
 

   

   

   

   

   

  
  
   

    

  

   

   

   

   

   

  

  

   

    

    

  

  
  
    

 

    

   

 

    

  

   

   

   

  

  

   

  

  

 

   

   

   

  

  

 

   

    

    

  

       

   

   

  

   

  
   

  

  
   

   

  

-i se e produzisse os re'sultados

; justiça exige.

:_ Considerando que, assim, o facto

*imqutado ao juiz arguido está. justifi-

. cado nos termos do artigo 44,151." 7 do

Cod. Penal, e não é punível: ' '

Julgam, por tanto, improcedente a

querella ”dada contra. o mesmo juiz ar-

ã guido.'Sem custas.. '

Portarfi de março de 1903.

M. Beiras, Silva Dias, Eça Azeve-

Pestana de Vasconcellos, Coelho da

Loanda, março.

_ O commercio n'esta província voltou a ani-

Ã mar-se, tendo sido muito importantes as remes-

V sas de borracha e cera pelos ultimos paquetes.

Os commerciantes dizem que, se o gentio conti-

nuar a aflluir, terão no presente auno um luero

egual ao de 1898.

e Por ordem do sr. conselheiro Cabral

Moncadada fezgse o assentamento de urna linha

_ telegraphica de Bcnguella ao Lobito, na exten

' ção de 36 kilometres. A estação do Lobito, que

-_ foi inaugurada no dia 9 de março, vao ficar li-

gada por uma segunda linha a Benguella, tendo

a estação de Catumbella por intermedia.

ç o Regresso brevemente á metropole o ca-

_ pitão de cavallaria, sr. Domingos Jose Ferreira,

ç' que ha tres annos tem prestado relevantes ser-

viços na occupação das Ambuellas e Ganguel-

'1 “Sr-L.

' Moçamedes, março.

Realísou se no theatro Garrett (Festa villa,

uma recíta promovida pelas praças da armada

' da corveta «Alfonso d'Albuquerque», que cste- *

ve aqui ancorada. Foi um espectaculo deveras

_ eltrahente, revertendo o producto a favor das'

e respectivas praças. O theatro foi bastante con-

!, corrido, sendo ellas alvo'de muitas ovaçõos. Nos ~

intervallos tocava a banda militar regida pelo

exímio mestre de musica Pio. A banda desem-

penhou admiravelmente o seu vasto repertorio,

que realmente fo¡ soberbo.

. e Partiu para Loanda o sr. Lourenço v Pa-

drel,illustrado coronel do quadro occidental da

guarnição de Angola.

ô Acha-se quasi sem Vista omoço escriptor

_ publico Candido Bezerro.

' O Acha-so entre nós o sr. Carlos da Costa

_I Freitas de Jacomo, intelligente 1.0 official do

. quadro aduaneiro de Angola, S. Thomé e Prin-

_' cipe.

' ' o Consta-nos que os habitantes do conce-

lhode Porto Alexadre se revoltaram em con-

_ sequencia do chefe d'aquelle concelho não per-

“ niltir construir all¡ casas, sendo preso »por or-

'i dem do chefe o_sr. João Martins Nunes por

1 menos prezar a terminação do respectivo chefe.

Foram para ali onze praças da companhia_

l' de indígenas, afim de manter a ordem publica.

l', e F01 registado na secretaria do governo

diesle districto por ManuelAugusto da Silva,

› agricultor e proprietario d'csla localidade, o ti-

. tule de manifesto de uma mina de cobre no

' - sitio Macalta, suburbios d'este concelho.--M.

De toda a pal-te

 

importancia arrecadada no co-

l_ aluguer de terrenos na «Feira de

i março» foi n'este auno de 8555155

'- n.° de vendilhões ambulantes,

'25, deram uma differença de reis

576485 para menos do que no an-

no passado. Para tal differença,

que é importante, e que se vem

a", elevação das taxas, que attingiu

j, quasí o dobro da antiga postura.

i Ha muito vimos aQni lembran-

,2,10, sem 0 que a «Feira de março»

?anão poderá aguentar-se por muitos

“n_annos.

' .Ora imagine-se que, entre on-

de venda em leilão, a fora o

;.;:Tté_rren0^ocupado pela barraca reis

_,'jàf'855001 A um vendedor de aguas

_'_,__;;medicinaes ou dentista, 250001 E

_n-assím por deante.

' Ç Na ultima feira de Evora, a
l.

7.52“ 15"'3kilos, e a de carneiro a M200.

vf.fl1a's,d"este districto, na semana

i_ ultima: *

'_e-8206000.;.solhas 4725100; arraias,

3325005; linguados, 18213900; lam-

-_.preias, 225800; camarão, 185500;

*í'__a_aveis, 6d300; total, 3:157d305.

;Estado cobrou 1626655 pelo im-

;posto

__¡§Na lista dos subscriptores

:parao monumento -a Sagasta, ligu-

',-Í"'rtm com avultadas sommas o rei

_xy-ja' Asturias, a infanta D. Izabel e

muitos grandes e titulares hespa

efluente hoje arrecadados sóbe a

;344280835 pesetas.

;Marques rendeu em maçço findo

:95:2005000 reis, um terço dos

'lines em ouro (na parte relativa

naõ'triinsíto). As alfandegas de Loan-

"7'”e': BengUella renderam em egual

iodo 85:587ã295 reis.

'il-.,-xoã 0_ regulamento referente a

.elpida 1901, que reorgamsou os

::serviços agrícolas, vae agora ser

:""ldo.com algumas medidas

;(15,3 como lim de facilitar a

execução da lei. O

m1. ços taxas a vrgorarnapre-

semana para a emissao e

'-.tgonversão dos vales postaes mter-

veis; marco, 276 reis; sterlino,

427116, dollar, 16165 reis.

ç A exportação de vinhos

l do, Neves e Castro, Pinto de Abreu,

l Rocha, Abel de Pinho, H. Pinto, Cris- l

que a lisada na semana limla, com desli- *

no às nossas colonias africanas, te-

ve os valores seguintes: Africa oc-

cidental, 10292965050 reis; Africa

oriental, 5:895d000 reis; Cabo Ver-

de, 627d760 reis; Guiné, 35713700

reis.

