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í AI“GNÂTUBAS-(Pagamentofadeantad0)-Com
estampílha: anno,3á750reis.Sem estam-

' pilha: M250 reis. Numero do dia, 50 reis; atrazado, *60 reis. Africa o paizes da Uniao

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

portancia com ella dispendida.A as'sígnatura 6 sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada mez.

-, Não* se restituem os originaes.

,Lt-mao

CUIDADO

' W cada vez mais grave a. si-

"i i_ _lb tuação da Hespanha. Ac-

* centua-se de tal modo o movi- ;

_ mento republicano, que d'um

' momento para o outro "se pó-

(le converter n'uma conflagra-

  

    

  

j o

l

L .

.'

da freguezia a agua com que so

ç conta abastecêl-g.

Foi para isso já approve-

do pelo ministerio do reino o

; contracto feito pela camara.

municipal para a explgração

das aguas.

4-0- Parece-nos de urgente ã

~~ necessidade uma rega ás ruas,

de que o vento levanta uma

poeira insuportavel e anti-hy-

 

. ção geral.
glenica.

 

ADMMBTBÀDOB

@mino @anual @entre da (gilberto

norron

encosto

Redacção, Adm. -e O//irt'nus

Avenida Agostinho Pinheer

Ú

Endereço telegraphico:

CAMPEÃO-AVEIRO

PUBLICAÇOES::Correspondencias particulares,60 reis por linha. Annuncios, 30 reis porliñ

nha singela. Repetlções, "20 reis. Imposto do selle, 10 reis. Aununcios pernnnwntes, contrario

especial. Os srs.ass1gnantes gosnm o previlegio de abatimento nos annuncios e bem assimPUBLICA-SE ÁS QUARTÀS-FEIBAS E SABBÂDOS

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

Quer-nos parecer que, sob

uma orientação bem formada, ella

* pode e deve prestar serviços va-

liosos ao commercio e á indus-

tria locaes.Constituem a sua direc-

ção elementos de valor. Dielles

l ha, portanto, que esperar, e n'es- 1

* sa lisongeira esperança são pelo seu

desenvolvimento .e pelas suas pros-

peridades os nossos votos.

Sabemos que vae inaugurar os

seus trabalhos pelas coisas que

mais directamente importam á na-

vegação do nosso porto e a indus-

Magalhães, e logo conduzido para

a enxovia da cadeia d'esta cidade,

l lado do nascente. Já alli se acha-

* vam Bento Chariça,tio de José An-

tonio de Rezende,e Antonio Joaquim

t Pereira Pinto, natural da freguesia. ›

de Barrô, do concelho d'Agueda,

então estudante de medicina e de-

pois medico do partido no mesmo

concelho e com quem travou rela-

ções de amisade.

Em 28 de dezembro d31829

nos impressos leitos *na casa-Acceso -se a recepção e denunciam-se as publicações de que à

redacção seja enviado um exemplar.

é la que vao os operarios buscar tradic-

cionalmente as «séstas» e comer o «to-

lar», regado da bella pinga.

4-!- De Augcja tem vindo a Aveiro

diariamente alguns dos ¡'n'incipaes ca-

valheiros da localidade. [Mu-nos o facto

3 na vista, e ahordamos alguns d'elles, ~

nossos amigos, que nos informaram do

motivo da VlSlitl a nossa terra: Deporem

sobre umas accusaçoes, adrede evan-

tadas c talvez malevolnluentc exagcra- o

das, contra o encarregado do correio de

Cartões de visita

O ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, as sr.“ D. Cvdalin Estelle de Cas-

tro Machado, Perto; e l): Margarida Almeida

i de Vilhena Torres.

Amanhã, asw sr.“ D. Maria Angelica Bi-

t .beiro do Lima e Sousa. l). Maria Emilia Fer-

reira Leite; e o sr Francisco Victorino Barbosa

de Magalhaes.

 

, aquella povoação.

foi transferido niuma leva de pre- ~

sos ara a cadeia da Porta em em * . t

p g * opera «(,armenw «La curte de Grana-

_ Não são os motins aqui e

alem que assustam. São as ma-

' nifestações cordatas, mas ener- ?

i gicas e imponentes que sur-

__ gem por toda a parte.

i Os'erros dos governos mo-

'.

E 7 e ,

; harchicos n'estes ultimos tem- ~

_ pos deram aos inimigos das

T instituições adhesõese alentos

que nunca tiveram.

' Reorganisa-se assim por _

.- toda a parte o, partido repu-

v blicano, sem aliás perturbar a
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Í ordem publica., e prepara-se

para dominar a opinião.

' ' Devem olhar com attentos ' , _ _

::olhos para isso os nossos po- w Fronnsco Victorino

- httcçs todos, .sem distincçao de Barbosa de Magalhaes

partidos ou facções. _ _

Se entre nós o chamado r em jus, como poucos, a que o

_ partido republicano está ha ,_ , seu, retrato fieurehns nossínsa- ~

* Ã w - -_ eria, pOIS que,compan e1ro e a igo

', “mas Intelmmente desnrgam j leal de tantos annos,tem n'ella logar

“dos sem elementos alguns de como ha muito o tem no nosso cora-

locta Sérla e efiicaz, não é por ção. A publicação do seu retrato

.í_ que as ideias democraticas ,se hoje, V_eSp_e¡'& dos seus aDDOS. é mats

_ não tenham desenvolvido cada : alguma 00159' do quim” cartao df* V1'

o - t das as o das srta que o «Campeao» lhe envm: é

?Mínima em O cama w * o testimnnhe publico do que lhe

,i't'maes' _ O . deve e do muito que o presa.

_ Até por vezes _já aqui (ils- Francisco de Magalhães nasceu

~_ gémos que nos parece ter sido em Aveiro a .19 d'abril de 1846.

um perigoso erro alimentar ea_ Quando, aindaocursava as aulas

.-. d ç_ ,mis ã d d e do lyceu desta cidade, prinmpiou

'a 689.13' í aç O' ea *e qu de escrever n'este jornal, passando

-- ella_ nãoforresponda a. uma l depois a colaborar assiduamente no

tltmtnmçao no desenvolvnnen- i antigo «Districto de Aveiro», que

' to das opiniões republicanos. José Estevam fundara.

Nada peior do que um mi_ Mais tarde fo¡ correspondente

. d'esta cidade para os jornaes dia-

: migo desordenado e á' solta? rios Jornal de noticias do Porto e
_ _ w , _ ,

i'll“ a mljguem Obedeçai e Pe' w Diario popular de Lisboa, quando

3-' lo qual nlnguem responda.. estes iniciaram a venda avulsa.

