a conhecemcomo succede quanto a hdel- p q_ à. .. d ~ e que n'ella veem a boa e santa 1 4.. segue hoje para O Bussa-
_ cgmmmsos' Buccessao e i 0a' educadora que tudo sacriñca á co uma força de 18 praças de in- (portuguez e banca)

t. A Ç 98- - felicidade dos filhos, que São a_ fanteria 24, para substituiçao da_
- -----~---__-f-*_-----g-q

~ sua unica alegria, todas as que all¡ se aCha'
' _ . í suas 'oias como dizia Cor-* I' legaes a sua melhor interpre- nellíOJ falarudo dos seus bwc

Os presos; em Soure; bombeiros voluntarios;
, tação, faz o contrarlo, pela

anníversario nataiicio; Universidade; col-

_ ,
w ornamenta mea sunt.

le io Mo de o .
. ~ '83110010113 sempre a peor dou- , e . s a n s »

trios, e dá ás duvidas suscita- w Cartões de visita t

,r É das a mais inconveniente e a *_ , w o ANNIVERSARIOS
~ t mais desproposltada das soiu- Fazem annos:

: , e r Hoje, as sr.“ D. Anna da Encarnação
g .ções, ('Omo succede quanto a Barboza de Magalhães, D. Maria do Carmo

fumar- V- hypothecas, opção, segundas Alegre Sampaio, D. Maria izabel Ferreira' Do-
- _ e ° , l nato ,Coimbra eo sr. Joao Francisco Leitão.

É ' Mutum"? testamento?! .etc' ,Amanhm os srs. dr. Augusto Victer dos
V praga, , Mal fez O 81'. ministro em Santos, e Antonio Madeira Brito, Chamusca.

' n . - , ~ Alem as sr.“ condessa das Devezas D.res de.“ ¡nao t“ ("ll/Ido 80h16 tao gra' Margarida ila Silveira Diniz, Sangaihos; ti os
_› ' ve e melmdroso assumpto nem srs conde de Tarouca e João Carlos d'Almeida

', a commissão especialmente no.. M30““-

3 _. meada para isso pelo seu an- O nneasssos:

' tecessor, nem a faculdade de l Regressou a Coimbra o sr. dr. Julio Sea-. _ , . _ o _ - ,A , bra, que aqui esteve alguns dias.ç «, dilfàltO dd» “HIV“ Sldtide. ge O Regressou hontem a Aveiro o sr. dr.* . ommkwa,1 nem a, Assomaçao João Feio Soares d'Azevedo, secretario geral

,dos advogados de Lisboa, e do governo cmi dAveIro.

_ _ , Q_ e Regressaram d'Aguas santas o sr. Fran- iiOllSt'iiiell'O FidiiCiSCii*nem ainda a COIDIDISSaO crea- cisco Manuel Couceiro da Costa e suas [ilhas, W. da pela que approvou O D. Maria Candida e D. Maria Amelia.

- - codigo Civil. -. ESTADAS:

_, ;_ Peior fez ainda em afogar Com sua presada e gentil [ilha, D. Ma-
, discussão arlamentar de ria d'Arrabida, chegou bontem a Aveiro, no gelaçao ::e LISbOáiue :Hugo depum'.a * ~ p * 7 i rapido da noite, o nosso iiiustre amigo e dire- * O por Venro e 1' us _represen'forma a nao poder escutar ctor, sr. dr. Barbosa de Magalhães. , tante da antiga e noblilSSIma casa

. _ nada, absolutamente nada do a da e É:: ?ig-'1031: dasuardadaãanadágszaea: da Olivelrmha, do nosso concelho,__ _ . e , - w S - es a c' a ° 9°' P985 5 sr. dr. Francisco de Castro Matto-
a_ _ - que lhe podiam dizer os mais : relaçoes e estima.

,'_~ j doutos e competentes sobre a

 

tino Diniz Ferreira, cujo caracter avultados capitaes na acquisição de

* importantes propriedades ruraes,

nos concelhos de Aveiro e Agueda.
do grandes beneñcios, facilitando Cuidando como pullcos da 'agricul-
por vezes generosamente a instruc- tura, a que votou o maior aflecto,
ção no seu acreditado estabeleci- não descurou tambem os estudos
mento, impressionado pelos ultimos litterarios, acompanhando sempre(portuguez e latim) e Viriato acontecimentos que conservam am- a !literatura nacronal nos seus pro-! r l w da de luto esta cidade, resolveu gressos e evoluções, sem deixar aFernando de souza Maiques adiar essa festa, por que n'este mo- 3 leitura dos antigos classicos e his-

w mento se considera tambem deiuto. toriadores, que sempre lhe mere-
Tai resolução mais firmou a ceram particular predilecção, co-bem justificada estima que Coim- nliecendo-os e citando-os a miudobra inteira lhe vota. na sua conversação sempre anima-

da e viva.

_ Pouco depois do seu regresso á
¡gnosas w patria, Sebastião de Carvalho e Li-_ _ ma, procurou por essa occaSIaoComeçaram ha dias,na_ egreja (la prestar um relevautissimo serviçoSé, as praticas religiosas (lo as letras

septnario das dores de Nossa Se-

nhora, cuja festividade deve ter io-

gar no dia 3 de abril proximo.

  

  

  
  

  

   

Mas quando mesmo só

 

,l Coimbra, 24.

_ Foram postos em liberdade Is-

f' mael Gomes Paes e Antonio Hy-

z poiito, presos por occasião dos ui-

timos acontecimentos, que tanta

* sensação tem causado em todo o ,

w paiz e até no extrangeiro, e accu- *

“ sados de terem tomado parte no W C

i desarmamento das sentinelias,

.' Praça 8 de maio, no dia 12.

+0- Fomos hoje á primeira es-

quadra fallar com um dos presos as

i de Soure, sr. Augusto José Mar-

ques, que nosw contou como se de-

ram os acontecimentos n'aqueila

localidade, e, segundo, o que nos*

relatou, parece-nos, nenhuma res- em na «Feirasumbclio sortido de ar- uma?“ "a“ se 'fm-'HW a mails"-ponsabilidade tem n'esses monte_ w tlgos de mobiliario ohabil marcenci- Em 1857 aUXIiiUU poderosamen-l ° - , - . ro local sr. Anrrelo da Rosa Lima. _A wsua te o overnador CiVii d'est '.

de Cash.“ Mattoso_ Cimentos, p01s se veio para a rua ba,.mca:jun,o ;apena “8.101,0, “as g e distrt
é P01'que a isso f°i Obrigado mais recommendavcis pela marnilica ; cwhneuoncouri' "a fundação dam 17 de março de 1898 ”a ex' por dois individuos que desappare- escolha e modicidade de preços os ar- “ça'xil ec“'nmmcêi' *de que") [0¡ 0

pedida ao desembargador da geram, e pelo Povo que lhe ape. tlgosê que esposas nao são so o que all¡ Pl'ilnell'o “IB-*OUI'P-li'o 8 depois presi-drejou a sua casa e màis algu- se v em, pOIS tem Junto um armazem dente em muno. , * onde se escolhe a vontade o » ue aiii náo ~ ~ , wma @usa lhe fariam se não osw q “imundo-“16 aw coube. _té morrer os mais

w acmnPanhasse. _ o 0 mercado dos 25, que hoje se ef_ relevantes serVIços. Um dos maio-Conhecemos o sr. Augusto Jo. fectuou no Aibo ,foi munto concorrido "08 i0¡ em 1884 Hit-1885. A partirsé Marques, é um rapaz sympa_ principalmente e gado sumo para en-w de 1858, foi por muitas vezes pro-
. . . . . orda.

, e ° » .. ~

,hm e Incapaz de ser mlcmdgr de e “à hoje choveu' fazendo_se um boa curador à Junta geral,e cm ll dequalquer mewmento revolucciona- rega pelos campos, ha tanto tão ca cci- setembro de 1864. i0¡ eleito depu-. í . rio. E' um apostoio dedicado do (103 ¡PP-"3° ' “do Pei“ Cito““ d'AgUeda, que re-
Franmsco de Castro Mattoso da Sli- - . . o ' w , . w -

vel amigo, sr. João Francisco das Neves. , ,a Em“, Em, deputado da nação. movrmento associativo. Em Soure - › Em Objecms de ouro' prata e "elo “939m0“ “é 15 d
õ Vimos aqui n'estes dias os srs_ Hum-

! , , _ . . Joana, destacam-sc na «Feira» as lojas ~ , w w . . . i
. . ~ Eu EI-Rel vos enwommto saudar. _fundou elle um# 8830018930 Para dos srs.Antonio da Costa Azevedom u- segmme', e": que_ fo' “ls-“mm“ 8

Wi“ B““tpadm RW“ Fel'm'mv Ca"” F" TOIIdO em consideração 08 VOSSOS Ine- mstrucção e soccorros' aos opera- rivesaria e relojoaria Ratolla- e «Ouri- » cama" '09 ”Puma“-

gueiredo, Lmz Pereira Martins, Fernando de

-
recimentos e ualidades: Hei or bem

_ ~ ' . Eleito residem

, Vilhena e Manuel Firmino Ferreira. q p '
“gana Pedrosa”

p e da camara de

Tendo ouvido o Conselho d'Estado no rios duque““ vma' ' Aviso aos leitores ue tenham dc A ' ° t' °

e Esteve no Fama, de “sua ao nosso ¡¡_ _ meamos Par do Reino_ O qm, me gare_ 4¡- Fo¡ feita nova autopsia ao ' q . » telro em evereiro de i868, foi
iustre amigo, sr. conselheiro Augusto de Castro, ' '

, _ . _ . . comprar taes objectos., , , ceu partmtpar-vos para vossa Inteligen- cada”? do Infeliz Manuel Ben“,
o sr. dr. Florindo Nunes da Silva, que Já re-

. . . . , , . o A cidade foi ho'e visitada por cen- ;Égua Ham, os mem"“ de 1370-
. Cla e eli'BltOS dBVIdOS- Esctlpta "O Pa 0 * uma das Victimas das tristes occor- tenarcs de pessóas e todos os' pontos V0 a"“ O a 89" Biel") Para O

greesou a sua casa de Cama.

patrias, custeando todas
as despezas da publicação das obras
completas do ultimo representante
da Nova Arcadia, Francisco Joaquim

_
Bingre, encarregaudo da sua coor-

ento e quatro foram os autos de“ação o seu patricia e antigona
, t * professor de latim, Calixto Luiz de

trapa do seiio. P013 de tanta papel» l Abreu_ A Obra, quem“, por ,numa
w

«Estro do Bingre», devia formarE maia““ gente: suspendf'm'se alguns volumes e ser impressa na
typographia do «Campeão do Vou-
ga». Por circumslancias muito para

Míudeza. ~ lamentar, mas a .que io¡ inteira-
mente estranho, a projectado pu.