ÇAs receitas cobradas nas

províncias ultramarinas no annode

construir pela Republica em

'. reis. Menor n.° de barracas, menor ç Par
.

e * mento em grande parte all¡ es-

sohre tudo a reduzida porção de tá aquartelado, dizendo os sol-

'lmadeiras e barcos nos dias 19 e *dados de infantaria que o ran-

g medeado, porque foram dadas

::tras anomalias, se exige pela licen- ~

::intros de porco regulou a 35500 os ç

_. § Foi o seguinte, o rendimen-

tatoo, pescado na praça de Perde-

, fazer a guarda de honra, na *

procissão do enterro, indo ape- o

nas uma força de 30 praças da w

í“'iitâraínha d'Hespanhe, os príncipes

ínhoes.' A importancia' das quan-

-'~§rA alfaudega de Lourenço “

1901-1902 elevaram-_se a 6.384

confesso as alfaudegas, direitos

propriamente ditos, produziram

_g w2:457 Contos.

ç Os pretos de Inhambane ca-

da vez se dão mais ao fabrico do

alcool com fructos indígenas e me-

lhoram os seus processos rndimen-

lares de o produzirem.

ç A producção total do petro-

leo no mundo elevou-se em 1900

a 148.114:975 barris de 190 litros

cada um. Sessenta por cento per-

tencem à Russia.

Ç As chuvas em Bengueila leem

sido tão cepiosas, que a ponte de

Gatumbella foi toda arrastada pela

corrente do rio, e só com grande

difficuldade, e por mar, se pedem

fazer os transportes de mercado-

rias de Benguella para Catumbella.

Se o rio Catumbella subisse mais

25 centimetros,não teria levado só

a ponte; -a villa teria sido toda

inundada. Porisso o negocio para-

lisou por dias, porque o gentio não

pode atravessar os: rios que encon-

tra no trajecto para o littoral.

Ç Notícias de Udina dizem que,

em Palmanova, na Venecía, se des-

moronou um aqueducto ¡naudado

1750

e que era classificado como um dos

monumentos nacionaes. Bem que

andassem a trabalhar nielle muitos

operarios, não houve victímas.

Mala do Norte

  

_\

_ii_ .___.__\

Parto, 7.

lontinua sendo assumpto

obrigado de todas as conversas °

a ultima. insolnn'dinação no re-

gimento de infanteria 18. Fal-

lou~se depois d'isso em mais

casos de insubordinação, mas

nada houve em realidade. Um

dos motivos que trazia em sur-

da irritação os animos da maior

parte dos soldados, era o facto

. fl'e mHUÍCÍPal Pelo PPOÕUCÍO do de se fazerem alli dois ranchos,

um para infanteria 18, e outro

a cavallaria 9, cujo regi-

cho destinado ás praças de ca-

vallaria era superior ao d'elles.

Não sabemos que fundamento

'anotando em todos os annos, desde tivesse essa aprehensão; o que

?1887, concorreu poderosamente a é certo é
que esse mal está re-

ordens para que o rancho fos-

¡Ído à camara a necessidade de bai- se um só para as praças dos

""*"xar,,a um preço regular tudo aquil- dois regimentos.

Consta por aqui que, logo

que saia de Lisboa o rel de In»

glaterra., são mandados para.

lá os dois regimentos de infan-

teria. 6 e 18, vindo para aqui

outros substituil-os. E' para

evitar que os soldados ganhem

conhecimentos e amisade entre fazer conhecer e importar os

os centros operarios, onde sem-

pre mais ou menos lavra certa porãos Amsden's june, Alexan-

indisposição contra os actosder e outros que fizeram e

dos governos e as ordens das continuam a fazer _a fortuna

auctoridades.

Já consta que na sexta-fei-

lw Enguías, 1330275700; taínhaS,ra santa não vae a guarnição

da cidade, como era costume,

guarda. municipal, sob o com-

mando d'um capitão. E' claro

que se receia, que, com o ajun- ~

tamento dopovo, haja algum

grito sedicioso, que possa ter*

funestas consequencias. E, t0-

davia, tanto o regimento de in-

fanteria 6 como o de infante-

ria 18, tem tido quasi diaria-

mente exercicios de tactica.

abstracta e applicada, sem que

tenha havido a menor falta de

l disciplina.

* ' : ranco . -- ~naclonaes 33° as Segumtes F 7 ~ mpulador de pao, vendo-se

perseguido pelos donos das pa-

Já Chegou o sr. capitão Ma~ *

galhães Pinto,que commandou

até ahi a força insubordinada.

Consta que deve apresentar ho-

je no quartel general um rola-n

torio dos factos occorridos.

' 4-0- No sabbado, por volta

das 11 horas da manhã, Abel

Manços dlAraujo Barros, ma-

* Maria 'da Silva, que alli se en-

_ Chegamos a S. João de Campo ao :nele v

dia, foi-nos indicadaiuma modesta casita tendo j

apenas uma lareira e um quarto terreo onde se

vía uma cama e sobre ella uma creança de li

que 'a maior parte, se não to-

(las,'occuparão, depois de um

primeiro ensaio, um logar dis- ç

tinCth vantajoso .e lucrativo .e cabeça quasi separada do corpo,e aos pcs da

nas culturas meridionaes, prín_ cama a mãe com os cabellos desgrenbados e no

-. . mesmo estado da filhinha, isto e, com a cabeça¡

3 Cipalmente nas destlnadas tambem quasi separada do corpo, completamen-

exportação de fractos de pri_ l te nua denotaodo em todo o seu aspectp que

. . . . . . , * sofi'rera horrorosamente, tal for a lucta vwlenta

110 Sá Carneiro, proprietario meira precocidade. como assumo_ _ -

da Padaria central e Café cena v E', pois, com uma inteira dade ãznããndgücadmms h“'agmde quam"

trai, deu-lhe um tiro que o fe- confiança que recommenda- ”

riu no craneo. Immediatamen- mos, para esta cultura, o en-

Ficámos horrorisados e não podemos con-

te alvejou tambem o sr. Ma- saio serio das 'novas .varieda-

sua casa, por ser um enthusias-

ta propagandista do movinn-n-

to operario, entrou na sala da

cooperativa dos proprietarios

de padarias, sita na rua do La-

ranjal, e depois d'algumas pa-

lavras que dirigiu ao .sr. Basi-

 

contravam, não os ferindo, por

  

ter as lagrimas ao ver o cadaver da innocente

creancinha.