Sendo quasi sempre mera- ~

7. monte artificial a divisão dos w _ , _ ,

' - , - ' ' ...o jornal o Viriato, em cuja

partidos monarchicos por nao

;WTBBPOPÚer a ?ma PrOflfndoa' ê novissimxas e dois romanceszA Rosa

'i' 'to real_d1vergenela de prmm- ~ do Adro e Mysterios do coração, que

Epica, _

chic são condições essenciaes * gelra- ,

nr* a sua cohesão e relativo Acceitou O encargo de cones'

Í p a . pendente de importante jornal a

de'GHVOIVlnlent8° _ ç Actualidade, em que collaborou du-

__ M88 00.111 RB "16188 radlcaeâ rante annos, sendo as suas corres-

i 1d, não suceede o mesmo.

' i Por si ro rias se es a-

' p p , - i p w O seu nome apparece firmando

_lltsm e fortalecem, Indepen- w -, l. _ - _. - -

ç w d h f d artigos literarios em va1103jor11aes,

',deniemePte .e c @ea e em" rev¡stas, almanaks e outras publl'

_gnnisaçao cações litterarias.

l" Não descancem w portanto Em 1885 entrou para a reda-

. a.. -.
~ ° I - , o '

.rol que suppõem mortas entre 093% 95909th d eâtet Jornal. P“ãilf

w - _ _ ~- ~ can o varios escrip os nas suas *1 -

' 'nó-"as app" ações Iepubhcfmaa' ferentes secções, tornando-se muito

_ ,Mm-se alggrem por “ao _as apreciaveis as suas collecções do

,vêr orgamsadas em partido * «Cancioneiro pupulal'»,e aparte n0-

.augular. i ticiosfa, _pela~sua minuciosa e segu-

Os mais temiveis chefes são m m “maça“-

,, i em na occasião w Foi tambem correSpondente do

"4°. que Burg , l ' conhecido diario lisbonense Correio

;sem se saber d onde véem. , da ,0,61,

i_ Pensem n'isto OS homens › Figurou no numero dos colla-

"júo poder, se querem, boradores dos jornaes diesta cida-

.1._-7_---0---;-;*_-
de, o Perla/mento e Beira mor, do

"FlflllàlllOI w. MUNICÍPaes nosso inolvidavel collega e bom ami-

EVBB ser substituido por outro go, Fernando de Vilhena..

"Win-ovo' 0 avimento de ma- Francisco de Magalhães, que

si”“¡m'dapogte da Fontemova foi sempre um funccionario muito

fi - 1]- está tem de servi ,O zeloso e cumpridor, está presente-

.f - (111,6 a ç mente aposentado como official da

~. Waldez-'nunca'
repartição de fazenda d'este distri-

_~, _ 40' Anda em reparação O cto, onde deixou bom nome e fama

:inibe dos Santos-martyres, pa- de trabalhador-

*raeonde passou o pessoal que ' , “ga naval

&andavaemPregado na regulan- a Conforme noticiámos, ficou cons

t avenida, do ((_Merca- Í tituida no domingo ultimo a

56,,.M'anoel Firminon_ ' junta local da (Liga naval portu-

r ' - - Í ' ez , a rem'a ão a ue estreita-

J'; m Em Eixo continuam 1 g“ a” g i ç- q-

"ol trabalhos da mina que ha-

:de conduzir para o chafarlz w, nistractiva.

tria da pesca nas nossas costas.

Muito tem que fazer ahi, e se

lhe escaceiam por enquanto os

meios, sobeja-lhe .de certo a boa

w vontade. Querer é poder.

A junta tenciona, ao que nos

informam, pedir á imprensa o seu

auxilio. Com o que de nos careça,

pode ella contar absolutamente.

Somos, antes detudo,pelo engran-

decimento da terra onde nascemos.

Apraz-nos collocar-nos ao lado dos

que trabalham collaborando com

elles na obra a que consagram a

sua actividade e que tem por fim

desenvolver, edificar.

40- Vieram hontem a Aveiro,

conñrmando o que de Espinho nos

communica o nosso solicite corres- i

pendente, cidadãos d'alli e outras

localidades proximas em missão de\

as armações do norte.

Não podendo fallar com o sr.

entenderam se

com o sr. capitão do porto, que os

i convidou a entrar na associação ea

tomar parte nos trabalhos dl junta.

intermedio d'ella mais facil-

mente alcançarão o que (iesejam.

A união faz a força, e bem. o cem-

governador civil,

çãe. '

mais sinceros.

  

Coimbra indo algemado com o mes-

mo Pereira Pinto.

Em 24 de fevereiro, com uma

outra leva de presos ao todo 94,

sahiu de Coimbra com direcção a

Almeida. Chegados as alturas do

Bitssaco, o commandante da escol-

ta para encurtar 0 caminho resol-

veu atravessar a it'Iatta, o que fez

depois (l'alguma opposição dos fra- ,

des que, atinal, os excommungaram l

a todos por irem conjunctamente

com algumas mulheres serventes

dos presos. Nas terras onde pernoi-

tavam eram metidos á cunha. nasw

prisões. Em Vizeu, á entrada da *

Torre. foram quasi todos espanca- ,

dos peles officiaes do batalhão rea-

lista de Trancoso,que alli os eSpo-

_ravam. Em Fornos de Algodres, i

'como a prisão fosse demasiado pe-

protesto contra os males que á :quena para tão grande numero de

classe piscateria estão acarretando presos,

gado guardados á vista. Seguiram

depois para a praça de Almeida

onde chegaram no dia de Entrude

e onde foram apopados com o epi-

theto de caoarras, nome que então

davam aos liberaes. Foram repar-

tidos pelas prisões da praça. caben-

do a Manuel Antonio Loureiro de

l _ r . é Mçsquita a prisão civil, onde esteve

w prehenderam elles, que .se _fillaram i até ir para a de Santo Antonlo pe- sociedade aveirense de ha quaren-

desde logo n'aquella util instittu- queno, d'onde depms fo¡ transferl- ta amos_ Em politica militou sem..

7 pre ao lado dos amigos de José

Estevam mas nem por isso deixou

de ter tambem sempre a estima e

do para Lamego. Aqui deu entrada

Atigura-se nos que ella tem na prisão do Castello, onde foi en-

deante de si um largo futuro. Por contrar jà Antonio Augusto, irmão

que assim seja,são os nossos votos ~ de José Estevam, sendo mais tar-

' de transferido conjunctameate com

41- A excelleutc banda de infan-

teria n.n eo, deve executar amanhã no

Jardim publico, o segumtc programma:

1.a part*=0nlinario; Introducçüo da

de

Maria Cardnl Lemos

liibania Abranches

Alem, as sr." D.

Magalhaes Lima, l)

Ferreira da Cunha, Casal Comba; e o sr. conde

i de Carcavellos.

Depois, a sr! I). Celeste da Conceição

Pereira Marinho, Estarreja; e o'sr. dr. [metano

da», (phantasia Mouriscat_ _

2.a partezaEl caho primeiro», (pot-

pourri); «Escallam (mazurka); «Adeus

Cascaes», (ordinaria).

«04- 0 colrhre Francisco Henriques

Cerveira, da Mealhada, l'alleccu a 23 de

março ultimo n'uma das cadmas de S

Paulo, dos Estados Unidos do lil'ille.