 

te causa!

   

    

  

     

  

   

  

  

   

  

ensine em “em, o n°850 palmo e mm_ so da Silva Corte Real, esta carta
go, sr. Manuel Serrão. regla:

a Veio na segunda-feira ultima a Aveiro .
o antigo parocho de Esgueira e nosso respeita-

° ;materia

s. _ Í O que vai sair das côrtes

z, para a coiiecção da legislação

;civil nacional é um verdadei-

ír 7 ro desastre.

' ' Nem se calcula bem o mal

_à_ -' que isso vae fazer, os legiti-

_ .mos interesses que vae ferir, a
w das Necessidades em 17 de mar o e

w w _ . _ i de int fail- de ñ ,r o_ do districto concorrentes a «Feira de de 13754377 B 1880-1884. Já em

y __ . e Chegou honle a Metro com. demora 1898.-El-Rei.-José Lucmno do astro. ”113)” 9“ - a. a12- fg“ março», i - › dezembro de 1859 o seu n

5!' q _ confusao e anarchla que vae d'alguns dias, o nosso paiPICIO e habd enge- « para Francisco de Castro Mattoso da a Pmmmra aum!”la e“. 1" '
* ame

e . " orem,
nheiro da camara municipal »do Porto, sr. João Silva Corte Real-Deputado da Nação. zia-se que tinha sido morto porCarlos Machado.

Õ Veio aqui hoje tambem regressando a
uma* baynetada' suscitado 31g““ 1

( , a ., '
o o r

g p o
o* noite á sua casa do porto, o 8,_ ganhem, Rarissimas vezes no nosso paiz mas duvxdas, porque o conceituadoHenriques “1mm, Machado, ,91050 amp“, terá sido conferida honraria mais ~ jornal (Conimbricenseo foi sem-gado de fazenda n'aquella cidade... merecida, mais justo premio d'u- pre de Opinião que a morte foi pro-. Ô Em.” aq'l' ° 8" C°“°g° 'M0 Evan' ma longa vida publica immaculada duzida por baia kropatcheok, e não -'

geltsta de Lima Vidal.
.

.- -
O ES“,eram aqu¡ hoje tambem os m. e prestante como é a do sr.conseihe1- por baynetada, fez-se hole de ma-

* dr. Manuel Marques da Costa, facultativo em l'O Francisco de CaStPO Mattoso. nha, no cemiterlo dl COHOhldIJIOPCuba, e seu irmão o sr. dr. _Antonio Marques A con cessão de pariato a este ca- ordem das anotei-idades militares,da C03“” calm“” med“” de Mame““ “- valheiro, faz lembrar os tempos em segunda antepsia, a que assistiram. PARTIDAS, que taes mercês recebiam sempre os srs. drs. SousaRefoios, Lopes- ' em homens notaveis pelo seu ta- w Vieira lentes da Univermdade e
Segqu para Santarem, onde é professor , . ' . - I .

do lyceu, o sr. Jayme de Vasconcellos. lento excepcional enoaneçidos no dr. João Rodrigues Donato, capi- ,, @OSesuíI'üm para a eapilal os srs. Miguel , serviço publico, os tempos em que tão medico de infantaria' 23, con- w“n°10 e Jayme da Graça Ami”“- os arminhos de par assentavam só ciuindo-se :gre a morte fora "pro-Q DOENTES, sobre uma farda constelada de oon- duzidapor ais, porque lhe foi en-
Teve as mms “Mamma, ,mudas ,mem decoraçoes ganhas no campo da centrada no hombrodirerto. escola da Vera-cru¡ e .reparações.

do estado de saude de sua esposa, 0 nosso batalha, SObl'ea
dos

presado amigo, sr. dr. Antonio Emilio d'Al-
. _ _ . . .. -. ~ l_ @parentes .119 tribunal judicial e

_
juizes dos primeiros tribunaes do pítlo e o tenente Gordo, .encarre- -.. d w ._ -- ,_ em.; 0d°__9,etiiiici0 dos Paços do

mg““19:53“”- ?ãmpleiiàmeme Ê“TadaldO 9“1' paiz ou sobre o capeilo dos mais gados de syndioar as occurrencias e @Slim B l _ '_ ~~ concelho __* “
m o Êãcãaã'müe 0V°2§;¡,3,2n$?'°' ma' 3, illustres ornamentos universitarios. do dia i2. í - - * ' _ _ '* Sebastiao de çarvnlho e Lima,

Tem estado doente uardandoo leito * A mel'Cê do aríato concedida . A' 01'“ do -AMiteñÕ 93“V¡ eu Oil" 'i i l' 'roemiuente'iina morreu "cercado d amem e (mando

Ó _ › g o .v l
P

_ p . . _ _ p O . og¡ p .
e

o sr. Adriano de Vilhena Pereira da Cruz, a um homem da elevada esphera umtroço de 13011013 commandada ' pOililcl dOtOIICQi-ho edietüctd ;tados 7 de .março de

quartanista do iyceu d'esta cidade.

l de .ÁVOÍI'O, a 9'08“!“ .a. estacld'de i
.

7 w tera lembrado para a presidencia do'M-uosso municipio, mas não chegou
a ser votado por ter sido escolhido

_ para esse cargo' Manuel Firmino.
Fo¡ proilcua a sua gerencia,

pois d'eila restam melhoramentos
importantes, taes como: o augmen-
tenda- illumineçâo publica, a recons-
trucção das calçadas das ruas de
Sá; de S. Sebastião, do Passeio e
outras, o alargamento das ruas Di-

_ , reita e Jose Estevam, o coro da ca-
: polia docemlterio, o caminho da

' * ponte de' Vessada, a construcção
das estradas' de Povoa e Eixo 'a Oli-
veirinbe, ' e construcção de :case de

 

,t_.'.

 

  

     

     

lina da Encarnação

r Barbosa de Magalhães ~
. ~ intellectual e moral do sr. conse- pelo chefe Teixeira, " -

e Está completamente restabelecido, o que *  .Í f h . .t t nn 8 a nos é grato mudar, o 5,_ José Eduardo de ihelro Francisco de Castro Matto- *AObenementaÓeorporação serviços valioso* quanmwanm ç

. w _ | re az OJB 01 en a a ° 0 Castro.
so, não é uma honra vã; é a con- dos _bombeiros voihntanosrlresoiveu com Justiça .um ¡.dosseus heneme- ,orreu ,hontem em Lisboa o

oni- i' ' veneranda senhora cu_]o re- H o Sáe hoje; tie Davos, vindo para Ilhavo sagração d'uma longa serie de ser- emassembieia geral, retirada ho- ritos. " ' ' *' “ "

_a . . c, w v e izmcnte resta eecido, o nosso amigo eapre- w '
' '. ' . a , ',9 . _ ° . , '

ao, ,trato _pubhcamos como home dave¡ collaboradon sr. Manuel Marques Ma_ VIçOS postos de ha muito em ev¡ Je, não festejar o 14 ¡universa-

. t t . l .

- . _ 'Sebastiãode Carvalho, 'nasceu “a boãiâg'dete'r falem“ ° Paw chado. , dencla pela forma correcta e des w rio da sua fundação. .em Bm, a_ ,o de fevereiro 00182 1;: _ XIII

» interessada como foram prestados. F- . A deliberaçãodos corajosos_ rat-;- tendo çfrequentadozos primeiros. eu WWFQWEQ .nem no

. ALEGRIAS No LAR: ' Relembrar!“ aq“elle f““ “5° P““ “um“ 89"¡ agudo 1.19 Pero- tudos na sua terre. ;natas onde ,es-I dosTeve o seu bom successo dando á luz uma - :aniversario passou ha dias, o de Coimbra, que tem muitas sym- tudou 0 6 a' logica* i

-': agem ás suas muitas virtudes,

como preito de leal ededica-

w_ acamaradagem ao nosso que- 4
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Porto', 2.5.

i assou no sabbado, 21, o

decimo quinto anniversa-

rio da horrorosa catastrophe

do 'incendio do theatro Baquet,

e o decimo seXto anniversario

natalicio de S. A. o principe

referencia ao segundo as cos-

tumadas demonstrações de

gala.

+0- Com um dia explen-

dido, saliíu no dominho a pro-

cissão 'dos' 'Passos na fregue-zia

da Foz. Ia com o maxima-ex-

plendor, sendo a guarda de

honra feita p yr uma força de

in'fanteria 18. '

'+0- Uniram-se, no sabba-

do, pelos sagrados laços do

matrimonio o sr. Alberto Ma-

lheiro Dias, filho do abastado

commerciante d'esta praça, sr.

. Henrique Malheiro Dias, com

a sr.al l). Maria Magdalena da

Fonseca, filha do nosso ami-

go o sr. commendador José

Fructuoso da Fonseca, pro-

prietario do «Progresso Ca..

thOIÍCO», e irmã dos nossos

Manuel e Vicentecollegas

Fructuoso da Fonseca, reda-

ctores da' «Palavra». Foram i

paranymphos por parte do

noivo, os seus paes, e por. par-

te da noiva, os seus irmãos o

* sr., Manuel «Fructuoso da Fon-

seca e D. Maria da Conceição

Fonseca. Na corbeille da noiva

havia _prendas de grande va-

lor.. '

. Depois d'um almoço,

'palacete do sr. Henrique Ma-

lheiro Dias, á rua ,da Cedofei-

ta, partiram os noivos para o

Bussaco, onde vão passar a

lua de mel.

k Desejamos-lhes mil ventu-

* ras. '

4-0- Ainda se conserva pre-

so no aljube o negociante sr.

.José da Costa Campos, con-

t ma carta. E ninguem sabe o

tempo que ainda se conserva-

* os cursos' theologico, e d'outros a¡ rá recluso. Justamente assu-

r tados por este melindroso es-

tado de coisas, mormente ago- *

' ra que se está tratando do ap-

_parecimento de notas falsas de

Í _000 reis tão erfeitas ue

' ' P q l das freguezias de Villa Chã e Pal-
_ _ _ maz.

verdadeiras, toram no sabbar

pouca' gente as' 'diii'erença das

' do'alguns commerciantes d'es-

, quiel Vieira de Castro, digno

.presidente do Centro commer-

cial _do Porto, atim de expôr

'Os' vexames e' inlqmdades a,sutiicientemeute o local, dando oc-

que a classe _está sujeita, em

virtude das ordens discripcio-

-narias do sr. juiz Veiga, em

'qucStõcs de moeda falsa. O

presidente do Centro achou

prometteu tratar da questão

tro _do reino. > v

Devia tambem tratar _ a

  

“mas "uniao as Prontas,
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o Porque não. 'gemia-dana-

Bsíss.'._ ue., "615835. Biüoççmtaragi
-

;13:10.80 .ibe - prometi-ra :9,330143'2

ligwcianiaencoúmr dhii y o ' ol»-

vido do passada 'e das-suas °~ pag

nas, solado ide's'i 'proprios', o

Masçlogoa _v_vozg,.day,gsua_

conscienciaqsmfezlouviam -

..0, mori'. em; tudo na' r vida?