Suppozemos logo que a creança tinha sido

nuel Bento Padilha e Antonio des que seguem: morta para nao denuucmr o malvado, que ave-

. . ' . certo era por ella bem conhemdo.

Eddie“ Of all, 130111130 fl'u' g A porta não apresentava vestígios de ar-l

L. i. . . . , v. e llZ mulher quem a abriu a fera que lhe to_

.elicidade. Quiz ainda attentar do Amadeus pune, mas de pol- mano“ com, enganam_

contra a existencia, mas foi pa não adherente ao caroço; A “Paissmf't'a chamava““ Ma““ Queima:
. . w era solteira e tltllltt 30 annos; a filhinha era

Preso) "PST-5m' de tOdns re' amadurece uns- Olto a dez dias Magdalena Querida e devia ter 6 tlllllOS.

cai-(trem) elle. Parecia W antes Não S0 sabe ainda quem 0 Cl'lllll'llüão;

_ _ _ _ . . l porem, o povo suppõe que seja Manuel RIbNI'O

dOlth, dan io com tl. cabeça ptà- Jtt 8631118013811'3 parece 861' pl'O- COI-temo, que ja esta preso para averiguaçoes,

las pare( (as, tão exaltado es-. vcniente. E' o wmais temporão $155"“ com” Sit“ d“ Jesus: 9“"“'950 Que““
t 1 . , Irmã da assassrnada e Antonio das Neves Car-

aVa- l OS peceguelros. l valho, por se suppor que tivessem lgmado par-

O ferimento do sr. Sá Car. Edouard André, fructo de le "OÃTISTG' , , C “O e C ,
. . . . . . : . . ; , ora vma com o arva r a uncer-

neu'o fo] 111111130 ligelt'o, P01S ¡ tim¡ anho 301m3“: do medlan01 ção com o Manuel Ribeiro Cortezão, que e filho

que o revvolver era de pouca purpura-vwlête;amadureceen- do ”Wim”
_ o _ lliziam algumas pessoas e entre ellas o

força' e a ba“a mal “le PCM ”e a éPOCa em que auladure' o sapateiro Carlos Alberto, onde a Maria Querida

11011 DO 00111'0 cabelludo. Não ' cem os Amsden's ?une e qugco.. esteve ele ãs10 horas da nortewde sabbado,que

. antes da Infeliz sahlr d'alh o Loriezão, do bo¡-

qmz ser Parte contra O desgrii' ce des Halles' 'ua,mettera a cabeça n'uma janella para ver

çado, por attribulr esse attcn- Governor Garland., fructo quem lá eleva. _ _ _

1 _ . . N e , Uns VlSlllllOS mudo prorrmos da casa dizem

“M10 a desarmnlo nas suas fa' grande, multo temporiw, for' que nada ouviram, o que não acreditamos, pois

cuidados mentaes. temente curado de vermelho. “S casas 11'68“98 ¡Osares são consumidas: dello!” *

i . _ _ V .. . - _. ma a ouvrrem o que se passa, e a uc a teria

o" Vac &PlesenlM-Se à . Greenslon; Valledade O“" ser violenta, a creançaemãe deviam soltar

Junta de saude militar, para gritaria da Carollna do Nor- _ ?I'lllwsPa'llwl'VOS- TWO 03 “9"“105 mello de

,w O m o o i

mUdança de Sltuaçaoif) sr' JU"" ter onde é muno onltlvada' O crime foi feito na noite de sabbado pa-
c o a vç- , .

qunn Antonio Ctll'l'eltt (ln Recommenda-se por amadure- l't'l downgo-

7) t_ ld . 7 f o. d ç A Maria Santa, casada com o sapateiro

Vila mts le à hm( 'l i t' “l (ln Pe¡ 03 30113 “101303 mms ce O Carlos Alberto, vendo que havia demora no ap-

teúa que O Alexander O qual é tão parecimento da infeliz Maria Querida, pois ti-

F _ 1 t' _ w 7 d , . nha dc partir para a cidadchfoi a casa d'ella

o" a 8:08“ w“ 'em lemPOIRO como 0 Ams 3733).““ deparando com o o horroroso espectaculo que

José Carlos Lopes, lente Jubl-í- ne. Os seus fructos são [Deth-ñ til descrevemos-

lado da escola. medico-cirurgi- res do que os dos diestes dois

ea do Porto. Tem logo reapon- ultimos e a sua polpa não é

A Santa em altos gritos por todas as ruas

do logar declalava o que acabava de vor, gri-

so na. egreja da 'l'rindade adhcrente ao caroço.

tava «aqui d*clreiu e aauctorídade não appare-

cm. Fo¡ preciso o rev. parocho dizer da janella

da casa da sua residenciaz--Entáo não ha ou-

 

A. P. A. [fatjf de Chateaurenard, eloridades niesla terra? vão chamar o sr. reg

e V _ 6 ', d d bt g '. gedor; fo¡ então que esta austeridade appares

ç Sob os cyppestes Vdue à e e O ençao meu' ceu, suppondo-se que não estivesse em casa, e

o. ,_ _ começou por of'ñciar às auctoridades competem, í dional; fructo grande ,de pol_

' alleceu em Eixo, n'uma edade Pa branco-creme: destacando' c , , .