Md...-

 

metteram-os n'nm curral de w

As pessimas acomodações de ca-

valiaria 9 no Porto e os ulti-

* mos accontecimentos de infanteria

18, tem feito correr o boato de

ç elle para a Relação, onde estiveram

até ao dia 10 de abril de 1834 em

que, retirando atr0pa realista, po-

deram arrombar as portas da pri-

 

lir. José Pereiro (lo Carvalhos Silva l

oi um hom caracter e um dos

vultos mais sympatbicos da

Nasceu em Eixo a 29 de mar-

ço de 1818. Tendo estudado latim

na sua terra natal, frequentou em Manuel Firmino Ferreira, Alfredo Brandão de

Campos, Estevam da Encarnação e Jose Pedro,
Aveiro as aulas de logica e retho-

O Tavares Mera, Aldeia-gallega.

O REGRESSOS:

Begressou ao l'orto, onde é considerado e

habil empregado do commercio, o sr. Nuno Al-

varenga, nosso patricio o amigo.

OE' cs'perado em riiaio proximo aqui o

nosso patricío, sr. Carlos Mendes, desenhador

dos caminhos de ferro e da camara munici-

pal de Lourenço Marques.

e [ingressou já a Coimbra, acompanhado

i de sua presada esposa, o nosso amigo, sr. Vi-

~ etorlno Henriques Godinho, digno alter-es de

~ mlanteria n.° 93.

O ES'I'ADAS:

Estiveram em Aveiro os srs. padre Anto-

' nie Santos, dr. Florindo Nunes da Silva, Ma-

theus Ventura, padre Joao limygdio Rodrigues

da Costa, Avelino Dias de Figueiredo, Manuel

Gonçalves Nunes, Firmino Brito c padre .lose

Luiz Ferreira.

Õ Esteve em Oliveira d'Azemeis o Sr. Hen-

l rique Trindade Coelho, lilbo de sr. dr. Trinda-

Ã de Coelho, illustre publicista.

o Esteve em Aveiro o sr. dr. Teixeira

: diAbreu, lente da univerSIdade de Coimbra¡

e Está n'esta rtllaulc o sr. Carloszdo

Amaral Osorio (Almoidinhu).

ô E' esperado na sn.: casa da Oliveirinha

o nosso rcspeitavol alnigo e illustre par do rei-

no, sr. conselheiro Castro Mattoso.

Õ Esta na capital o sr. ltodrigo José Vel-

lose.

O DOENTES:

Continua incorn'nolulo do saude o sr. dr.

Antonio Carlos dat Silva Mrllu Guimaraes, Ili-

gno conservador do renstq predial da comarca.

Estimamos as suas melhoras]

Õ Continua melhorando _a sr. l). Paulina

Prel.

Ó MOCIDADE DAS ESCOLAS:

Com a reabertura das aulas, saem hoje o

amanhã d'nq'i¡ os estudantes nossos patricios

que lá tora frequentam cura-os superiores, os

, w ~ _ , srs. dr. Jose Soares, toa. Ilnclla, Eduardo

consuleraçao dos que estavam no * Graça, Antonio Soares, Fernando de Vilhena,

w campo oposto.
Arthur Coelho, lleiirique da Bocha Pinto e

Vasco Soares, para e Porto; dr. Florinda Nu-

nes da Silva, dr. Joaquim de Castro, .leão Soa-

res, Javme de Mello Freitas, Egas de Castro,

330 á força de ferros e maohados' rica, indo depois concluir o resto

Collaborou tambem muito assi- o

duamente no antigo e conceituado i que ha de verdade n'isto. Que al-

secção goma cousa similhante é urgentis-

* simo fazer, não ha duvida. O erro

de ter tirado cavallaria de Aveiro

cada dia se salienta mais. E so um

nial entendido capricho é que o não

litteraria publicou muitas charadas ,

a disciplina e a, him-ar.. * tiveram do publico acceitação lison' w

que aquellc regimento viria para

Aveiro, e este iria para Vizeu tro-

~ cando com o ti.

deixa remediar desde já.
E! E 7 ,

 

;Manuel Antonio Loureiro do Mosquito

Ocupa tambem um logar hon

rose na historia da nessa terra.

Não sabemos por emquante o w

'mente se ligam tantos interesses

w Manuel Coelho de Magalhães, ir-
, d'esta vasta circumscrípção admi- j

Besteiros, veio para aqui muito no-

vo, e aqui constituiu famili'a, que

se liga em primeiro grau com al-

gumas das mais respeitaveis familias

w de Aveiro.

Foi ao cabo de 50 annos de exis-

~ tencia entre nós que a morte o veio

surprehender, fez hontem annos.

Foi culpado na devassa a que

o juiz de fóra, José de Souza Ri-

beiro Pinte, procedeu em 30 de se-

até 1829, em que foi preso n'uma

casa de Alboi conjunctamente com

mãe de Luiz Cypriano Coelho de

No dia

o governo da rainha D. Maria

w II e nomearam as aucteridades

como foi e Judice Samora, corre-

* gedor,que era companheiro d'elles.

Em seglllda Proceãeu'se 3,0 53mm' no anne seguinte nomeado juiz or-

mento d um batalhao pI'OVISOI'w eu: dinario (lo _julgado de Eixo

i ja reunião se effectuou no Campo 7

das

de praças alistadas a 600 e de que

* Manoel Mesquita foi nomeado cabo.

Passados tres dias foram atacados v

pelas forças realistas que novamen-

i te entraram na cidade descendo pe-

freiras elevando-se o numero

la serra de Senhor dos remedios,

retirando em direcção ao Peso da

Regoa. Como eram superiores asw

forças dos atacantes retiraram-se

mas em boa ordem e fazendo sem-

pre fogo. Quando chegaram ao Dou-

ro já alli encontraram Macario

de Castro com o seu batalhão vindo

de Mesão frio em seu auxilio. Vol-

taram então para Lamego deixan-

do os mignelistas muitos mortos e

entre estes um marchante muito

façanhndo que foi feito em peda-

ços.

(Prossegue)

Mindezas

ntrou este 311110 nos cofres publicos

uma somma [noite superior a do an-

no passado, proveniente da parte dos

impostos arrecadados nos mezes do ja-

! neiro e fevereirotlom ella deminuiu 793 w

, _ o * contos a divutatluctuantc, quo-,mn egual

Orlundo de Tondella, Valle de - periodo do anne anterior tivera um de-

crescimento de $029, ou sejam 'lü236

contos a mais com muito menor produ-

cto de contribuições. Quer dizerquc é

Í cada vez inlinitamente peior emais gra-

* ve a situação hnanceira do putz.

4'0- Em consequencia da estiagem

o cardeal patriarcha ordenou que du-

rante trez dias, haja no patriarchado

preces ad pretendam plantam.