Tudo?
ç' _ . w

Os, ue' --põ'diam ,entres-air-

"se comp _et-.amante stella-'e' j era

terrar a “sua” 'eiidtçncia ' ;fm w

'i í I i 5 '~ gar-aemfrente d'uma meza de

Com certeza, ::ade
qua os z

Associação Commercial d'egte tuos d”esta cidade, devendo poris- partições de fazenda as folhas deli-

, assumpto, que é muito impor-

tante, pois que prende com a

liberdade e o socego de pes-

i~ soas innocentes, que, de repen-

te e sem que o pensem, se po-

dem achar implicados n'uma

questão de moeda falsa. .

40- Vão ser expulsos 'da

corporação da policia os guar- ,

real D. Luiz Filippe. Com re- i das CíVis no“ 210 e 247 por

lação ao primeiro houve_ os

suffragios do costume, e com r

terem sido encontrados em-

briagados, durante o serviço.

Um d'elles chegou a' maltra-

tar de palavras e acções .o res-

* pectivo chefe da esquadra. Já

* foram enviados para o tribu-

nal.

_40- Baixou hontem á se-

pullura, tendo fallecido no

'sabbado de madrugada, o sr.

Eduardo da Silva Machado,

socioda empreza das Aguas

de Entre-os-Rios. O finado era

pae do sr. dr. Eduardo da Sil-

va Machado Junior, adminis-

trador do bairro oriental d”es-

ta cidade, e sogro do sr. dr.

Gaspar Ferreira Baltar, «co-

proprietario do «Primeiro de

Janeiro». Foi victimado por

uma angina pectorís. Os nos-

sos sinceros pezames a toda a

familia enluctada.

' 4'0- Houve domingo ,um

grande incendio na rua do La-

ranjal, tendo morrido queima-

da uma. menina de 15 annos,

por nome Esperança., irmã do

sr. Adelino Pereira de Barros,

inquilino da casa incendiada.

A. P. A.,

 

Coma collocação provisoria de

um coreto a meio do Rocio,

permittia a auctoridade militar que

a banda regimental do 24 tocasse

all¡ às 5.“ feiras e domingos du-

rante a «Feira de março» em vez

de tocar no Jardim. onde n'esta

epoca não vae ninguem.

. A lembrança colhe na opinião

geral, sendo-nos pedido um appel-

lo à camara para que all¡ faça o co-

reto, o que lhe não accarretara de-

masida deepeza visto como facil-

mente se faz uma coisa provisoria.

«04- Termina no fim do corren-

te o praso para a apresentação das

a. reclamações acerca do recensea-'
forme dissemos na nossa ult1-~

mento militar d'este anno, e bem

assim das petições para addiamen-

to dos mancebos que frequentam

quem a lei concede essa garantia.

4+'- Pela repartição de fazenda

d'estedistricto vão a praça,nos dias

_13 e 14 d'abril proximo,l“úros per-

tencentesa camara d'Oliveira de

Azemeis, impostos em propriedades

Chegaram já os* quatro

_globos por que vão ser substitui-

.taí praça procurar o sr. Eze-

Muuicipal. São uma novidade entre

nus, pois so na Allemanha os ha

~ eguaes. Devem produzir bonito ef-

dos os antigos candieiros do largo

a leito ,alem de illuminarem mais que

casião a que saiam d'alli outros,

que ,serão collocados em pontos on-

de se nota mais a falta de luz.

São, como jà dissemos, _

da companlua a .camara, e apesar

_de estarem permanentemente ac-

mtuto justa a reclamação e' cesos, pois de dia só se lhes imi-

nue aluz, nãolia para oinunicipio

»directamente com o sr. minis- euslnento de (19513628-

Por falta de n.° não _reu-

niu ante-hontem a assembleia ge-

ral da associação de soccorros mu-

cumprir, ao passo que o man-

cebo. . .

Levantou-se bruscamente

com a face incendida.

"Camamu «Deus “de Israel! Mãe! Tir-

zah! exclamou, maldito seja o

dia, maldito seja o sitio onde

pude pensar em ser feliz sem

vosl»

Correu em frente de si,pro-

curando uma sahida para se

afastar do bosque. _

A vereda ia dar a uma

ponte_ _lançada sobre 'o rio;

atravessou-a e encontrou-se

“ n'um valle ,verdejante, onde

putaVam .algumas ovelhas; a

pastora, chlamou-o,fazendo-lhe

um'signal'com a mão. C'onti-

nuca' o seu caminho sem lhe

respondere não tardou a che-

marmerebranco, eupportada ponto do que eu? perguntou

.do Miranda.

Pequenas coisas

a exigencia dos documentos de que

traclava°ha dias uma ..circular ¡pu-

*ra proximo do templo.

' Este homem levantou-se

so funcciona'r com qualquer n.° que

compareça na proxima 2.3 feira.

-ÇI- 'Fem sido muito abundan-

te nos ultimos dias a pesca da sar-

dinha na costa da Galé. Por ca,

nem signal d'ella ainda.

4-¡- O «Diario do governo› pu-

blicou um aviso abrindo concurso

para provimento de lugares de pro-l

lessores ajudantes nas escholas:

Circulo escholar de Aveiro-

Ajudante na eschola do sexo mas-

culino da Vera-Cruz, sede do con-

celho de Aveiro.

Circulo escholar

Azemeis-Ajudante na eschola do

sexo feminino de S. Christovão, se-

de do concelho de Ovar.

+0- A academia de Guimarães

vae representar a el-rei para que

sejam prolongadas até 19 de abril

bem se desempenharam d'elles,ca-

recem d'um descanço maior.

N'esse sentido se dirigirem à

academia de Aveiro, que resolveu

em' sessão extraordinaria,ctfectuada

ante-hontem,adherir e .secundar o

exforço dos seus camaras vimara-

nenses.

4H- Consta-nos que se prepa-

ram para" eiltf'ar em ensalos duas quando soube do succedido hontem
Operetas ariglnaes, sendo uma do

sr. Adriano Costa, com musica de

João Miranda, e outra d'um nossow

Eduarcamarada com musica do sr.

+0- Manifestou-se em Anadia

e consta-nos que em algumas po-

voações d'aquelle concelho,a terri-

vel epidemia da meningue gere,w

bm'esplnala que já por all¡ fez vi-

otimas. Aviso a auctoridade com-

petente. .

41- 0 rendimento do addiccio-

nal do 15 '[0 lançado pela camara

municipal com destino ao fundo de

instrucção primaria, rendeu em to-

do o anno de 1902 a quantia de

3:305:607 reis.

+0- Aos nossos presados colle-

gas eOvarense» e «Algarve e Alem-

tejo» agradecemos as amaveis ex-

pressões que nos dirigem.

#A camara municipal de

Hhavo

[icial de deligencias, Antonio Au-

gusto d'Almeida, para lhe serem

bem offensa, o pobre official de de-

ção superior competente.

4-.- Teve hoje logar, no canal

das Pyramides, a feira dos barcos,

que esteve regularmente concor-

rida com quanto estes viessem em

menor n.° do que nos annos ante-

riores.

 

Assumptos de w

instrucço

O Escolas primaria::

pecção indicação alguma para

hlicada no «Seculo›, e qnt dlzia

ter sido enviada aos tres inspe-

ctores das sircumscripções «do paiz.

*O n.° de professores inscri-

ptos chegou a cerca de 300, nos 4

círculos de que está encarregado o

sub-inspectao, sr. BentoJosé da

Costa. .

+0- Talvez ainda.n”esta semana

se proceda a inquerição das teste-

munhas, produzidas. pelo professor

de Cacia em sua defesa no .proces-

so disciplinar que se estainstau-

rando n'esta sub-inspecção.

4n- Chegaram ja para serem

distribuidos pelas respectivas re-

RUMORES

d'Olíveira de i

indeferiu 0; requerimento

que lhe foi feitopeloseu antigo ot- J

té hoje não se recebeu na ins-

nitívas dos professores de instruc-

'ção primaria -respeitantes ao mez

de fevereiro.

 

mal estar é geral. Por to-

da a parte o fremito da re-

volta se acentua. E' assim que

o paiz responde ás afiirmações

do governo de que tudo isto

está. já em santa paz. . .

BRAGANÇA_Hontem á noite,

por volta das _9 horas, um gropo

de pupulares, superior a '200, na

sua maioria, artistas e estudantes,

aos gritos de: «abaixo os do sello»

e varios outros, partiu todas as vi-

. . draças da casa do insPector do sel- 4
as ferias da Paschoa, attendendo a

que os _trabalhos escolares,pel~o re

gimenfem vigor, lhes são_ por de-. seguiram pelas mas da cidade, gri-
mais penosos, e expondo que,para

lo, Manuel Joaquim Rodrigues.

Diali, divididos em varios grupos,

tando sempre: «abaixo os do sello».

Não interveiu a força militar, acu-

dindo apenas os policias, socegan-

do tudo ás 11 horas. Tomam-se

providencias para amanhã, que é

aqui a feira mensal.

Chegou um empregado superior

das contribuições, que vinha fazer

uma syndicancia ao inspector de j

aqui, licando muito impressionado

á noite. Já de dia os estudantes

percorreram as ruas gritando:

«abaixo os do sello».-B;

OLIVEIRA D'AZEMEIS-

Em virtude dá camara tencionar,

lançar impostos ás minas de Noguei-

ra de'Cravo, cerca das 9 horas

chegou a esta villa grande numero

w de homens, rapazes e mulheres com

os seus merendeiros ás costas.

Eram Operarios das ditas minas

que vinham declarar á camara que

seus patrões estavam dispostos a

despedil-os caso a camara teimasse

em sobrecarregar as minas com

impostos.

Foi-lhes respondido que voltas-

sem descançados, que o trabalho

não lhes faltaria.-0. A.

Na' Feira

Continua dando espectaculos que

chamam a. attenção, a companhia do

* sr. Justiniano Peneda, no Rocio.

Os trabalhos de prestidigitação de

mademoiselle Maria J. Gomes, muito

r aprecieveis tambem, e tanto que os

l frequentadores não cançam de applau-

Pagos os vencimentos a que tem w dll“”-

direito desde que deixou de exer- » .

cer aquelle cargo por virtude de '

demissão julgada illegal pelo Su-

'premo tribunal administractivo

Tem graça. E como tem- tam-T

  

Soh os Gym-estes

w Falleceu na sua casa de Nine,

o importante proprietario,

. . _ f sr. José Antonio da Costa Bra-
ligenmas vae recorrer para a esta-

: ga, tio paterno do sr. dr. Car-

los Braga, governador civil

d'este districto.