F avançada ja, a sua l), Mariana se do caroço, A sua madurzn cminbm' 6 _as 11 nome' .
.r , ç , . . _ , _ ~ _ outmuam na segunda esquadra e income

Luma (l AlaUJO Lelltl, VlllVd (-0 51- çan tem logar tambem entre mumcaveis os indivíduos a quehontem me re-

(lt'. p Venancio Dias de Figueiredo a do Amsdenvs june e Precoce fer¡ na primeira carta. _

\Men-a. r O cabo 10, acompanhado do guarda lb

des Hades. '
lira uma ssnhora respeitavel, continuam nas indagações para a descoberta

pay à gua alma e 0g “OSQOS pesa» dos assassinos, sendo hoje presa em S. João do

mes a todos os seus.

 

tos participando-lhe o caso. A.

( Úontinua)

  

_ _ _ amancehada com Manuel Íla Silva, ausente.

Balsas religiosas

~ _ _ _ a omeçaram no domingo, com a

com?“ h'slçmcas C festividade dos Ramos, nas

Fez no dou-'mão “mino ,15 duas egrejas parochíaes da cidade,

annos que se fundou n es- as solemnídades da Semana santa.

Hoje, como dissemos, a procis-

são do Senhor aos enfermos e en-

 

pessoas de S. João do Campo, mas dos interro-

gatorios nada transpírou ca fóra.

Amanhã serão ouvidas mais pessoas.

 

la cidade o Asylo-escola-dis-

iuI'IGtal-
camerados apte entendo a sala lo_ ._ i - e, -s ~ r

w *F Em Égua] Éh“ fez 210 tribunal judicial da comarca uma

'1111108 que fill beatlficada SO* decoração realmente digna_ do aclo_ . 7 .

lenmemente Sinta Joanna de A' ' ff' ' ~' ' > ~ “10st cam de bois' ' '
o .e . a Billie, 0 1010 de lleVaS. como Parece que o crime fo¡ commcttido com

Portugal, a excelsa filha de ainda amanhã e além, n'aquellas wuma navalha de volta muito usada pelos lavra'-

el-rei D. Affonso V, por bulla “igrejas“ dores' A.
. . . Ç A .procissão do enterro do

de Innocencro XII, padroeira Senhor, que deve ver¡ñcar_se na

d'esta cidade.
sexta-feira, é feita com o maximo

u - .. i ' * eXplendor. A nada se tem poupado

0 Campana.. nos corpos a írmãdade do Santíssimo da Ve-

ra-Gruz, a expensas de quem é fei-

NOVOS ruuuuos TllllPOlllllS o, constando que concorrerão to»
das as outras confrarías da cidade.

_._. __ .___ ______....____ .___ ..

Crime horroroso

MÃE E UMA FILHINHA ASSASSINADAS *

Coimbra, 6.

Coimbra foi hentem sobressaltada com ;

uma noticia que deixou consternados os seus irem deitar que a queimou para evitar que ella

habitantes. ' apparecesse no tribunal no dia do julgamento

Correu logo de manhã que se tinha per- _fazendo tenção de vir a Coimbra participar ao

petrado um horroroso crime no logar de S. João ç administrador e connníssario de polícia,

do Campo,que dista. d'aqui 8 kilometres. * queao avistar o cabo 10 se apressou a com-

Avido de colher informaçoes dirigi-me pa- municar o caso.

ra allí, para bem informar os leitores do «Cam-

peão» do que se passou.

do para a esquadra o fato que trazia vestido.

Tambem veio para a esquadra uma caixa

de phosphoros que está manchada de sangue.

Os cadaveres deram entrada na morgue

pelas 2 horas da tarde, sendo para aqui condu-

coimbra, 7.

Foi hoje participado na 9.' esquadra que

em casa do regedor Joaquim Ribeiro Cortesão,

em S. João do Campo, piu'. do supposto assassi-

no Manuel Ribeiro Cortesão,tinha sido queima-

  

gedor declarou que depuis da retirada dos po

_ W , , lícías foi para casa e que ao acaso pegou n'um

. a vmle e CIRCO 3111108, em :ramo de pinheiro e que debaixo d'elle encon-

__ 1877, quando regressei da

exposição universal de Phila-

delphia, tive a satisação de“

lho com muitas manchas de sangue ficando eu-

' crime.

pecegueiros americanos tem-

de culturas de muitas reg-iões A o filho pedindo-lhe que confessasse o crime em

meridionaes, sobretudo d'a-

quellas que produzem para

exportação.

Niaquella epoca, e ainda

mesmo ha pouco tempo, não

encentraram aquelles pece- 60 CARTAS POLITICAS

gueiros outros que lhe fossem =* - i* **

superiores em precocidade e foi a cauza primeira dieste

  

nunes deitada de bruços com o pescoço cortado ç

Campo, Magdalena Damião, solteira que está *

Hoje foram inqueridas na '2.a esquadra 6

Foi hoje passada uma busca a casa do Ma- *

uuel Ribeiro Cortezão, a quem o povo suppõe *

auctor de tão horrível crime, sendo transporta-n-w

da na noite passada alguma roupa. Partiu im-

medíatamente para aquella localidade o chefew

Teixeira e alguns guardas Chegados allí o re-i

wtrou um embrulho que verificou ser roupa do li-

tão convencido de que o ÍllllO era o tractor do;

Que depois do sua mulher e a criada se

mas i

Preso e trazido para a esquadra, abraçou

virtude das provas cs'magadoras que contra elle

havia; começando este por clonfossar na presen-

ça de quatro testemunhas que na noite de l

para 5 pelas 2 horas bateu a porta da casa de

Maria Querida,que já estava deitada com a sua

filha Magdalena; que entrando se sentava n'uma

arca que estava proximo da cama principiando

por lhe pedir uma arca com roupa que, estava

»em casa do sapateiro Carlos, que pei'tencia à

irmã Conceição Querida e amante d'elle,ao que

ella respondeu que não,resultando d'esta res-

posta índígnação de forma que puchon d'uhta

1 navalha e que lhe dera um golpe cortando-lhe

o pescoço e outro no cachaça pensando que o

primeiro a não tinha morto. '

A filha Magdalena,tu dormia, accordou

ao ouvir os gritos alllictívos da mãe quando a

matava e sentando-se na cama chorou e* para

que ella o não denuncia-tsc pegou-lhe na cabeça

com a mão esquerda, cortou-lhe o pescoço, dei-

xaudo-a em cima da cama.