«OO- Anda-se procedendo á mudan

ça do arcluvo da repartição de fazenda

~ districtal,do editiciodo lyoeu para a ca-

sa da rua de José Estevam 'onde está

, 3 installada a recobedoria do concelho.

tembro de 1828. Esteve escondido i 41- Como dissemos já, tem anta-

nhã logar a concorrida e popular roma-

grm do Senhor do alamo, na estrada de

Esguelra, assistnulo a nova phylarmo-

nica d'alli. Ao pittoresco local concorre

sempre uma atuencia numerosa, pois

1838. Em julho de

1844 iindou a sua formatura,sendo

maio d'este anne, tomou parte em

Aveiro na revolução contra o go-

verno cabralista, sendo por essa

occasião escolhido para vogal da

junta provisoria que aqui se orga-

nisou, e de que faziam parte

berto Ferreira Pinto Basto e Fran-

cisco Joaquim de Castro Corte

Real. Estajunta nomeou o secreta-

_ _ _P í d'este *

districto em 21 de maio. Organisa-

rio geral do governo civil

do o ministerio Palmella foi aquel-

la _nomeação confirmada com 'nova

nomeação por decreto de 7 de ju-

lho d'esse anne. Quando em de-

zembro de 1846 o governador ci-

vil Custodio Rebello de Carvalho

fez aqui publicar um pequeno jor-

nal, com e titulo Boletm de noti-

cias, o dr. José Pereira foi e seu

redactor.

Bati-das as forças populares em

* Torres Vedras, e ao saber-se que

o marechal Saldanha havia entra- i

do em Coimbra, o dr. José Pereira

para Coimbra; Egas Ferreira Pinto Basto, Lou-

- , w . _ i ,aii 'w V
seg-“lute aclamaram w dos preparatonos em 001mb“, w lenço euunho, M inuel Mtl'la de Moura e Abel

* matriculando-se no primeiro anne *

de direito, na universidade, em

outubro de

de Mello, para Lisboa.

.somar-3:

Uma bella reunião dançante, a que na

quarta-feira ultima se reatisou no Gremio-

gynmasio-avcirense, a convite r. por delibera-

ção da actual direcção do club. Numeroso con.

logar curso de senhoras, em toillcts claras, real-

* que exerceu até 1846. Em 14 de
çando n'aquelle maciço de llores ornamentaes

que mao artística alii collncara, tomavam o

salão, que tinha um belle aspecto de testa ex-

traordinaria.

Começando às 9 da noite, só terminou ao

romper do sol, sendo durante ella distribui-

dos com _perfusão delicados e abundantes servi-

ços. Toeava o sexteto cchiillez», que veio pela

, _ 1 _ tam' l primeira vez a Aveiro, e que se houve com a

w bem Jose Henriques herreira, Al- w *
mestria que lhe grangeou o nome o a fama de

que gesa. A direcção, que tanto se empenhara

para que nada laltasse e tudo correspondesse

aos bons desejos de que estava animada, viu

cercados de exito brilhante os seus estercos

Não se vae alem. i

Estavam as sr.“ baroneza de Cadoro, D.

Fernao la Català (Almeidinha), D. Olivia Alar-

cão, D. Anna Milannos de Faria, D. Adelaide

Brandão, D. Maria das Dores Regatta, D. Gear..

gina Mello, D. Dores Salgueiro, l). Adriana F.

~ Pereira, D. Maria .lose Brito, D. Maria Henri-

* queta Brandao, l). Andréa Fernandes Pereira,

baroneza de Cadoro (D. Branca), D. Archos-

gela Mello Freitas, D. Salomé Severo, D. Mar-

gerida Salgueiro, D. Benedicto de Vilhena, D.

Luiza Regatta, D. Anna Butler, D. Palmira de

Mello, D. Maria Alarcao, D. Hermínio Guerra,

D. Porpetua Serrão, D. Alice Regatta, D.

Octavio. Posso, Mademoíselle Sepiess, D. Viole-

ta de Campos Vidal, D. Alexandrino de Maga-

lhães, D. Gabriella de Mello, D. Beatriz Seve-

ro, D. Alice Gomes de Brito, e os 'srs. gover-

nador civil, Francisco Regalla, tenente-coronel

~ França, Alberto Català, dr. Joaquim de Mello,

Coujllnctamênte com ogovernador dr. Joaquim Peixinho, dr. Jayme Silva, Anto-

clvll abandonou esta, Cidade, reti- _nie A. Duarte Silva, Armando Regalla, Firmi-

rando para o Porto.

O ministro da justiça da Junta

do Porto, Sebastião de Almeida e

Brito, por recommendação do seu

i Cadoro (Carlos), Fernando de Vilhena, José.
collega do reino, Antonio Luiz de

Seabra, mais tarde Visconde de

Seabra, quiz nomear o dr. José

'Pereira delegado de uma das me-

lhores comarcas do Minho, mas es-

te nãe acceitou, eu porque julgan-

se periclitante a victoria da junta, w

ou antes porque julgasse mais in-

dependente a profissão de advoga-

do, que queria continuar a exercer

no seu Eixo, para onde voltou de- ,

pois da convenção de Gr-amido.

“ no de Vilhena, Silverio Magalhaes e filho, Ja-

cintho Caldas, Eduardo Vieira, Julio Duarte

Peixoto, Jose Peixoto, dr. Passa, Carlos Guer-

ra, capitão Butler, capitão Alarcao e lilho, ba-

rão de Cadete, Augusto de Moraes, barão de

M. Pereira do Couto Brandão,Lourenço Salguei-

ro, padre Antonio Duarte Silva, Alfredo Cesar

de Brito. Abel Mello, Jayme Mello, tenente

Queimada, altares Guimaraes, Manuel dos San-

tos M. Telles, Joao Gomes d'Abreu Lima, Luiz

Firmino Regnlla de Vilhena, etc.

. DESPEDIDA:

O coronel Augusto Garcia, partindo ines-

peradamente para o Porto, e nao podendo des-

j pedir-se das pessoas das suas relaçoes, agra-

dece a todos os cavalheiros de Aveiro as pe-

nhorantes provas de amisadc e consideração

com que sempre o distinguiram, e oll'erece o

seu insigniticante presumo n'aquolla cidade.



--_.-.¡-›.›. 1- - .1-.- a. ,a ›,

teo sr. dr. Adriano Accacio

ao sr. JUIZ Veiga pedindoa

sua soltura. Como ás 4 horas

*da tarde não tivesse aindaomo ahi sabem, artiram ,
G a.“ O destino- pue orchegado resposta., tornou ate-

p ' ' q i p legraphar. A's 9 horas veiocasti o o overno lhes desti- v
no“ ga's ía as ultimamente resposta, mandando soltar os

. ' .p ç *k ' . presos. Senão fosse o movi-lnsubordmadae do regimento o
. . mento geral da classe com-de infanterla 18. Todos os of- ~ .