4H- Succumbiu aos estra-

gos de uma doença intestinal

o rev. Manuel Francisco Lin-

do de Barros, na sua casa do

logar do Carqueijo. Foi um

leal progressista alli.

Era capellão do real mos-

teiro do Bussaco, onde sempre

com zelo e virtude cumpriu o

seu alto cargo.

A” familia, o nosso _cartão

de condolencias.

4+- Falleceu o sr. José

Guilherme Henriques, irmão

do sr. dr. Julio Augusto Hen-

riques, lente da. faculdade de

pbilosophia. O cadaver veio

translado para Aveiro.

Junto ao caiXão vinha uma

urna com as ossadas da sr.a

* D. Maria Candida Henriques,

irmã do morto e fallecida em

1875.

-Q-t- No Brazil falleceu o

nosso patricia, sr. Jorge Fer-

reira, irmão dos srs. Francisco “

e Anselmo Ferreira., e cunhado

dos srs. Domingos Leite e In-

nocencio Esteves. '

Sahíu d'aqui creança ain-Ç

da, e tencionava voltar agora

á patria.

Paz á sua alma. Os nossos

pezames a todos os seus.

4t- Em Samel, Anadia,

falleeeu tambem a sr.'l D. Jo-

sepha da Silva Pires, viuva do

fallecido J0sé Joaquim Pires

e mãe da sr.“ D. Rosa da Sil-

va Pires, alumna do 2.“ anno

da escola de habilitação ao

magisterio, e dos srs.Carlos Pi-

res, pharmaceutico em Samel,

e Joaquim Pires, professor pri-

mario no mesmo logar, e avo

do quintanista de medicina na

universidade, sr. dr. 'Manuel

da Silva Pires. A todos os

seus parentes, os nossos sen-

timentos.

   

rico, (Açores) março.

Nos ultimos dias de fevereiro deu-se

aqu¡ um phenomeno que a muitos su-

persticiosos sobresaltou.

Cahiu, 'por todas ilhas dos Açores

um po muito subtil, que alguns enten- * , ›

tiça, fazemol-as tambem nos- *
didos querem que tenha vindo do de-

serto do Sahara.

o Continua a rcconstrucção da ce-

lebre muralha de Santa Catharina, na

villa das Lages. E' um monumento di-

gno de registo. ,

o Existem actualmente n'esta ilha*

nove pliilarmonicas, assim distribuidas:

Lagease, Mages; União Ribeirense, Riheiras;

Fraternat Calhelense, Calheta do Nasquim; a

União Praynhense, Pra yIlha; Enterpe,8. R0-

* que; Lyra Magdalence e União e Fraternida- i

de, Magdanela; Lyra, Picoense e Lyra Re-

creativa, S. Matheus. --

o Ja se estão preparando dezenas de »

pessoas para no presente mez seguirem l vma.
para a America do Norte.

o A corrente de emigração é immen- w

sa, e continua cada vez mais, em vista

dos grandes cmbaraços do recrutamen-

to militar, a que a gente d'estas ilhas

tem completo horror.

3 Esistem actualmente n'esta ilha seis ;

armagoes baleeiras. A mais importante

e a estabelecida na villa das Lages, que

conta desoito anzoes.

O A camara munimpal da Magdale-

na é composta na totalidade de padres,

inclumdo o secretario,que já foi apren-

diz de clerigo, mas tem feito uma admi-

nistração muito honrosa.

_ Os trabalhos de viação teem tido um

impulso vigoroso.

P.

Praia, (Cabo Verde) março de 1903.

Aqui, como em S. Thiago, luctamos

actualmente com a terrivel crise, da fo-

me e da agua, continuando deveras des-

animador o estado sanitario c alimen-

tício diesta desventurada província.

o Chegou ju a tuhagem para a cana-

lisação d'agua para esta cidade, mas in-

felizmepte, até agora ainda se não deu

plriwpio a este importantíssimo traba-

lO.

»o A miseria continua accen'tuando-se

cada vez mais d'uma forma desoladora,

c poucas providencias tem dado o

verno de modo a attenuar a terrivel CI'l-

se porque esta passando este laborioso

povo cabo-verdeano.

Pois nas nossas matrizes loram ele-

vados todos os rendimentos da contri-

bu1ção predial, não se lembrando o lis-

co dc que as rendas são pequenas e de

que com crisescomo estas que atraves-

samos e um crime exigir tanto!

P.

Pelo :tribunal

Já. está. marcado o dia !20 d'abril

proximo para o julgamento, :em poli-

cia correcional, de Francisco Dias Go-

mes, de Sarrazolla, accusado de ten-

tativa de aggress'ão ao digno chefe d'o

apeadeiro de Cacia.

General Moraes Sarmento

Entre outros, publica o ul-

timo n.° do «Ocidente»

 

bre a qual ardia o que quer

que . fosse.

Uma_ mulher com um ra-

mo de salgueiro na mão, esta-

Va de pé em frente do altar.

Quando ella o viu,bradou-lhe:

-- Fica aqui commigo.

Ben-Hur esquivou-se á se-

ducção do seu sorriso e conti-Hur, confesso_te que a mmha

nuou a andar na direcção deignorancia acerca d'estes lo-

uma mata de cyprestes que

avistava ao longe.

De repente Ben-Hur sen-

tiu vibrar o som estribulo de

.uma trombeta, no mesmo ins-

tante reconhecia extendido na

herva, o judeu que encontra-

logo e foi ao seu encontro,

saudando -o amigavelmente.

-Vaes para o mesmo

desse” bÍOHZC, 80"' i

-- Vou ao campo das cor-

ridas.

-Ao campo das corri-

das?

-Sim, a trombeta que

acabas de ouvir chama os con-

correntes.

-- Meu amigo, disse Ben-

gares, e se das licença que te

acompanhe, ñcar-te-hei reco:

nhecido.

, -- Da melhor vontade! Es-

cuta! Ouço a bulha dos carros

que se dirigem para a pista.

Ben-Hur applicou o ouvi-

~ do, depois collocou a mão no

braço do seu companheiro e

declarou:

--- Eu sou filho do duum-

viro Arrio. '

-- Muito bem,

habituado a este genero de

exercicios e não sou um des-

conhecido nos hippodromos de

Roma. Vamos depressa a este.

- O duumviro era roma-

no, inquiriu Malluch demoran- w

do um pouco o passo, mas *

o seu filho uza trages de ju-

deu?

Hur.

-- Ah! comprehendo, per-

dôa' a minha curiosidade.

Ao sahir da Horesta des-

enbocaram n'um vasto terreno

plano, em volta do qual corria

uma pista cuidadosamente re-,

. gada. O seu contorno era mar-i

-Eu sou Mallucb, nego-,cado por cordas presas. a chu-

cia'nte de Antiochia. -_ .¡_?ggggg l ços enterrados DU Cllàt). Havia

I quem o sr.

naes, e que elles tem frisado bem

litar se ministra a instrucção, che-

cimento modelo e unico no nosso

* reis, l litro de vinho e 20 reis de

sq- ~

” VIDA DE JESUS

uma *

bella .gravura do conselheiro i

bondoso

*Mallucln o som d'esta trom-

beta inebria-me porque estou das de bancadas e ensombra- f

cavallos, disse em tom de bom'

_ O nobre Arno era meu

pae adoptivo, respondeu Ben-

  

r.

general José Estevam'- de M0- .

raes Sarmento, de quem diz: i

E' o actual director do Collegio '7r '

Militar, um digno continuador do ' i

marechal Teixeira Rebello, e _de ç í

conselheiro Pimentel l

Pinto fez o mais rasgado eldgio,

enuunciando os serviços por elle g

prestados ao Collegio Militar, e sa- ' _

lientaudo as reformas profundas,'os

os grandes melhoramentos que

n'aquelle estabelecimento teem si- ç w

do introduzidos, e que só a elle se

devem. ' l

O illustre ministro da guerra ao

aillrmar que o alto grau de pros-

peridade em que aquella instltul-

ção se encontra, quer soh o ponto

de vista instructivo, quer moral e

disciplinador se deve ao sr. Gene-

ral Moraes Sarmento, coroborou a

sua ass'erção com os varios relato-

rios apresentados pelo lente da

Universidade sr. Santos Viegas,que

ali tem ido presidir aos exames ll-
  

  

  

   

       

  

   

 

  

  

  

  

   

   

  

   

 

  

  

  

    

  

  

   

  

   

   

  

  

    

 

  

 

   

   

   

   

   

 

  

  

   

  

o cuidado com que no Collegio Mt'-

gando até a denominal-o estabele-

paiz.

Ouem conhece acarreira official

do distincto' director d'aquelle es-

tabelecimento ve logo, que não na ._

nas referencias do sr. conselheiro

Pimentel Pinto mais do que a ex-

pressão restricta de verdade, tão

merecedor elle é de que o seu tra-

balho se reconheça como modelo I '.

de zelo e dedicação, tão digno de - i.

ser ¡mitado. '

Palavras de verdadeira jus- '

sas, associando-nos assim a 1 _-_

homenagem que ao illustretlio- '

;mem publico presta aquella a;

esclarecida revista illustrada. -'

i d
.Au. e hi:

Notícias agr-'colas

Communicam-nos de Mi-

randella:

Preços porque se venderam na

semana ultima os generos n'esta

Azeite 22,2 litros, 35400; vi-

nho de l.“ qualidade, 25 litros, .

15600; serodio, ldlõO; trigo, 800. Ã

De Azambuja:

Estão sendo muito prejudicadas ~

pela falta de chuvas, as grandes

searas de trigos e favaes. Estavam .

esplendidas, promettendo boas co-

lheitas.

De Sabrosa:

O preço dos vinhos aqui é '

actualmente de 34 e 3613000 reis a

pipa, havendo já. pouco.

+0- Em Santa Combadão mal- _ i

dizem os proprietarios dos preços .

dos trabalhadores ruraes, que su-

biram de 200 e 220 reis, a 300 -

cigarros.

Pois em Torres Vedras e po-

voações proicimas os preços cor- '

rem mais alto. Cada trabalhador”

sáe por 500 reis, um copo d'aguar- _'

dente para matar o bicho e agua- '

pé á farta, durante todo o dia.. _E "

é para quam quer. quuanto os _'

preprietarios acham o preço dema '

siado, os Operarios queixam-se de ›

não obterem os 600 reis.

+0- Pelos nossos campos con- v

tinua a faina das sementeiras. Os

lavradOres queixam-se de falta de'

chuvas. mas esperam que elias ve(-

nham 'ainda e que os não prejudi-Â_

que muito porisso a estiagem der,

agora. '
- --c-_.-

--

0 "Campeão" litttrario &scientilito-
r

ir,

  

e bem que o motivo real da*

morte de Jesus fôsse excita"

ix i

reservadas para os espectado- _;

res amplas tribunais, guarneei-

das por toldos.