' Verificando que anibas estavam mortas

sahíu , fechou a porta e foi para case onde des-

piu o fato e o escondeu debaixo d'um ramo de

' pinheiro indo em seguida deitar-30._

A navalha com que commetteu o crime

fo¡ laval-a de manhã a um ribeiro, verificando

que ella tinha a ponta partido. e -para que lhe

não fosse encontrada lançou-a a um poço que

existe no quintal de casa'. ._

Em virtude d'esta horrorosa confissão não

temos coragem de escrever duas palavras cen-

surandoío infame procedimento d'esta besta fe-

» ra, que a¡ justiça punírá com todo o rigor que a

lei lho faculta. '

Arroba. __

«Campeão «das " '

provanc'ini»

: ' a forma dos annos ontemb-

l res, não se publica. no »proc-

ximo sabbado o nosso jornal.

A dar-se qualquer acconteci-

mento_notavel, dentro ou' dera.

do paiz, d'elle terão os nossos

leitores noticia immediacta por

meio de supplemento.

 

Archivo do “Uampeã0,,

  

Recebemos e agradecemos:

As Virgens de Syracusa.'--

Um hello romance, traduzido

com esmero pelo sr. Annibal

Passos en'uma elegante edi-

ção do «Centro internacional

de publicações», de Arnaldo

Soares, praça de D. Pedro,

~ Porto. '1

E' o n.° 4 da serie de bons

' livros que aquella casa. poz

agora á venda, e cujo preço é

apenas de 200 reis, que bem

vale tão emocionante e bem

escripta prosa.

4-!- Supptemento do Secu-

l0.'-_-0 ultimo numero, que re-

cebemos, d'cste graciosissimo

semanario de caricaturas, vem

l collaborado com muita dis-

, tincção e illustrath com fino

espirito.

40- A moda titusfrada.-

O n.° 738 d'estn interessantis-

r sima publicação semanal illus-

trada, edição luxuosa da anti-

ga casa Bertrand, de José

Bastos, rua Garrett, Lisboa,

; vem primoroso.
e , um.. ,

As Pílulas Cathartioas do Dr. Aya.:

são para curar prom ta e permanente-

mente toda a qualida c de ataques hil-

Iiosos, como febre billiosa, excesso de

hillis, ictcricia e vomltos bíllíosos.

Dores de cabeça pela manhã, enxa-

qurcas, dores de cabeça preparadas pe-

la má digestão c quasí todas as demais

(fores de cabeça podem allivmr-se com

promptidão tomando todas as neltes 2

»ou 3 Pilulas do Dr. Ayer. Produzcm um

cli'cito touico em todo o aparelho diges-

tivo dando logar a »que a secreção de to-

dos os fluidos digestivos seja mais per-

feita. r

Não ha outras Pílulas que possam

comparar-se com as Pílulas Catharticas

do Dr. Aver-

 

JOSÉ esruvzuu 57

  

Sem se lhe render atrair-"a

em qualidade,

Mas ultimamente eis que

apparecem variedades novas

que os seus obtentores e pro-

pagadores, de reputação e ho-

nestidade íncontestaveis, re-

commendam como sendo 'de

Inerito e de valor real.

Julgamos portanto prestar

um serviço de utilidade aos

cultivadores dos paizes do sul,

assignalando-lhes pelos seus

nomese com resumidas des-

, Gl'lpções, essas novas variada-

; des de pecegueiros temporão,

que a arboricultura fructifera

fornece actualmente, como sen-

do de meritos transcendentes e

rea 88.

. Pela nossa parte temos, a

esperança, já motivada, espe-

cialmente para algumas dap

rea- w darias, que o não queriam' ea:: ¡ variedades (pie vamos nomear,

movimento interno, destas

tentativas de transformação

do partido progressista' A-

quelles acontecimentos apenas

offereceram occasião, para

maisfacilmente se manisfesta-

rem estes fenomenos. Data-

vam de muito longe as suas

aspirações para uma A politica

mais larga e fructifera, e essas

aspirações vieram do exame

que elle «fizera da_ sua vida

passada». O partido 'progres-

o sista estava atrazado mesmo

em relação ás escolas consti-

tucionaes suas contempora-

neas, que por tanto tempo 're-

geram a Europa com provei-

to, e que entre nós -depois de

um aturado predomínio só

deixaram cansaço, lagrimas e

míserias.

causa que ' lhe foi conñadal

Tornemos a mais ' ' 'altas

cousas. Nunca me teria apar-

tado; d'ellas se - me não dres-

=sc~m forçado a isso. o

'= . o -- ÍNão dessimulemos: 'Opa'r-

-tido progressista está ~ passan-

dozp0r-" unr dos' mais difüccís

e panosos_ “trabalhos, poríql'Je

'passam infalívelmente todas as

- 'intelligenc-i'as congregadas- *em

-gremios ide¡ dontrinals, -' *queres-

-rquer' que ell-as sejão; 'O 'parti-

*- do = prog¡ assista *recompõe'm-

se, ' I *restaura-se, r-emoçaase.

A ›-Gombatem n'elle *asi ideas no-

vas, aos principios tradicinaes.

'As ideas novas nascerammmas

*da nessa eXperiencia- domesti-

' ce,*out4r-as das aspirações err-ter-

nas, Estas agregaram-secomo

capitulos inteiramente novos
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.' pLSE'rlll-HH que quer-rm --'Í
um PUHGJTI VO de

4,¡- przmrii'n çriistli'ri'rirle, agra-
_,' dave.: de tora.;

v" regrirncn

   

   
“ ÃO-SE a quem entregar

* uma luneta de tartaru-

W ga e ouro com trance-

lim do mesmo metal, perdida

na noite de 31 de março. l

l N'esta redacção se diz a

'quem pertence.