ñciaes im ,mudos foram tam mer01a1,Just.amcnte alarmada

bem castipados O sr Au ,us com o mtso, quando seriam

* . g '. ° . -- " g W soltos aquelles cavalheiros?to Garota, g digno coronel de

infanteria 24,já tomou, na ter-
O centro commercial tor-

. g nou novamente a ofliciar aoça-felra, posse do Commando

do regimento de infanteria 18.

presidente do conselho de mi-

. g nlstros pedindo providenciasActo continuo, apresenta- . . .
. ç , energlcas para casos smulhan-ram-se no quartel general a

reclamarem guia de mar-
tes.

h ç . r Isto nao pode realmentecha. para o seu destino, o . .
. _ . _ . . ser ou continuar a ser

coronel Ayres Pereira Dias, o

ma 01' histd'alilàes Fonseca e - - . -,. -
J _. m '5 _ . ' iria Joaquina da bilva, sogra

OS capitães lieoello e Pinho, w . ,g . do commerciante d esta pra-todos castigados pela ultima. , . . . ,_- w .w .. ça, sr. José dOlivelra Quel-ordem do exercito por nao te- .
g g . . . roz, a quem damos sentidosrem sabido manter a dlSClpll-

na nas ra as d) seu com pezames'
v

.A
(

r r -

Iw p ç 4+ Tem agradado mmto
mando.

. . a com anhia de zarzuela ueAíñrmam uns que fo¡ JUS- p q

 

Porto, 17.

das euphorbiaceas, 430m folhas

r ovaes e ligeiramente serreadas

nos bordos. Dá abundante-

mente uns fructos semelhan-

do maçãs, cuja massa interior

exhala um cheiro forte e re-

pugnante, e que determinam,

quando mastigados, uma irri-

tação immediata e violenta

nos labios, lingua e palatino.

Este vegetal possue um

succo leitoso de propriedades

extremamente activas e que

posto em contacto com a pelle

produz ulceras muito doloro-

sas e de cura demorada. As

qualidades toxicas dieste la»

ctex faz com que os selvagens

procurem a euphOrbiacea pa-

ra envenenar as armas, cra-

vando-as no tronco.

A mancenilha é, portanto,

uma especie vegetal energica-

mente venenosa; comtudo as

suas propriedades toxicas es-

tão longe de chegarem ao pon-

to de matar os que se abrigam

á sombra da sua folhagem ou
. está funccionando no theatro

to o castigo; ,asseveram outros . . g

pl'lIlClpe real.
que, embora elle fosse neces-

sario, foi, comtudo, rigoro. O

que é certo é que o castigo

agora soffrido não foi tanto

o para ferir os delinquentes, co-

mo para evitar futuras trans-

gressões de disciplina militar.

Por commentar livremen- °

te esses successos foi appre-

hendida na quarta-feira a Voz

de tornar mortifera a agua da

chuva que lhe toca, conforme

40- A Provincia appare- geralmente se acredita e asse-

wceu hontem augmentada .de O celebre
›

Vera. naturalista

formato, econtendo outros me- Jacquin, no intento de verifi-

lhoramentos. Os nossos cor- caro grau de veracidade da

w deaes parabens.

A. P. A.

 

_ lenda que se fez em volta d'es-

ta arvore, não só tomou um

noticias m"“aves banho, a nú, na agua da chu-

Com a sahida do sr. Augusto Gar-
va que escorria dos seus ra-

da, que vem com ,Mamma ¡w mos como tambem se atreveu

.Publica jornal republicano que24 9 que w00m notavel correc-
t - › w ão commandou até agora o brio-

,
,

t
.

. .ç
b 0 O 'se PUbhcâ n ef¡ a c dade , . so corpo militar, assuqu Interl-

*h 0mm““ a gramas* -namente aquelle elevado cargo o
ma questão das notes falsas, sr. tenente-coronel Pedro Augusto

Na terça-feira foi a Leixões o da Fl'ança› que 8053 de bOlIl “01116
m. Adelino José d'Almeida, e de prestigro no s-eio do exercito. *

' . . o Fez sua ex.a uma brilhante alo-

Boçlo aa :dm .commercwfl cução aos soldados, na parada dow
Pristes & O. ,do RIO de Janel-

, _ quartel, ao assumir as funcções de

T0, (e que 88 30113 aqul a tl'a- que veio encarregado, alludindo

tar da sua saude), em compa- por forma eloquente a maneira por

a dormir á sua temerosa som-

bra. O illustre botanico não

experimentou com isso o me-

nor symptoma de intoxicação.

Para os poetas, todavia,

continuará a mancenilha en-.

volta na sua lenda curiosa.

-------+-- ,

Coisas historicas

 

Wez agora annos que foi inau- *

dos negociantes de que é pl'eClSO que O SOltlaLlO guie a!

Nova de Gaya, srs. Alexandre

Fernandes da Costa e Salva-

dor Marques da Costa, afim

de assistirem a :uma partida

de vinho para o Rio de Janei-
Í ,

.r0.Foram _e voltaram num

trem de praça, para cujo pai;

gamento o sr. Almeidadeu

uma nota de 5%000 reis. Diri-

giram-se depois ao restaurant

lisbonense, onde foram 'jan-

tar. Estavam no meio d'es-

V ta, quando appareceu um po-

licia e o coclieiro a dizerem

que a notaiera falsa.-

Debalde protestaram os

negociantes incriminauios, di-

zendo terem recebido a nota,

que deram na melhor boa fé,

e não poderem :ncsmoasseve-

rar se a nota, agora apresen-

tada seria, amesma que elles

deram ao cocheiro. Não se at-

tention, pulétn, anada. Tive-

ram diir para o aíjube.

No (lia a, gttinle foi O isr.

comnissario geral de policia

procurado por grande numero

de .negociantes, comprometten- .

do-se a attestar o bom com-

portamento dos presos. Fize-

ram-sc indagações e provou-

se que estavam innocentes.

f Teleg'raphou logo urgentemen-

+ ,titulos “titan ns routers,

  

(59) LEWI WALLACE '

, ' W-

CHRÂSTO

¡nuuçao DE a a a

XVIII
.O

_Este incidente enalteceu

Ben-Hurna opinão de Malluch, *

que não podia deixar' de ad-

mirara coragem e a destreza

de que acabava de 'dar prova.

Se podesse levar o mancebo a

ria demplde a satisfazer Si-

Por 'ag'OraÇ 'tudo ' 'quanto

soubera ao certo,_.é que o ho-

mem¡ que recebera ordem de,

espiar era umjudeu, ñlho ade-

ptivo id'um romano; " _mas_ gq".

meçava a suspeitar umacoisa
,s C

-.c L!! - -›

gurado o caminho de ferro

sua conducta de amor vehemen'to à *entre o Porto e Coimbra.Aqui

patria e ao augusto pendão das

Quinas, respeito e consideração ás

instituições, aos seus superiores e

ao brio e bom ,nome do exercito

portuguez, sendo ouvido por todos

com verdadeiro acatamento.

0 sr. França, com sentimento o

dizemos, conta demorar-se aqui

pouco, e deixara saudades ao par-

tir. Assim succetleu tambem como

sr; coronel Garcia, que a nítida

comprehensão dos seus deveres de

militar allia primorosas qualidades

de caracter. Recebeu-o a capitaldo

norte com ineqmvocas provas de

Consideração,e bem as merece elle.