Os dois recemvindos insal-

laram n'uma d'ellas. Í

Ben-Hur contava os car-

ros ámedida que os via adean-“

tar-se na pista; eram nove. *

- Julgava que no Orien-

te se contentavam em correr_

humor, mas vejo que aquios

amadores são ambiciosos e que). Í

atrelam a quatro, como os reis'

Estou com curiosidadél<'dlã*%r_

como guiam os animaes. ¡

Oito das quadrigas chega-_f

ram sem difliculdade ao

de onde se effectuava a 19%._

da; umas andavam a passbji

outras a trote todas eram site.

cepcionalmente governadalsr* 07'

' (Contínua): nl



   

  

   

   

   

  
   

    

  
  

  

   

 

;no réo de crime d'Estado, pois

que em vão teriam solicitado

do sceptico Pilatosi uma con..

_yterodoxia Consequentes com

::esta idéa, os padres fizeram

Ã pedir pela multidão o .suppli-

,cio da cruz para Jesus. Tal

,-mpplicio não era Originario

;da Jndéa; se a condemna'ção

;de Jesus fôra puramente mo-

"saica, ter-lhe-iam applicado a

;tt escravos e para * os casos

.tm que se houvesse de ajuntar

I minia.

_ êstrada, saltea'dores, bandidos,

'ou como a esses inimigos de

-ltaixo estofo a quem cs Ro-

Ímanos não conferiam as hon-

as da morte pela espada. Era

__-o chimerico «rei (TOS Judeus»;

não o dogmatista heterodo- l

_'Xo, a quem se pretendia pu-

nir. Como consequencia d'es-

_teprincipim a execução teve

de'ser deixada ans Romanos.

abc-se que entre os Roma-

nos, os soldados faziam o oiii-

--elo de carrascos, significando

;sem que o seu mister erai

?datam Jesus foi, pois, entre-

@se a uma coberte de tropas

ãtixiliares e todo o odioso dos

Iñpplicios introduzidos pelos

'costumes crueis dos novos con-

_qiiistadores se lhe patenteou

ein todo o o seu horror_ Esta-

Çva prestes a dar ,meio-dia. w

-Ve'stiram-lhe novamente os

Íhaliitos de que o tinham des-

pejado para o espectaculo da

.tribuna, e como a cohorte ti-

;sita reservados dois ladrões i

?aguem devia executar, foram

'reunidos os tres condemnados,

eo cortejo poz-se a caminho¡

para o logar da execução.

__ , Este logar era um sitio

denominado Golgotha, fóra

'de Jerusalem, mas proximo

das muralhas da cidade. O no-

s'me de Golgotha significa era_

.tem corresponde, segundo pa-

rece, ao nome francez Chu-

,ment, e designava provavel-

itdênte um onteiro escalvado,

?tsth a forma de um. craneo

7mm cabello. Não se sabe com

...'aiàctidão o sitio d'esse monte.

_Ficava sem duvida alguma ao

inerte, ou ao noroeste da cida-

;Ítlêt' na planície alta e desigual

se estende entre os muros

;'*tr'es dois vales de Cêdron e de

lHinnom, região assaz vulgar,

::signs os enfadonhos pormeno-

;Â-rst dos suburbios .de uma

:'_giiànde cidade tornavam ain-

ifdãmais tristonhos. E' diñcil

"tdllocar o Golgotha no logar

'piêeiso em que, depois de

Constantino, toda a christan-

idade e'tem venerado. Esse lo-

gar fica muito para o interior

*diá'cidadtg e tudo nos leva a

“saque, na epoca de Jesus,

estava. comprehendido na cin-

das muralhas.

O condemnado ao suppli-

do'da cruz devia transportar

;de mesmo o instrumento da

lórtura. Mas Jesus, mais fraco

_decorpo que os seus dois com-

tpp'nheiros, não a poude trans-

O pelotão encontrou

nin'cêr'tó Simão de Cyrena,

voltava do campo; e os

'6.005, com os bruscos pro-

:das guarnições extran-

"i-ás', fo'rçaram-no a condu-

to? Ienho fatal. Provavel-

Ú _ a usavam assim de um

'itó de Serviços pessoaes

'óñhecido pela lei, visto co-

76's¡ Romanos não podiam

" compellidos a encarregar-

do madeiro infame. Parece

'no' Simão pertenceu mais tar-

communhão christã. Os

3,; dois filhos Alexandre e

eram ali muito conhe-

dos. Narrou elle sem dnv1da

5"¡ de um permenor de que w,

   

  

  

   

   

  

    

  

 

   

   

   

   

   
         

   

   

   

  

         

Ídemnacão por causas de he-

"lapidação. A cruz' era um sup,

'pl-icio romano, reservado para

' 2.” e 3.°,

mente aromatizado,

, estava OVRÇãO-

O Beijo da baroneza sobe

Chegou-se finalmente ao w hoje, »em reprise, á scena.

logar das execuções. Segundo * * *

o uso judaico, deram a beber

  

 

Mala da Provínci
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cederão. _ Só n'nm dia o comboyo transpor-

-o-I- As' receitas geraes ordi- tou 130 velum'es com favas e er-

narias das nossas colonias para o vilhas, e 265 rom peixe.

anno de 1903-1904, conforme a “' '

;ativamente religioso, os seusfot testemunha. Nenhum CllS- t tas palmas, niuma _justificada roupas feitas, poucos no paiz o ex- portarias do Algarve para Lisboa.

Tiiin'mlgos hav1am conseguido cipulo, n'esta occasião

apresen-tal-o, no Pretorio, co- ao lado de Jesus.

O governo 'ida' Prussia pos..

sue ha muito bens proprios de

Que aufere avultados rendi-

«O-I-A francez'a Joanna Bgni- mentosa qse augmentam 08

primera edição ad corrigendum, do vart tinha por habito consultar as- 1'30"““ dO seu “18901110, in-

respectivo orçamento, estão _calcu- siduamentc _os _somnz'unl_›ulos, as dependentememe dm,

ladasem2.887:'l105200 reis,asdes- mulheres que deitam Cartas c as tos_

ÍÍIIPOB-

aos pacientes umw vinho forte-

porção

embrlagante, quer por um sen-

Espinho, 24.

Apparecem muitos queixosos, a

quem se diz que um negociante d'aqui
em 187zõ7õd420 reis, o 'bue (là

ttmento de piedade, se dava passou notas falsas.Foia (ngm-entesno conjuncto um saldo de reis

ao condemnado para

w tima ' hora;

na taça, recusou a bebida. Es-

te triste alivio dos condemna-

dos vulgares, não se coaduna-

va com a sua, superior natu-

reza. Preferiu abandonar a vi-

da naperfeita luz do seu es-

pirito, e esperar com uma ple-

mssima consciencia a morte

que elle anhelava e pela qual

chamava. Despojaram-no de

todas as suas vestes, e prega

ram-no na cruz. A cruz com-

punha-se de dois madeiros li-

gados em forma de T. Não

era muito alta, o que fazia

que os pés do condemnado to-

cassem quasi em terra. Come--

çavam por erigil-a; _depois ahi

prendiam o paciente, cravan-

do-lhe prégos nas mãos; os

pés, umas vezes eram crava-

dos outras ligados apenas com

cordas. Uma cunha de madei-

ra, especie de antenna, fixa-

va-se ao fuste da cruz, ao

meio, e passava entre as per-

nas do condemnado, que so-

rbre ella se apoiava.

Continua. l

"UNÍ/I'_

ORAÇÃO

Ave, triguelra, desdenhosa e triste

Cheia de graça e de frescor sem par,

Bemdito seja o leito em que dormistc

E os peitos que te deram de mamar.

t Como uma chamma cerula entre brazas ,

Como uma tulipa entre malmequeres,

Bemdita sejas tu entre as mulheres.

Corpo virgem, tu que és o meu orgulho,

Tu queen he1de noivar um dia entre

Beijos tão claroscomo Um sol dejulho. w

Bemdito sejao trUCto do teu ventre.

w Doce refugio, doce 'inSpiradora

O' meu* trtgueiro e mystico cyclamen,

Unge-me com o teu negro olhar agora

E na hora da minha morte. Amen.

Eugenio de Castro.

 

Pelo theatro

representação do Beijo da

baroneza coroou com o des-

empenho a espectativa.

A ' Sala, ornamentada a pal-

mas e emblemas dos bombei-

ros, em beneficio de quem re-

verteu o producto da reoita, re-

gorgitaVa de espectadores, to-

mando-a n'uma grande parte

'as senhoras, que lhe davam um w

tom de festa aristocratiea.

Logo de começo foram bi-

sados alguns n.“ de musica,

que é-lindissima, e no final do

1.° acto, como depois nos do

se fizeram chamadas

especiaes aos principaes in-

terpretes, anctor, ensaiador,

maestro, regente da orchestra,

etc, etc.

Dissémos das nossas im-

pressões no n.° anterior. A peça

tem situações alegres, e foi bem

posta em scena.

O genero tem escolhos

que só a custa d'um gran-

de esforço de vontade e de

uma presistencia tenaz se con-

segue galgar. A cada passo se

topa com um embaraço, mas

poderam vencel-os as sr.“s D.

Olivia, D. Maria d'Alarcão e

D. Virginia Severo, e os srs.

Elysio Feio, Manuel Moreira

e Alfredo Martins, papeis prin-

cipaes.

Os cores, muito certos,

nhoras bonitos ramos de flo-

ries naturaes. Com elles mui-

ator-

doal-o. Parece que muitas ve-

zes as senhoras de Jerusalem

traziam, ellas mesmas, aos in-

felizes que eram levados para

o supplício, esse vinho da ul-

quando alguma

d'essa's piedosas mulheres não ¡

se apresentava, compravam-no *

imorte a aggravante'da igno- com os fundos do thesouro pn- ,

blico. Jesus, depois de ter to-

_ _, Applicando-a a Jesus, tra- cado com os labios ao de leve

i taiam-no como aos ladrões de w

estabelecimentos pedir notas grandes, 502:2725780 e deduzida a despe-

anegando ter de fazer Pagamentos za extraordinariaprevista um saldo
lt * d d ' t ' '2* . . . -

::Efâíiãga§:s_°nessa occasmo no Virtual de 3l3:6965780 l'BlS. Dao

cepalhadas. Agora ha uma certa relu-

ctancia em acceitar notas de 5,5000.