  

?Cox/oo_ ;
d'orE'iTA mas '

   
    

 

r p *1 W i i com ou sem

,_' BBlfilÚliOb a. CI'ttj'OIl. moldura.

Execução perfeita. Moaicidade _de

' WM' Jeremias Lebre, rua do Gra-

vito, Aveiro. "'"'

._ q Rapideze economia q ñ \/

m

ALLA a FILHA y

Pomada anti-herpetica

de Alla di: Filha. *

Para comprovar a efñcacia

d'esta pomada, bastará dizer

que ha milhares de pessoas

que a teem empregado em im-

. pingens, herpes, escrophulas,

. feridas tanto antigas como re-

centes, embora syphiliticas e

que os seus salutares eHeitos

immediatamente se teem feito

sentir.

    

  

  

   

   

  

Qualquer' calm cujo
iulllln iiã-l lev..s~r n

,ESTE atelier, montado com
- *SEL-LO

o melhor material moderno,

para a execução rapida e

perfeita de todos os novos proces-

sos de illustração, executasse

qualquer trabalho, em photo-

_g/raoura, zincographia, chro-

motipograow'a (Gravura, a.

tres cores) helyogravura, gra-

vura para transporte sobre lou-

ça, photolytographia, talhe doce,

fundos de segurança, marcas de

agua, etc.

 

THAMES, DE 5645 TONELADAS. Em 13 de 'Abril

 

,DE 5362 T0NELADAS.Em 27 d'Abril

Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, Montevi-
' deu e Buenos-Ayres.

n qual o.

doentes devem fi."

_ o accutclur-se con. '

indo cms-:m

  

  

      

   

  
   

    

  

A BORDO HA CREADOS PORTUGUEZES

w Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.a classe es-
colher os behches á vista da planta dos paquetes, mas' para
Isso recommendamos muita antecedencia.

PREVENÇÃO llÚS PASSAGEIROS pllblíco que mudou no

p Tendo acontecido por varias Vezes que alguns passageiros pagam dm 30 de "'“rçui Para a'
as suas passagens como para embarcar nos paqiietes d'esta Compa- sua' “0V“ ea““ "O SOLPOMO Onhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, ree SEU esttlbelemllleíltn, onde
commenda-se em espemal que tenham o maior cuidado em tratar sem- linha, no seu armazem, 200
pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um hi medidas de bo ,, v' 1 llliete onde se leia impresso o nosso nome TAIT» RUMSEY & SY- l "lho de (“an

 

OAO Francisco Pedro faz":

_Flv .--r

ENCARREGA-SE DE

DESENHOS

Fornecem-se

 

MINGTON, e tambem _o nome da Companhia MALA REAL INGth ta“hüde Em“ Vende" P01' 3198-'
Pre ° da' caixa' 120 “is ow e l ZA- e 80 e a mf' lo, a preços miiitO;Pele? correio. . . . . 130 n OI Unicos Agentes no Norte de Portugal favoraveis.

 

PHARMACIA DE 1.a' CLASSE O

DE ALLA a FILHA l WW**°*+›4›»+›**. ,

i

Tait, Rumsey dt Syinington
Officinas Typogpaphicas 19, Rua do Infante D. Henrique-*Torto

D

 

Festejos nacionais
OÂO Antonio da Graça, d'I»

J lhavo, vende artigos para

festejos, como pede'staes, vasos,

.bandeiras, candieiros, lanter-

._ O CAMPEÃO Dis Psovmcus
Avenida Agostinho Pinheiro-::AVEIRO

N'esm ofiícina satisfaz-se de prompto qualquer encommenda,

garantindo-se a. perfeição ein todos os trabalhos, para o que esta

montada com o material mais aperfeiçoado e dispondo de artis-

Ou aos seus correspondentes “em todas as '
cidades e villas

m---____n-_____...._-~.,, r-“.m--_q

err-:cum Dn”hmm“

l DE

l

Successor de Joao Pedro Soares

 

,VALENTIM MARQUES OA SlLllll

de Portugal

  

  

   

 

  

   

 

r Em -

todas as

doenças em

 

i l2 annos são pas-

sados depois que

As constipoçôos, bronc/iiles,

rouquiclõos, asi/mia, tosses, co-

queluche, '

i

i tas habeis,possuindo quatro magníficas machines-uma das quaes

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

rapidez, que actualmente se encontra no districto de Aveiro.

7 ¡ l_ _,«>,,°_-__-_

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

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

ptisado; etc. Bilhetes de visita, brancos, a 250. 800,_ 400, 500, 800

e 1000 reis; e tarjados, a 500, 600,700, 800 e 900 reis o cento.

Os su. assignantes ;Efectivos do Campeão das Províncias, go~

sam de desconto em todas as suas encommendaa

que 6 preciso

,' recorrer à um

RECONSTITUINTE

ENERGICO
.. empresas-cc os

j Granulados ou as Gragolas ao

ovo e .  

CITHINE z

Medicamento phosphorado que tem

dado os melhore: resultado: em

" todos os »ensaios faltas no: hos-

pitaes da Perl: oo pelas i,

celebridades medicas _ '

francezas.

nas, etc.

1 Tudo por preço medico, e

em muito bom estado de con-

servação. _

' Qualquer pretendente 'de-

_ve _dirigir-se ao annunciante,

Ilhavo.

Com 80 “[0 de oleo puro de jigado de

bacalhau, glycerina, glycerophosphatos e

hypophosphitos de calcio e de sadio.

Premiada com a medalha de ourow

" na Exposição dos Açores, unica a que

, concorreu. Analysada no laboratorio

chimico da Escola. Polytechnica de

Lisboa.

Benjamim de Souza Teixeira, ba-

charel formado pela Universidade de

Coimbra, medico da Assistencia Nacio-

nal aos tuberculosos, attesto que te:

nho empregado na minha clinica par-

ticular e na Assistencia a Emulsão Na-

cional d'oleo de fígado de bacalhau,

preparada pelo pliarmaceutico A. Car-

valho da Fonseca, da qual tenho tira-

- do magníficos resultados.