 

0 “llttlllpt'ãtl.. nus tulipas

  

A MANCENILHA

*9 crença bastante espalha-

l da de que existe uma ar-

vore, chamada mancenilha,

que tem a propriedade singu-

lar e perigosa de matar, á cus-

ta de um perfume subtil, os

viajantes que descançam á.

sombra traiçoeira dos seus ra-

mos.

Ora a mancenilha existe

realmente, encontrando-se nas

Antilhas,perto sempre da cos-

ta maritima. E' uma arvore de

tronco bastante elevado, per-

tencente á familia natural

 

que podia ter importancia, era

que existiam relações_ entre

Messalla e o filho do duumvi-

ro. Mas de que natureza eram?

E' o que tratava de descobrir.

Perguntava a si proprio como

abordaria um assumpto tão

delicado, quando o proprio

Ben-Hur lhe forneceu occa-

sião.

Pegou no braço de Mal-

luch, e levou-o para longe da

fonte da eremita.

-Bom Malluch, pergun-

fallar dos seus negocios parti- tou-lhe de chofre, alguem po..

culares, _o resultado do dia se- *de esquecer sua mãe?

A esta pergunta inespera-

da, Malluch, apanhado de sur-

presa, leOll em Ben-Hur um

olhar pasmado.

Cobriram-lhe as faces duas

quer' que fosse que se seme-

lhava- a. lagrimas retidas a

tejos.

4-0- Ha tambem 144 an-

nos que Aveiro passou á ca-

thegoria de cidade; e 128 que

foi creado o bispado de Aveiro

44 por Clemente XIV. "3'

 

Pequenas coisas

»Campeão›, que foi um dos

à * primeiros jornaes do paiz a en-

cetar a campanha a favor da tras-

ladação dos ossos do grande litte-

rato Almeida Garrett, para o pan-w

teon dos Jeronymos, mandando até

uma representação n'esse sentido

para a camara dos deputados, far-

se-ha representar na solemnidade

de 3 de maio, na capital“, pelo seu

redactor effective, sr. dr. José Maria

de Vilhena Barbosa de Magalhães.

Tambem o illustre advogado, sr. a

dr. Barbosa' de Magalhães, repre-

sentará n'aquella cerimonia a «As-

sociação aveirense de soccorros

mutuos das classes laboriosass, de

que é presidente honorario.

4¡- Vão muito adiantados osw

trabalhos das salinas, sendo de

eSperar que eni breve comece

saha. -

_ço- Vão ser retiradas da cn-

culação as moedas de nickel de»

50 e 100 reis, passando a ser cu-

nhadas com este metal as moe-l

das de bronze de 5, 10 e 20 reis.

Aquellas voltarão a ser de prata. t

+0- Foi determinado que a di-

recção das obras publicas d'este

 

custo, brilhavam-lhe nos olhos

e o israelita respondeu machi-

nalmente:

-Não, nuncal sobretudo

se pertence ao nosso povo.

Um instante depois recu-

perava a presença de espirito

e, accrescentou;

_A primeira coisa que

aprendi na synagoga foi o

Schema, depois a sentença do

filho de Sirach: «Honra teu

pae com toda a tua alma, e*

não esqueças os soii'rimentos

de tua mãe»

- Essas palav'ras lem-

bram-me a minha infancia,

Malluch, e provam-me que és

um verdadeiro judeu. Ben-Hur

  

districto mande elaborar o projecto gem da rectificação da estrada real o 81'- dr. Pedro Barboza Falcao d'Azoa
@orçamento das obras a fazer pa- 2.o 41, no logar do Côjo,
ra o aproveitamento do velho quar~ cidade.

tel de Santo Antonio, pertencente

ao Estado, para deposito hippico,

como a camara municipal do con-

celho havia solicitado em tempo.

44- Encetou-se a faina do mar.

As campanhas da costa da Torreira

já trabalham, tendo n'estes ultimos

días all¡ sido pescada alguma sardi-

* nha miuda e grauda, parte da qual

tem vindo para o nosso mercado.

+0- Hontem veio tambem de Es-

* pinho uma porção de chicharro fres-

co, graúdo, como o chamado acha-

reu», que se vendeua 100 e 1200

pal',

*Conforme o disposto no §

3.0.- do art. 69 do codigo adminis-

trativo, a camara municipal do con-

celho votou na sua sessão de ante-

hontem aprecentagem de 15 °[,, so-

bre as contribuições do estado pa-

ra as suas despezas de ¡nstrucção.

:4-0- Parece que vae ter breve-

mente logar no Pharol um corrida

de touros, promovida por socios

do novo club «Mario Duarte», vindo

assistir alguns dos do club «Tau-

romachico» de Lisboa, e entre el-

les o conhecido cavalleiro amador

Antonio de Siqueira (S. Martinho),

conde de Lumiar, (filho), e Mario

Duarte. De Aveiro tomam parte os

srs. Luiz Couceiro e Mendonça Bar-

reto. 0 beneficio revertera em fa-

vor do cofre do club.

4¡- .la começou o serviço da

limpeza do esteiro de S. Gonçalo,

começando tambem o alargamento

d'elle como começo do novo canal'

de S. Roque.

Com relação à velha ponte

foi enviada à estação superior uma

representação pedindo a sua con-

servação, que é realmente indis-

pensavel para serventia do publico. j

+0- Os povos da Quinta do

 

Mala da. Provincia

  

Hontem, no forno de tijollo da Ar-

rabida, foi victima d'um desastre, ca-

hindo-lhe um bocado de rocha. em ci-

ma, Antonio Madeira., fazendeiro, que

morreu instantaneamente.

Esteve nolocal do desastre até w p

hoje ás 10 horas e meia da manhã, ho-

ra a. que for. conduzido n'um bote de l

, Cacilhas até ao caes da fabrica em

Olho de Boi, sendo .depois conduzido ~

em caixão da Misericordia para. o ce-

miterio de S. Paulo. Suppõe-se ue

lhe deu a morte uma grande pe ra

que, por meio de tiro, saltou da pe-

dreira, e o fallecido, segundo consta,

achava-se a tao grande distancia., que

ninguem suppunha' que lá chegasse

qualõuer estilhaço.

extincto tinha. ido a. uma prev

priedade cortar feno para o gado, e

não tinha ainda _chegado a esse ponto,

porque _junto ao cadaver foi encontra-

da a foice e o cordel que levara para.

tal serviço. Deixa quatro ñlhas, uma

d'ellas casada com o sr. Ricardo Pe-

reira Pelagio, com estabelecimento de

calçado n'esta villa.=A.

Alpedrínha, 16.

Na fabrica de fogo de artiñcio de

Francisco Bragança, mais conhecido

pelo chaneiro», deu-se agora uma ex-

plosão de polvora. Um dos-oñciaes mente extíncto

que alli trabalham ficou horrivelmen-

te queimado, receando-se pela. sua. vi-

da.