Em Esmoriz tambem teem appare- , x _.

cido algumas notas falsas, achando-ser né (29 com“) Angom (376)' Ind'a

cinco em poder do chefe da estação do 7 (105) e Timor (99). comparado

caminho de ferro, a. quem foram pas- w com o orçamentohpara 1902-1903

sadas e que lhe vieram recambiadas ç . -

de Lmboa_ loçambtque entra no grupo d s

A policia procura um outro indivi

duo,de nacionalidadehespanhola, ven Thomé 013010601 approçxímada'men-

dedor ambulante e que residia aqui
H ~ _ te nos limites das sobras, e então
,ontem nao appareceUJa, constando indicadas, a. Gumé baixa sensível_

ue lhe contaram o ue se Jassavap -

Evadindo-,, 911,, em Sãgu¡d,,_1 ' mente, Macau duplica a verba do

O Já. aqui se encontra, para a" ear- w, qillth DOSllÍVO.

reira de tiro de Esmeriz,um contigen- _4... Este anna o Minhnitem Si-

te de 70 praças de mfantorta 18, sob do druma pru-digalida'de extraordi_

o commando de um capltão. . .' * . . m. ..-

nana em savetse lampretas.Murtoza¡ 3 24. _ ~ '.

Falleceu no dia 16 o doido Pedro Ha mudo que tal nao succedra.
l

São bastantes as que se encontram 531th pOSltÍVO CaboVerde (70 COD-t,

t tos(; S. Thomé (255) Moçambique

(189), Macau (457), negativo Gui- *

pesas ordinarias em 7.785':837¡§l420 bruxas. Disseram lhe ellas 'que não

reis, as despesas extraordinariaschegaria aos _50 annos, Ora ao ap-

proxímarso do_ dia t'atidicm dom¡

nadapelo iortttranle pow-da tudr

te, ;Idalina Botti_vat*_t__ ¡hell-ouso tia

cama depois deter escriplo ao

marido uma comprida carta annou-

* prcdirção e t'a-

.zcndo lhe algtunas recemtneudaçdrs

ciando-lhe a fatal

in extremis.

lloras depois, quando o marido

accudiu a Paris e entrou no quarto

da esposa, encontrou-a viva, mas

doxda. A desgraçada imaginava se

saldos positivos, Cabo Verde e S. DO paraíso a conversar com os sa-

raphurd

Não sc extingue, a raça torpe

das modestos. La como ca 0 gra-

mao propaga-se menos do que cs-

ta praga maldita.

 

0 "Campeão_.. nos campos

--_M

 

A . par d'estt vantagem

obriga. os mam, estimadores

'daÍ região "a"'melhorarem ' O fa-

.tn-"íon dus Vinllbs, nia'lllbntlo-
. , ' i . t.: .

lhe ao .mesmo tempo :t'stta pu-

reza. _

bin) cwttseilttvtirin «ln an-

* nexação á liruizsiu (lo (iran-

Ducado “de. thsszr't.,tim V “500,

, aquelle: ¡,aiz "Heim «lui ¡rui-tim thS

t fátiiosos vinhos \tlot litult'shein

e'Stbtinberg, ;duo continuou a

explorar c ou 'gr .fode ducro.

7 Logo que* as.,pl;-i.nt;¡t;t›;:s :igora

realisadas &sites-tai. _tm ' Nena

' producção, o :pia asia-

wno será o mais ¡tap-tatatits vi..

uicultor de toda 3t.\r\iliifljlltilllltl.

As boas medidas”aditiinis-

trativas, .tradiccionues dai lirtts-
À .da Draga, que fazia arreliar as vende-

deiras de generos na praça de Perde-

lhas.

lampreias, pescadas algumas d'ellas

na ria d'Aveiro, outras, a maior parte,

vindas de Villa Franca e de outros si-

tios. Os preços, apesar da abundancia,

é que não tem sido convidativos.

tenciona demorar-se alguns dias, o

nosso amigo, sr. Antonio José Sardo,

importante capitalista do Monte, d'es-

ta freguezia.

@Trabalha-se ja activamente no

amanho das terras, e, a continuarem

dias como o de hoje, lindíssimos, as

sementeíras de milho succedem-se. E'

uma alegria nos campos-M.,

Oliveira d'Azemeís, 2.4.

Fez a sua entrada solemne com um

dia de excepcional belleza, a gentil

primavera.Poucas cá. tem vindo melho-

res.

O Deve amanhã realisar se na nos-

sa egreja matriz e com a imponencia

habitual, a festa das Dores, mais ge-

ralmente conhecida aqui pela «Festa

dassenhoras».

E' sempre luzida e pomposa, e para

- isso basta ser feita. por damas.

e O* carro do correio para Estarre-

-óc- Os lucros 'da «Companhia

do credito predial» no anno lindo

O N'estes ultimos dias tem añiuido foram_ de.. 18034095257 rels e _re'

á. nossa praça muita quantidade 'de presenta 10, 25 0,0 para o capital

* desembolsado.

_ 0 governo da Companhia pro-

põe no seu relatorio o

de 8 010, cantando cem os 3 010

@Partiu hoje ramo Porto. onde já distribuido e o saldo de rei

(levidentlo

:21:209d257 que seja elevado ao do constante::

undo _especial de amortisação.

Funtlcujse

Syndicate com o capital de 270 r

contos em ouro para estabelecer a

producção e commercio do sal na*

em Paris um

cultura.

que o governo

d'aquelle paiz. dedica a eate

amo tão consideravel da agri-

Nos vallesde sat-re, de

ilha do Sal, de Cabo Verde, cnde 01086“8 e da Nohe, realisou,

A VINICULTURA NA Paussm Sia* f“Ze'illll'él'êr 0"”, “e b "e“

wma importante revista esl S"““do c“)i"°i"sl)°“'l°li-"Q 'que

tmngeim pública um ,,¡,,¡_ se espera, as suas tüpldtütpõü

g0 extremamente interesmnm i Vtmcolas tornmnsc-ltão atnda

sobre-'3 Os progresrsoà da Vini_ mais vastas,,em detrimento dos

cultura na Prttssia,_ que pro-

s,w vam bem a alteração e cuida-

outros paizes exportadores de

vinhos.

E' de receiar, portanto,

que o nosso commercio para a'

Allemanha se resume no futu-

ro aos vinhos lioorosos, como,

de resto, as estatistica-ts pare-

*cem desde indicar.

jà foi prOSpera.

«H- Uma brutalidade praticada

pela guarda tiscal. Foi um troço de

praças ter à barraca de um guar-

da da via terrea, e disse-lhe que

devia ter all¡ contrabando e que

ia porisso examinar. O guarda de

clarou que, sendo noite, os

não deixava entrar. Então os guar-

das cercaram a barraca, tiraram-

nos ultimos annos, o gioverno

prussiano, de conta, propria,

enormes plantações de vinhas;

e n”uma d'estas propriedades,

que conta 105 beetares'de su-

perticie, calcula-se ,que 'a' co-

lheita do vinho, no anno cor-

rente, seja já. importante.

recinto junto á casa da escola de San-

lhe parte das telhas, prenderam a

mulher do guarda, que vinha de

tora, e no dia seguinte de manhã,

entrando a tinal na barraca, apreen-

deram ao todo o revolver, que o

ja parte já. desde domingo da estação

postal d'esta villa as 7 horas da tarde.

O Foram dadas ordens para que o

to Antonio, em vez de ser fechado por

um muro, seja vedado em todas as 1

ta

Os 105 hectares de terre-

no em que se fizeram as no-

vas plantações, por conta do

governo, eram absolutamente

w estereis e considerados de pe-

l d'esta villa, n'um

, do sr. Manuel Maria Soares da Costa,

faces por umagrade de ferro.

Assim ñca aquelle recinto melhor

r e os predios visinhos com mais vista.

õ Em viagem para cá., e a bordo,

falleceu o filho mais velho do sr. Ben-

jamim José d'Araujo--Q A.

Ovar, 24.

Como de costume realisou se hoje

* a solemnidade do Senhor dos Passos,

* Como uma torre entre pequenas casas, ~ que teve grande concorrencia de foras-

* teiros do Porto,logares visinhos,e d'es-

sa cidade, e como sempre tambem os

gatunos aproveitaram a occasião para

darem assalto as bolsas do proximo,

apoderando-se ainda d'algumas car-

teiras.

Õ *Tem aqui ,agradado muito as bel-

Í las photo-gravuras d'es't'a viga, que n

velho Campeão tem publicado'.

ô Houve ihcen'dio na Pente Nova,

palheiro de madeira

onde havia lenha e caruma. Prestados

os soccorros devidos, foi o fogo extin-

cto sem se cemmunicar á. casa de ha-

bitaçao, que era contigua. Não tinha

seguro mas os prejuizos são de pouca

importancia..

a O sr. dr. José d'Almeida, admi-

nistrador do concelho, tem estado

doente-0.

Sacavem, 24.

Na. fabrica de tijolo, ñcou, em vir-

tude de um desabamento, um homem

» soterrado.

O seu estado é gravíssimo, tendo

i sido conduzido em maca para o hosPi-

tal de S. .loser-S.

Santarem, 24.

Com aassistencia das auctorida-

des civis_ e ecclesiasticas, realisa-se

,por estes dias a transferencia. do tu-

mulo da infante. D. Leonor Affonso“, fl-

lha de el-rei D. Affonso III de Portu-

gal, que se encontra no coro do mos'-

teiro de Santa Clara, onde existem

intactos os ossos da princeza que fun- *

dou o mosteiro, para a. igreja da Graça.

Do mesmo mosteiro será, por essa

occasião, conduzido para o muzeu de

S. João do Alporão o tumulo de D.

Henrique Affonso, filho de D. Affonso

III e de sua mulher D. Ignez, que na-

_ da contém dos restos da infante, e uma

lápide que está. no claustro.--S.

Real¡ 23o

Appareceram hoje, na feira de ga-

do bovino' que aqui se faz, muitas no-

tas falsas de 5$000 reis, as quaes são

bem imitadas.

O commissario de policia aprehen-

deu oito, prendeu um dos passadores,

residente n'este concelho, e mandou

prender um outro fóra.

Telegraphou tambem ao sr. admi-

nistrador do concelho de Alijó para

este dar uma busca á. casa. de um ne-

gociante que se suppõe seja o forne-

cedor das notas falsas aos passadores

d'aqui.-V. R

 

toda a parte

bre hoje o grande mercado an-

A. nual d'Aveiro,que aqui_ se rea-

ltsa n'esta epoca sob a designação

de «Feira de março».

Está abundantemente fornecido

dos artigos de maior consumo - em

agradando geralmente. Foram “do 0 "0350 (“30020, e 0 tempü

Por fim 'distribuidos pelas se- Pa”?w eo”“ de ie'ÇHO Para OS "9°
' goelantes concorrentes, pOl'lSSO que

não tem chovido.

Em mobiliario,pannos, calçado e

homem precisa como guarda

linha. Como o guarda estava preso quenissimo valor. Realisaram-

em casa, eSteve alinha toda aUOÍ: se trabalhos consideraveis de

te sem Vigilancia. A companhia real

vae proceder centra os guardas que

são da Idanha.