E por ser verdade passo o presen-

te, que juro sob o meu grau.

' Lisboa, 28 de novembro de 1902.

  

  

ANTIGA TANOARIA DO COJO i“

AVENIDA BENTO DE MOURA

AVEIRO

_N'esta antiga e accreditada of'-

licina, fabricam se todos os utensí-

lios pertencentes á arte.. Concerta

toda a qualidade de vazilhas. Ven-

de madeira, arcos de ferro ao fei›

che e ao kilo; arcos de pan, rolhas

de. pau e de cortiça, mecha e tudo

o que diz reSpeito ao ochio.

Pede ao publico, aos seus ami-

gos e freguezes que Visitem o seu

estabelecimento, que é o primeiro

n'esta cidade.

Tambem tem deposito de papel

de emhriillios para mercearias.

TUDO por PREÇOS

SEM COMPETENCH

DA

Semana Santa

" mentos mo dernos.

POSCHOA Como autoclysmo, descarga e

O mais 001108831 e variado aro de mogno, 'completa 26:000 DA BORBA D'ÁGUA
.t. _ ,t d t w_ reis; encaixotada e posta aqui na

ao' man O e car .onàgens e estaçãodo caminho _de ferro, 27:000
; amendoas tanto nacronaes com

       

   

  

as mais das vezes, com o uzo dos l.
«Saccharolides d'alcutrão, com- “
pOStOS(Rebugadas Milagroun) on-

* do os eli'citos maravilhosos do al-
catrao, genuinamente medicinal,
Junto a outras silibstaiicias apro-

r priadas, se evialeiiceiani em toda.
w a sua sa'utar ctiicacia.

E tanto assim, que os bons re-
sultados obtidos com o uso dos
«raccharolidesd'alcatrao,conipos-
tos» (Rebuçndos Milagrosos) são

confirmados, não só por milhares
de peswôas, que os tem usado,
mas tambem por abalisados fa-
cullativos.

P/iormaoía Oriental

S. Lawro - PORT0

Caixa, avulso, np Porto, 200 rs. 7
pelo correio ou Íóra do Porto,
_2'20“"reis. " .. ' l"

+0-
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AIVA da IRMAO, proprietarios da Fabrica (lc Fundição de Gondomar, annua-

P ciam que na sua secção de objectos agricolas annexa a mesma fundição,

além dc todos os objectosagricolas que teem sempre em deposito, tem actual-

mente um grande sortido d'arados americanos, sendo estos dc grande vantagem

iara os lavradores já pelo modo como são construídos, pcis que são _ todos de

'erro laminado e tainao de t'reixo, já pela pouca força que é necessario empre-

gar, e pelo serviço que adiaiitam. Corivrdarii, pors,_todos os lavradores ein_ geral,

mas ein particular os do concelho da Feira, que tiverem de fazer acqmsiçao de

utensílios agrícolas, a iii'ioo fazerem sem Vieitar a nova secção, onde terao ocea-

sião 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. _ w

Pedidos aos proprietarios, Paiva de Irmão, em frente a Crestuma. Represep-

antes, na Villa da Feira, Domingos Gomes de Rezeiide;_-em Oliveira d'Azcmeis,

Luiz de Souza;--um Estarreja, Francisco Camara Rodrigues de Pinho.

seus llClDULll cn ?WWF

F.ILLON, Pb“. 46. ru ?teria-Charrua. ?Mill

Ernani-se as imitações e falar/traçou. qm, íris¡- i

(“(1308 sempre. .são ds' wars JCTÚIOSHS.

   

A melhor retret do mundo, a

unica que tem em si os melhora

 

   

 

    
*

w reis.-Loja Sol-Lisboa. W GOLLEGÃ(a) Benjamim ie 'souza' Tamara' Approvada pela Junta Consultivo de Saude e auctorisada_ pelo ãGoverno. Sete medalhas m0 estrangeiras, beu, como 7 . = o Fomecedor do exermto e q
F* *l* de prata e ouro conferidas em exposrções a que tem concorrido.

OA Emulsão Nacional não se confun-
ananazes dos Açores e do afa-

de com a' emulsão de Scott, ultima-

 

Analyse chimica pelo 0x3““ sr. conselheiro dr. VIRGlLlO MACHADO, medico e lente de 7
, _ chiniica Esta agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desiiifectante. ç mado pão de de Oval. en_mente condemnada no Supremo Tri-

a' e " * *r ' b s dis osios catarrh -
banaldeJustiçaD pmço égua“. metade E. empregada com segpia vantagi in na clio ele., pe¡ a, os contra_ se á venda na antlga
(passa emulsão, que 'se dm extrangei- gast-ricos p'tll7'1d08 ou parasitarzos; nas preoeisoes digestnas elencados das , .i de D min , Pereira G i
ra quando é fabricada em Villa Nova doenças infecciosas; na conocilescença das febres graves; nas alan-ias 0.1““, O * gus ' w u '
de Ga a-rPortO- astricas dos diabeticos tuberculosos bra' hticos elo.; no aslrzoismo dos lllal'aeS na Tua de JOSé 1'13“?-

y 9 › a 9 2

vam.

Exigir a assignatura de: emgonados pelos acessos ou privações, etc., 630.