Cacia¡

Nao nos enganámos quando ha tem-

pos dissemos que as solemnidades da

Scniana santa, deixariam alguns des-

gostos. -

w Entre os moradores do logar de Ca-

cia lavra descontentamento pela procis-

N sao da Ressurreição não ter passado da

* _Capella do Esplrito Santo (antiga egre-

_la de Cama), sendo certo q'ue as ruas or

onde ella tem dado volta estavam eu ei-

tadas com verduras e colchas de da-

masco. ~

Nao sabemos o motivo por quo as-

sim se fez, visto a procissão ter percor-

rido quasi todas as ruas e becos de Sar-

razolla. Lamentamos bastante ter que

nos referir a este assumpto; no entanto

gato estão satisfeitos com a resolu- o culpado ou culpados que nos relevem

ção que, lhes deu para au¡ uma estas observaçoes, que nos foram suge-

caixa do correio.

A distribuição é feita assim re-

gularissimamente, prestando-lhes o

depositario, que é o sr. Thomé Va-

lente Banca, com um bom estabe-

lecimento de mercearia alli, um

'exceltente sermço.

*Tem continuado a func-

cionar no campo do Rocio a

nEXpOSiÇãO portuguezan que é, a

fizeram-se POI-isso grandes fee_ ~ bem dizer, a mais completa e admi-

ravel exibição cosmoramica que te-

mos tido aqui.

Possuindo apparelhos Ienticula-

res de primeira ordem dispostos

por um systema engenhosissimo e

novo, aquella exposição tem causa

do ajusta _admiração de todos os

que por uma bem modica quantia

a visitam.

A'manhã é o ultimo dia que a

«Exposição» ' esta aberta, porque o

seu proprietario retira d'aqui. A

pedido de varias pessoas eXpõe el-

le novamente ao publico a viagem

ao pólo Norte,e¡n balão, pelo explo-

rador Andrew, a «Micareme» em

Pariz, etc.

Aproveite n'estes

quem ainda não viu.

4-¡- Ao conhecido estabeleci-

mento do sr. Alfonso . Fernandes,

na Preza, chegou ultimamente no-

va remessa de vinhos, tidos pelos

apreciadores como dos melhores

que pelos nossos sitios se expõem

e por preços rasoaveis. Aviso aos

que n'esta epoca costumam pas-

sear por alli.

40- Deram entrada no conse-

dois dias

lho superior de obras publicas e m¡-

nas o processo e orçamento rela-

tivos a grande reparação do lan--

ço de Oliveirinha a Eixo, da estra-w

da municipal de S. Bernardo a

xo, e um oiiicio da camara munici-

pal de Aveiro reclamando contra a

venda feita de uma parcella de ter-

reno e contra a preposta de venda

de uma outra,amhas situadas á mar-

_

. l 7 o

um nome honrado em Jerusa-

lem, onde residia.

Minha mãe, no momento

da sua morte, ostentava ainda

todo o brilho da juventude e

não é bastante dizer que a sua

bondade egualava a sua belle-

za; a sensatez fulgurava-lhe

nos labios, todos louvavam as

suas boas obras e ria-se do

porvir. Era-mos, minha irmã

e eu, toda a familia e, pela mi-

nha parte, era tão feliz junto

d'ella, que não encontrava na-

ridas pelos moradores de Cacia.

Õ Afiim de passar as ferias da Pas- *

choa com sua mãe e tia, encontra-se

tresta localidade-o sr. dr. Antonio Ma-

ria da Cunha Marques da Costa e sua

esposa. i

_ @No rapido _d*ho'e retira_ para a ca-

pital o sr. Rodrigo e Almeida e sua fa-

milie.

@Devido ao seu mau estado de sau-

dc, não retirou ante-hontem para o Por-

to o nosso amigo, sr. Alfredo Nunes da

Silva, _a quem desejamos promptas me-

lhoras.

@De ante-homem para hontem _foi

assaltado por dois meliantes o apeadei-

ro dc Canellas. Sendo presentidos, po

zeram-se em fuga-M. F

Espinho, 17.

Foi hoje para ahi uma grande com-

missão de donos das campanhas de'

Espinho, Paramos, Torreira, Furador¡-

ro e Ovar, a. fim de conferenciar com

o sr. dr. Carlos Braga e pedir-lhe pro-

videncias contra o mal que á. pescaria *

~ estao fazendo as armações.

Os donos das campanhas das di-

versas praias, seguddo aqui se diz, es-

tão resolvidos a. fretar um comboio

especial e irem em massa a Lisboa

faller directamente com el-rei D. Car-

los ou com sua mag-estado a. rainha

D. Maria. Pia., que conhece a miseria

em que vive a desvalida classe que

vae appellar para. a sua protecção.

A camara municipal vae tambem

interessar-se pela causa. dos pescado-

res, pedindo ás instancias superiores

providencias.

Hontem as campanhas d'aqui e de

Paramos trabalharam, porque o mar

está. bom, mas a colheita continuass-

cassa e a pouca sardinha que see é»

miuda.--E.

Estarreja, 37.

Maniiestou-se ha dias um violento

incendio, em Fermelã, n'um predio do

sr. dr. Almeida Medeiros, d'Ovar, on-

de residia o sr. João Pinto da Silva

Barbosa. O fogo teve principio n'um

quarto onde dormia uma crendo. e uma

creança de 6 mezes de edade, a. qual

pareceu nas chammas. A origem do

incendio ignora-se por emquanto.

Apparecoram diversas pessôas no

local do sinistro, mas nada poderam

salvar em consequencia da intensida- ç

de do incendio.

São calculados os prejuizos de Jcão

Barbosa em 5233000 reis approxima-

damente. Do predio só existem as pa-

redes.

o De visita a sua familia esteve aqui

 

logo as portas do palacio, in-

vadiram-n'o e prenderam-nos

a todos.

Não tornei a ver, desde en-

tão, nem minha mãe nem mi-

nha irmã, não sei se estão mor-

tas ou vivas, ignoro o que foi ,

feito d'ellas. Malluch, o homem t

que ha pouco passava por

aqui no carro, assistiu á nossa

separação; foi elle quem nos

entregou aos captores; ouviu

os gritos de minha mãe e ria

quando m'a levavam! Seria

1 da a criticar na maxima do w difIicil dizer o que cria na me-

, leu conce ido pelo Papa,

1 dida em sua. propria casa. uma mu

(pasta ~ vedo, da illustre .rasa da Fontinhe.-E.
Oliveira d'hemeis, 17.

, Como o Campeão disse já, deve
l além d'amanhe realisar-se no Sanctua-
rio de Carregosa. a festa a Nossa Se-
nhora. de Lourdes.

Hoje e amanha haverá confesso-
para uem quizer alcançar o jubi-

terço e een-

? TGS

d'Ul com a assistencia. do sr. bis o
w; Conder Evan 'elho subirá. eo pulpito
o rev. Alfredo aptista d'Aguiar.