A continuar assim _o tem-

po, teremos este anno sal mais ce-

do. Por muito que se faça, entre-

tanto, o seu valor não diminuirá

muito, visto comoa falta do anno

anterior foi grande.

+0_- Publicou-se o boletim

banco de Por'tthal relatiw à sema-

na tinda em 18 de'feçvereiro. _

A carteira commercial augmen-

tou 30 contos, as'contas de credi-

to dimintiiram 1.093 contos, as

contas diversas augmentaram 534

contos no activo e 496 no passivo,

os depositos particulares augmen-

taram 147 contos.

A emita corrente devedora do

thesouro augmentou 21 contos, a,

credora da Junta do Credito auga _

ro das novas plantações é cal-mentou 142 contos.

A circulação de notas augmen-

tou 36 contos,_a prata_ 52 contos, o

nickel 3 contos e 'cobre "dimiunuiu l

conto.

do “

terraplenagem para os 'ada-

ptar á nova cultura, e logo

que o terreno estava nivelado

era cavado até a profundida-

de de 1'“,70, plantando-se em

seguida a vinha, com interval-

los de 1'“,20.

.Para facilitar os transpor-

'tes dos adubos, e da uva du-

rante a vindima, estabelece-

rand-se pequenos caminhos de

ferro. A' piza e fermentação

do mosto, applicaram-se pro-

cessos especiaes, e na 'adega

installaram-se caloriferos des-

tinados a manter _uma tempe-

ratura constante.

O rendimento medio futu-

culado em 6:000 hectolitros, e

a vendaserá feita em toneis

especialmente marcados pela

administração, para garantia

'Segura e efficazes sito :IS pÍlUltlS do

' dr. Aycr. Seguras porquerslaoiscn-

* tas de unneracs.'ElTicn'/.es porque obram

ajudando_ a natureza.

A'prtstío de ventre causa billiosida-

de, enxaqueca. mau gosto de bocca, lin-

gua saburrosa, dores continuas de ca-

beça e uma multidão de outros incom-

modos. As pílulas chatarticas do dr. Ay-

er são uma cura positiva para todos es-

tes males e fazem t'unccionar o fígado

com toda regularidade.

Estas pílulas tomadas em pequenas

dóses todas as tl')llt35,tll)l'íllll suavemen-

te. Cura rll'cctivamrute todas as dores

, de cabeça e a dysptpsm.

Não ha outras pilulas que possam

comparar-se com as pílulas Cílllltll'lltiíls

do dr Ayer. "

Preparadas pelo dr. wJ. C.Aycr à C!,

Louwell, Mass., U. S. A.

Assim como todos os accesso- '

rios possiveis para illuminações a

gain-_Fabrica Mclttlltll'git'u a vapor

da Loja Sol--l.i.~:|tna.

Notas dalgtbeira à

    

Lei do sêllo

Recibo¡ e seus duplicados-De 15000

a 105000, 10 reis; de 105000 a 50,5000,20

reis; de 503000 a 100$000, 30 reis; de 100'

a 95053000, 50 reis; de "25053000 a 5005000

100 reis. Ctada ?50.5000 :l niais ou tracção

w 50 reis; cheque-ao portador, "20 reis.

Letras de cambio

Entre praças do reino c ilhas adjacentes-

A'vista e atéB dias-Dc 5.3'000 tttc 905000,

“20 reis; de Q0$000 ate 50dl000, 50 reis; de

50 ate 300$000, 100 reis; de 300á000 até

i 500ñ000, “200 reis. [Jada Iitlyã000 a !nais ou

fracção, 100 reis.

Mais de 8 dias--De 55000 até 7.05000.

?0 reis; de ?05000 até 10053000, 100 reis.

Cada 1036000 a mais ou fracção, 100 reis.

Pagaveis no estrangeiro-Dc 2055000_

até 1005000, 7.0 reis. Cada 100,500) a mais

ou fracção, 20 reis.

no ultramar e estrangeiro pagnveil

em Portugal -De 56000 até 2050“), 20
, 43-' Tem sido grande-a quan-

tidade de tava, ervilha e peixe ex- da genuidade do vinho.
reis; de QOôOOO a |00$000, 100 reis. Cada

500$000 a mais ou fracção, 100 reis.
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w

obstínaSse em todas as maxi-

mas da sua vida passada, se

se aferrasse á tatica emprega-

da contra outros inimigos, em

outros terrenos, e com outras

armas, elle seria infallivelmen-

te vencido e derrotado.

quuanto á situação ex-

terna eu já escrevi que me

contava entre os vencidos por

esses poderes nefandos que

rcconquístaram as nacionali-

dades libertadas, e se vós, srs.

eleitores,_applaudis estas ca-

tastrophes não vos levo a mal

que tambem me immoleis na

urna. quuanto á situação iu-

terna eu vos contarei com li-

zura a parte que tive n'ella, o

modo como a considerei, e

como entendo que ella d'ora

em diante deve ser considera-

da. Se o meu procedimento

JOSÉ ESTEVAM 41 '

  

nho'cle saude e respeito pelos '

affeCtos paternaes com que

sem-preme trataste, pela ptb-

bidade politica de que me dês'-

tes tantos exemplos. Vou' tar-

de _' atesta 'homenagem 'do ~- co-

ração.-'Precederamême deman-

cebos 'qué-atravez das vossas"

opinioes?governamentais ~ cb"-

nheeeram 'eth'ivós u'm A “espirito

livre de todos“ os' respeito:: hu:

menos; ;e "p“aiXã'o retas.

mente' :peitos progressos "das"

sóci'e'diatiês; da destes gct'aiitàs Í'a'

Deusde todas as'. vossas-'ac-

ções :te-:pensamentos: 'tam-J -

bestas-estendendo ,da had tia

vida politica-aos' comiCiõs da"

nossa' ?terra ' r São dois actos

parecidos 'tiã'tãiréirã do lio-

mehrpsta sinceridade e aca'- '

tamem-cosa¡- *que devem ser

praticados. Amigo, não pro-
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Mangas sedosas para todos
os systemas de bicos, desde 120
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a 300 reis
“- os

h Bicos completos de 1.', com

o e í í e¡

v 7 .
camino de c o¡w '

,Em ?lllllllllllllllllllljllIllllwlmllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

Inqade & Filhos
MQOO e leYOSO lreis“. 12:02..“

ii lllllllllllllj_1mm¡uuiiiiiiiimmummxlllllllllllllllllllmm y
Únicos agentes no districto de uma# ou mica, a .5000

'O
e R l t com ou sem

LIRO (”wide Sorlído em chami-
- › eras os a cravou, mm, w

-  nos de crystal, mica, globos,
tulipas, abnt-jours e todos os
mais artigos proprios para in-
candescencia. Bico intensivo, o
melhor systema conhecido-
35000.

Execução perfeita. Modicidade de* ESTE atelier montado com ., w9 t ;L “em Jeremias Lebre, ma do Gra- to melhor material moderno,

~ - a ., v1to Ave¡ o., para a execucao rapida e ›Rap¡dzz e economia \/

perfeita de todos os novos proces- a

sos de illustração, executa-se

qualquer trabalho, em photo-

DA AFAMADA
   

   

 

  

      

     

. 7 _ ' gitimo, unico BICO AVEmím:
, de força de 2 1[4 ca- i 7 SE› 0* Patriota

 

   

   

  

  

  

  

r na Fabrica do

. í
na

, vallos,superior atodos os conhecidos. Gaz-
_ ,5, moura, zmcograplzza, chro- ALLA & FILHA

Concertam-se, esmaltam- - - o s¡gna,,,,.¡,, ,ama ,Mem_a t' * * G * Pomada anti-he t'ca
w

”99°“3abí'ldad6 Pe¡a excellen-

i' ' mo ipogravlwa ( ravura a' 7 "pe l

te qualidade do BICO

y V

c

O i i e S

tres cores) helyogravura, gra- w de Alla Ci”? Filha ,
. í_ e“vura para transporte sobre lou- Para 00mPr0Var6 @Emma

ça, photolytographia, talhe doce, diesta pomada, bastará dizer ?ni

fundos de segurança, marcas de que ha mllhares de pessôas z

agua, etc. z que a teem empregado em im- “0

m Pngéns, herpes, escrophulas, t

feridas tanto antigas como re_ DA

DESENHOS

: Fornecem-se

e, *i* orçamentos

1MPORTANTE

PAIVA a IRMÃO, proprietarios da Fabrica de Fundição de Gondomar, annun-
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que os seus salutares @gatos DE copos brancos ou amarel- *

' * ' _ los, compra-se. Carta a es- w

sentir. ta redacção com as iniciaes a

Preço da caixa. . . 120; reis g A' B- O'

Pelo correio. . . . . 130 n

PHARMACIA DE 1.a CLASSE Q
DE ALLA & FILHA

AVEIR

a N

8 l¡

     

   

ares resuftados 'LiÍ
em todos os ensaios feitos pela: "
Celebridades Medica: Francazas o

nos hospitaes de Para',
contra as doenças seguiato::

     

 

  

 

wços sem competencia.
'

Vende tambem feno e camisa¡ de
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_ç _ n 7 .
NEURASTHENIA mm") desfiadas, para. encher colchões

cwm quo na sua secção de objectos aerncolas annexa á mesma_ fundição, Feste OS naclonaes um MMM, *Rgggmegggggvo &Mx-. . , , ,
além de todos os objectosagricolas que teem sempre em deposnto, tem actual- o pen ”ADEMA de MEM"“ de mms x r; w - í o ç

mente um grande sorttdo d arados americanos, sendo estes de grande vantagem
.

 

    

  

    

  

  

OÃO Antonio da Graça d'L ;Errsazr'MaSLt"aalhavo, vende artigos para sellodaUniondearahi-ioanu
festejos, como pedestaes, vasos,

bandeiras, candieiros, lanter-~

nas, etc. w

Tudo por preço medico, e

en muito bomestado de con-

servaçâo.

Qualquer pretendente de-

ve dirigir-se ao annunciante,

w Ilhavo. '

EMULSÃU NACIONAL
Com 80 °[o de oleo puro de fígado de

bacalhau, glycerz'na, glycerophosphatos e

hypophosphítos de calcio e de sadio,

Premiada com a medalha de ouro

na Exposição dos Açores, unica. a que

concorreu. Analysada no laboratorio

ara os lavradores já pelo modo como são construídos, pois que são _ todos de
erro laminado e tamao de freixo, ja pela pouca força que é necessario empre
gar, e pelo serviço. que adiantam. Convidam, pois, todos os lavradores em_ geral,
mas em particular os do concelho da Feira, que tiverem de fazer acquIçao de
utensílios agrícolas, a nãoo fazerem sem visitar a nova secção, onde terão ocea-
siao de observar os melhoramentos da industria nacional e mesmo observarem
que podem adquirir um objecto de importancia para a agricultura por uma in-
significante quantia. Tudo garantido.