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

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

Bento José da Costa, sub-inspe

ctor eli/instrucçâío primaria

Pharmaceutico de 1.' classe Apreciaçocs dos distinclos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. .lo-

nos Cl?“"C'LllOS eso/tolares d' Avei-

ro, Oliveira dJAzemeis, Ana-

dia. e Arganil:

j Faz publico, para cumpri-

mento d'ordens superiores, que

os senhores prolessores d'en-

 

nece-a, em Wagons,posta em qualquer-Í
estação do caminho de ferro, por pre-Í_
ços sem competencia. 'f

Vende tambem feno e camisa¡ de*
milho (ie-Piadas, para. encher colchões I_

#00“” .3'

Alvaro de Moraes Ferreira s;
Medico cirurgião pela Escola i

do Porto. Consultas todos os

dias, do meio dia as 2 da tar-

de.==Rua da Rainha-Aveiro '

::oooooooooooot -

QUEM TEM CMOS?
l sando a «Maynardina» de .7'

U Augusto Graça, cahem em

poucos dias sem dar alguma,

Custo do frasco, 250 reis. i

BICO AVEIBENSE

SEM RIVAL

RUA DA ssuçlo--rwmca no mz
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Maiigas sedosas para todos

os systemas de bicos, desde 120

a 300 reis

Bicos completos de 1.', com

chamine de crystal ou mica, a

igâQOO e 16500 reis. De 2.“,

de crystal ou mica, de 1,6000

a 13200 reis.

Grande :sortido em chami-

nés de crystal, mica, globos,

tulipas, abnt-jours e todos os

mais artigos proprios para iii-

candescencia. Bico intensivo, o

melhor systems conhecido-

35000.

Não confundir, que já ahi

ha emitações. O verdadeiro, le-

gítimo, unico BICO AVElBEN-

SE, o patriota, na Fabrica do

 

  

  

 

Fornecedor da nen¡ cam pin de Lisboa sé; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VIRGILIO

' d s 'i ci aes Pharma- “ACH/*00'
A ven a na pl n *p Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo-

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

O DEPOSITO GERAL

llua dos Fanqueiros, 84, 1.0v-LlSBOA

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e

.Africa.

 

.DEPOSITO GERAL

RUA DE S." MARTHA N.° 51~53,

n
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58 CARTAS POLITICAS JOSE ESTEVAM 09 81,110 l““e @em de (”aplesefnar o signatario toma inteira w wr

_ ñ _
___ a a e e

n esta sub inspecçao, Clic ao responsabilidade pela excellen-
i

i . o .a i o ' . . . i' ., le qualidade do BICO e seus . *' . ' i'
aos programmas sediços, que ”alla tao trilhadaS, e P01“- dia 20 do CO] ”me, p"“ h““ * O Tonico de «Camacau» L,,diuma politica aparentemente

progressiva, e realmente esta-

cionaria. Aquellas são corre-

Cções administrativas, desen-

rem inscriptos como taes, nos l

termos do Cap. 8 do Regula

mento dilnstrucção Primai'ia,

mais os seguintes documentos: O

que emfim chegasse até 'a des-

confiar dos que o persuadem

a que se preste a uma reforma

ordenada pelo tempo e pelas

Carzospuerra. impede a queia do cabello 6-5'

promove o seu crescimento. '*

Não usem outra perfumaria.l
t
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l

. . . A, Venda nlesta cida- ¡-ganos economicos e regras Çouzas. _ _ _Certificado do registm§§5§§§§§§§wz de no Salão docBarbeiro
disciplinares. Se o partidOpro- Mas o partido progresmsta 01111111131 e “testados de bODS n LEMOS, í' ' ' k ' ' - 't mes Jassados elo ad i- A , * « k l
gressrsta fosse surprehendido na sua imprensa e nas suas 098 U »a l P 1D e _9 ,O bairro 00,.,Belheim Quei_ _
por uma abrupta inversão dos conferencias politicas, haVia ;á !listrador do Concelho e PMO- A V i “ 'ANADIA_MOGOFORES í roz e rua José Luciano de "

unica avua sulphatada-calcica f &Strç'vende-Be um Peniano de -
analysaãa no paiz, semelhante Q 17 metros de comprido por 7 e

á. afamada agua de Contrexeville,
' w A. _ _-

nos Vosges (França.) de largo' proprlo para “IOB '_

w marcações PARA Uso INTERNO: armazem Não”“ d habltaçaol '
w arthritismo, gotta lithias e urina, para O que tem tres paredes 'l'th' s el'l *r e 't r * -l .. l - "-.

l 1a n ia., ngorgi ainentos de sohda construcçao. Trata_ u

se com Lurz Regalla. '

; hepaticos, catarrhos vesicaes, »ca-

tarrho uterino.

ENDE-SE um,proprio pa. O

José João Bolaes Monica, USO EXTERNO:

em diti'erentes especies de derma-

ra sala de visitas, com ma,

gnitica moldura e remate, '

participa aos seus amigos e fre- ,mas

guezes que acaba de montar A' venda em garrafas de litro

N'esta redacção se di¡ ,4

*com quem se pode fl'fictar, , _.

habitos, tendencias e princi-

pios porque se governva; se

exegissem d'elle de hoje para

amanhã que entendesse o

evangelho do seculo ultima-

mente publicado, e sem tiroci-

nio se apresentasse 'adestrado

_nos manejos da novíssima po-

-litica, podia explicar-se como

_se . confrangia, ouvindo inter-

pretar de diverso modo os se-

us .antigos dogmas, porque

trepidava, ao intimarem-lhe

.que senseparasse ,das estradas

clio respectivos.

Aveiro,e secretaria da Sub- A

Inspecção Primaria, 4 de abril

de 1903.

Bento José da Costa.

_ Fabricade moagens

reconhecido a influencia das

ideas novas, e a necessidade

de seconformar com ellas tan-

to nos seus actos, como nos

seus planosrle governo, por

que o partido progressista não

poderá fazer progredir a so-

Ciedade se elle mesmo. não

progredir; e não desempe-

nhando. aquella funcção por

meio do poder ou fora d'elle,

carece de fim social, e não po-

de existir por longo tempo.

Nem a revolução eur0pea

   

uma fabrica de “Joseane a va? ° ?3:32 'it ííiiâêãííãa 200
' Por, na' sua casa de Villar, O * Em caixa completa ha um des-

que pede a coadjuvação do pu-w em“” de 20 cIo

blico em geral, para que visi-
UNioo DEPOSITO EM AVEIRO

. y Pharmacia Ribeiro
_ tem o seu estabelecimento. *

Rua Direita

_
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4