, Pedidos aos proprietarios, Paiva é: Irmão, em frente a Crestuma. Represen-
tantes, na.Villa da Feira, Domingos Gomes de Bezende;-em Oliveira d'Azemeis,
Luiz de Souza;-em Estarreja, Francisco Camara Radrignes de Pinho.

AGUA ACIDULA Dil FOZ DA CERTÂ
Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisada pelo ',_Goveruo Sete medalhas

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

Analyse chímica pelo ex.“'° sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de
chimica Esta agua mineral possue a acção adstringeote, tonica e desiniectante.

E' empregada com segura vantagi m na diabetes, dispepsias, catar/;dios
gaslricos providos ou parasitarios; nas prever-sãos digesticas derivadas das
doenças ttt/lfCCíOSü-8; no oonoolesoença das febres graves; nas citamos
gastricas dos diabeticos, tuberculosos, brightioos, etc.; no gastrioismo dos

eccgottados pelos excessos ou privações, etc., etc.
Não tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho.

   

  
Í a ovo-Lacuna mm cmprea-se sub qrma de fa-
nulados, de grageías e em mjecções ¡poderm ras.

I-'. lLLON, Phco

 

i 0*__4I-w-M

Ç llepara.. Trata-se Ç

l dos teus olhos

I2 annos são pas-

sados depois que

As constipoções, breno/ritos,

rouquid'ões, asc/mm, tosses, co-

queluche, influenza e outros

mcomodos dos orgãos respi-

ratoríos

Se attenuam sempre, e curam

   

i souberdes d'un), astlnnaticu,prestar-lhe
heis um serviço grande apregoando-
lhe o Remedio de Abyssinia Exibard

   

ç _'ú' e _ í as mais das vezes, com o uzo dos em pó, cigarros, folhas para fumar

Preço, incluindo a garrafa (8 dee.) 160 reis. _
chimico da Escola Polytechnica de RUE CHABONNE, 321 PARIS «Saccharolides d'alcatrão, com- como tabaco no cachimbo, o qual, re- .Í .

Apreciaçoes dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo- Lisboa..
_z_ * postos(nebuçados Milagrosos) on- coitado pelos medicos todos e premia- '

sé; D. ANTONIO DE LENC-ASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VIRGILIO Benjamim de Souza Teixeira, ba- AA ~ » de OS eH'eitos maravilhosos do 31- d0.com madalhas de ouro e de prata,

MACHADO.

charel formado pela Universidade de ' ' - í * catrão, genuinamente medicinal, allivia e cura cada anno milhares de

Analyse, estudo e apreciações de MB. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo- Coimbra,medico da. Assistencia Nacio- Por Em 0116,30“ a' Portugal a' es"” junto a outras substancias apro- ”

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

H. Ferre, Blottiére et 0.', 102 rue
Richelieu, Paris, e em todas as Phar-
macias.

nal aos tuberculosos, attesto que te- Peçiaildade› “mea no seu genero' do w, nho empregado na minha clinica_ par_ exrmio Mr. dr. A. Charles Lambert. a

ticular e na Assistencia. a. Emulsão Na- Nlnguem _deve ter ?Squemdo a ce'cional ,1,0160 de fígado de bacalhau, lebre descoberta. do .111513119 dr. A., ,

preparada pelo pharmaceutico A. Car- Chêrles Lambert! Pan?! reallsada na*vamo da_ Fonseca, da qual tenho tira_ India. Elle com o seu 1mmenso saber,

priadas, se evidenceiam em toda

a sua salutar etñcacia.

E tanto assim, que os bons re-

, sultados obtidos com o uso dos
» «baccharolidesd'alcatrão,compos-

DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, Ill-_LISBOA

 

  

 

       

   
  

_7 _ _ 1 tos», (Bebuçados Milagrosos) são
_

do magníficos resultados. a 3199413'sando e InVÔStlgajnflO uma 1115' confirmados, não só por milharest E por ser verdade passo o presen- mdílde de hervas medlcma?5 que na de pessoas, que os tem usado,

DO
torque juro sob O meu grau_ India se encontram, e depms de pro- mas tambem Por abalisados fa_

g
ç ,í í t Lisboa, 28 de novembro de 1902_ fundos estudos, chegou .ao completo w cultatívos_

A resultado, mediante a. cuidadosa. com- Pharmacia Oriental
§

* ~ k e ç (a) Benjamim de Souza Teixeira_ binaçâo das ditas hervas de realisar j E S &vam-PORTO A unica a ua sulphatada-calcica

Avenida Agostinho Pinheiro=AVEIRO
um maranhOSO 9313901500 que* em . ', ° * 3113157811 a DO palz, semelhante

as** poucos dias e radicalmente extingue Calxai avulso! no' Porto¡ 200 rs' á. afamadn agua de Gontrexevílle¡

t N'esm omcina satisfaz-se de prompto qualquer encommenda, t A Emulsão Nacional não se confun- a purgaçào OhIZODÍfBBq 0 @amarro da Egg) cçrrelo ou fora' do Porto' no' Vosges (Transit)

garantindo-se a perfeição em todos os trabalhos, para o que está * de 00m a 91111118510 de Scott, Ultima' Vaglna¡ 0 reSÊnIÉglmento uretral: etc- rms'
INDICAÇÕES PARA 'USO INTERNO:

$ montada. com o imaterial mais aperfeiçoado e dispondo de artis- mente condemnada DO Supremo Tl'l'* E, emçamsmmo tambem_ O R001)
í arthritismO, gotta lithias e urina z

. tas habeis,possuimlo quatro magniñcas machinas--ñuma das quaes bunal de Justiça.0 preço aquoso' metade em destruir completa. e radicalmente RETRET SOL lithias e biliar, engorgitamentoá
System”” MARINONI_Q'19 e a P“meim e_ um““ em grandeza e (Passa emuisao' .que se dlz ?Xtrangel' a' sehlide Chromca e hereditayla' ESte A melhor retret do mundo, a hepaticosv catarrhos VBSÍcaesa 03'

rapidez, que ainualmente se encontra no districto de Aveiro. *ra quando e fabrlcada em Vllla NOVa maraVÚhQSO Proa““to 01111111002 que * ° w . t - 1h tarrho uterino. *

w ' _w____
t de Gaya_Porto_ bem se pode chamar milagroso, com- “mea que em em Sl Os me ora' t USO FXTERNO.

w ' _ f 7 A ' _ 7 , Exigir a, assignatura, de; posto exclusivamente de vegetaes, mentos modernos.
. ' ' .

Trabalhos (SF-.901398 a ouro rato. bronze e cores 1m ressào
' - . - - * - ' '

em dlferentôs BS 00168 de der ~ -

§ P _ _ a P 'l _ I P $
, eVIta os pelnlC-IOSOS efi'eltos do Iodo Como autoc] smo descarga, e p ma

em papel e panno; participações de nascimento, casamento e ba-
e e do Mercurio causadores de grandes y ' _ 170295-

* ptisado; etc. Bilhetes de visita, brancos, a 250, 300, 400, 600, 800 ANTONIO CARVALHO DA FONSECA estragos no 002.1“) e com especialidada ar? de '1308110: Completa 26'000 A' Venda em garrafas de litro

e 1000 reis; e tarjados, a 500, 600,700, 800 e 900 reis 0 cento. Pharmaceutico de 1,- classe nos ossos, de que em edade já_adu1ta reis; encaixotada e posta aqu¡ na e 0113¡an de 40 garrafas- Ó

W_
$ rornepedor da Real ças? Pia de lisboa se sentem os graves resultados, com estação do camlnho de ferro, EreÇO (.10 cada garrafa 200 IBIS.

Os srs. assignantes effective. do Campeão das Províncias, g0- .f A Venda' ?as Prmmpafes Pharma' fortes dores rheumaücas e deprecm' P9i3›"-L0.l3 SOIMLiSboao :n ;agoaccompleta ha um dos-

sam de desconto em todas a¡ sua¡ encommendas.
mas_ e drogamasa no Remo' Ilhas e mento em geral da saude' ' " con o e [o

í Afrlca-
* Cada frasco de Roob anti-syphili›

UNÊÂ DEPOSITO EM AVEIRO
nnrosrro GERAL tico, 750 réis.

armada L e
SITA N¡O

Cada. caixa, de Pílulas para, a, PL“-

Rua. Dire-?fab 27.0gação com as respectivas instrucçõee,
¡

  

Cada frasco de Injecçao para aw
mesma, 800 réis.

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

  

    

  
Usando a «Maynardina» .de

Augusto Graça, cabem em

 

à llNHO Nmmvo DE CARNE

   

   

r poucos dias sem dar alguma.é...

42 CARTAS FOLITmAS JosÉ ESTEVAM 43 err-101m¡ nn TANOABIA o i . w o ç _à_ Custo do frasco, 250 reis.7 V í 7
DE

~ Prmlegzado auctorzsado pelo, í _ , , _ VALENTIM MARQUES DA SILVA , g?jmfgíjgggpgggogga -- w

nuncio o vosso nome porque reYOÍUCIOHaFlO dlSÍFahla OS
Successor de Joao Pedro Soares ~ Janeiro., e approvado M

o paiz o admnha. Descançai - dOlS athletas empenhados em ANTIGA TANUARIA D0 CUJO ' pela Juntaconsultiva T - e a '

_
. í ,_, . . .

AVENIDA BENTO os MOURA de saude pubum 011100 de «bamacau»

em paz que eu vou continuar tao ferido combate, o partido AVEIRO, .
,mpede a queda do cabello e

as lides em que me Vlstes es- progressmta só com a sua à N'esta antiga e accreditada of- E» o melhor tonico promove o seu crescimento

trear, e paraque sempre me bravura, perseverança e com- .. licma, fabricam-se todos os utensi- nutritivo que se conhe- ' Não USem outra f. .í .rogastes uma boa estrella. gem satisfazia á espectação “Os Pertenqentes á me: com“” à* Êeít-eñmuitto (13398“? ã" w A, d › per umarla' I
Em namo a contenda O_ ublica e mantinha O aiz sob toda a qualidade de vazdhas. Ven- ' tãênltecênoã :lesãoansià: t: ven'. a 11 esta cida_

l_ ~_ q d . * _pl_ p , ñ _ p
de madeira, arcos de ferro ao fei- anemia desenvolve_se É“ de 110 Salao docBarbeiro

mc“ era entre _ “as . parCla 1" a sua m Penua- Os tempos che e ao kilo; arcos de pau, rolhas rapidamente o apetite, É; LEMOS_
dades systematlca e irrevoga- d”agora sao outros porque en- de. pau e de cortiça, mecha e tudo » enriquece'se 0 sangue: 3-Velmente advensas, emquanto tre o presente e 0 passado se o que diz respeito ao officio. ” ›+ :Ílligaâegeã'üãsaãg: w * ,, i ;me e”? Que”"
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