De tarde haverá. terço.

religiosas e ladainha pela mesmalpny-
ç larmonica. N'esse dia os povos de Ro-
* ge, e outros distantes, vao

1 c _ all¡ em. pp-
regrinação, para o que se ensainm nos

s, 'canti'cos religiosos. Ha ainda outra_ de
creanças, do logar d'Azagães, instrui-
das pelo rev. padre Adelino d'Aguiar.

O No logar da Aguincheira, S.

~ nhança com tiros de revvolver. Podem-
í se¡ providencias. ,

Ô Foi no domingo ultimo aggre-

her
de Villar, por dois individuos.

e No domingo, pelas dez horas da'
manhã., manifestou-se o fogo no quin-
teiro da casa de Antonio da Costa Gi-
rio, em Villar, ateiado imprudentemen-
te a. 'uma porção de lenha e matto por
umas creanças. O fogo foi prompta-

. pela visinhança, sendo “
os prejuizos pequenos.=0. A.

Vianna, do Castello, 17.

Appareceu aqui, n'um silvado, uma
creança recem-nascida, que foi barbe-
ramente exposta alli.

Presa e recolhida ao hospital Ma- '
ria Martín Ribeiro, confessou ser
'mãe da creança, que medicos consta.-
taram ter nascido vira.

Foi a desnaturada mãe »quem lan-
çou a. creança nas silvas, no dia ee-
guinte ao parto. E' natural de Serro-
leis e era creada. de servir.

Õ O dr.juiz de direito d'este co-
marca foi collocado em Braga.--V. C.

Assumptos de

¡neh-acção +
Q Lyceus:

O «Diario do governcn publicou

hontem a lista dos alumnos de

todos os lyceus do continente e

ilhas, apurados nos primeiros 5

mezcs do actual anno lectivo.

Ç Reabrem na proxima segun-

da-feira as aulas do lyceu nacional

d'esta cidade, e bem assim todas

as das restantes escolas de ensino

primario, secundario e industrial.
Q Escolas primaria::

'l'ermíma no dia 20 do ,

teo segundo praso para inscripção '
dos professores de ensino livre.

Devem, pois, até aquelle dia ser

; apresentados na sub-inspecção d'es-

¡ te circulo todos os documentos exi-

gidos por lei. Passado elle,nenhum

professor que não tenha sido ins-

t caipto poderá continuar a lecionar.

§ 'fem sido pedida, por varios -
professores d'este districto, a'elte-

ração do horario OlllClal, para ficar i

de harmonia com os interesses do

ensino e com os da agricultura da

respectiva freguezia. O sr. sub-ins-_

pector a todos tem attendido, in-

vestindo-os na reSponsabilidade de

serem ou não verdadeiros os mo-

, Ç Já se receberam instrucções ;

no sentido de serem este anno os '

exames? de instrucção primaria fei-

t tos em' harmoniacorn o novo re-

gulamento. Assim tem as creanças

de fazer dois .exames, o deprimei-a

* ro e o do segundo grau. i

Ç Concluiu-se o processo disci-

plinar respeitante ao professor de

Cacia, processo que vae subir ago- -

ra às estações superiores.

§ Acha-se já á venda na taba-

caria «Veneziana», d'esta cidade, a '

Grammatico infantil, excellente

trabalho do digno sub-inspector

,d'este circulo, o sr. Bento José'da

Costa, a que a imprensa allude com

louvor. .,

ç Sabemos que aqimlle ,cava-

lheiro tem no prelo uma Arithmetí- '

ca, systemametrico e geometria,_

moldando-se nos mesmos process"

sos pedagogicas em que se baseia '

aquellc util compendio.

vida. Esse homem podia di¡

zer-me se ellas vivem, em que

situação se encontram_ e, se es- '

tão mortas, em que sitio 'os'

seus ossos esperam que eu os

venere.

-Não t'o diria?

-Não.

-Porque?

-Mas os romanos. toem,

lingua e os judeus, por mais

desprezíveis que sejam, não

ignoram os meios de os fazer

faller.

_Não conseguiriam na- -

velho rabbi: «Dt-.us não podia w moria raizes mais profundas se da no caso sugeito.

estar em toda'a parte, foi po-

risso que creou as mães»

o amor se o odio, Malluch,hoje

reconheci-o de longe...-~agar-

Demais trata-se d'um se-

gredo de Estado. Todas-aee

Succedeu um dia que umrou de novo no braço do is- propriedades de meu pae- toa...,
emquanto fallava, apertava as romano, altamente collOcado, raelita, que o escutava com

dobras da. veste de encontro soffreu um accidente quando profunda attenção-Malluch

manchas vermelhas; o que ao coração corno para lhe aba- cavalgava por defronte da nos- precmto que leva cometgo o

far as pancadas. sa casa á frente d'uma cohor- segredo que eu desejava co-

--Meu pae, disse, usava te; os legionaírios arrombaramnhecer até amcusto da minha

ram confiscadas e repartidas.

Malluch abanou a cabeça ,

_com ar pensativo.

( Continuei)



 

Depois de cortejo dar vol--

ta á praça dispez-se a quadri-

, lha para as certezias do esty-

lo, e os cavaleiros, elegante-

mente montados em fegoses ,

corceis luxuosamente ajaeza-

dos, precederam á cerimonia. t

Continua.

, j 0"Campeão., littuarío &scientilicoi

  

'I ,_ NA TOIRADA (s)

, disco enorme de sol !subia

' 0 vagarosamente no'herizon-

'. te, projectando no globo su-

' blunari es primeiros raios pre-

,cursores da primavera.

_, Lisboa em festa vestia as* j

,tuas primeiras grinaldas de NO CALVARIO

Hores,e embalada pelo 'chilrear ,Mama com sem olhos '

:dos primeiros bandos da pas- ' *

tarada, esperava anciosa .e

.momento de applaudir os ti-

_lhos seus dilectos no torneio Semhlantes de mulher mertilicades

:dies-sa tarde
escondiam a-ddr no custo manto.

. . _ Uma melhor de Honnon chorava a um cante t

Alguns meços lisboetas, , Jogavam sobre a tunica os soldados.

'representantes da mais antiga :

.e preclara ñdalguia portugue-

za, haviam promovido para

.aquelle dia uma tarada' á' an' Saloma tinha um mar nos olhos belles.

tiger., que devia ñcar celebre 1930 mara a Çruz--Mas Magdalena Ç

;nos annaes da tauromachia e limpar:: a Christo os pés com seus cabelles

'que era dedicada ás damas de

Lisboa. ç

Sangue que escalda cera-

:ção creade para e amor, o

_ ,nesse primeiro pensameqte, o _ n

"primeiro esforço, o primeirocorfstrucçfao do O mercado do

'. .grito d'alma é para vós, mu-Pelxca- 1193139* cidade, @ram

ilheres, idolos, divindades, que abertas em sessao de qlfmta';

;nos submetteis incondicional- felra ultima, como haVIam'OB

..t ?' mente com aw simples ordem nomeia“: . ,

' * ,yum sorriso vosso_ Tudo Trez foram ellas: uma da

' quanto de mais nobre e casa Moniz Galvão 85 0.a, de

tinctohavia na mocidade daLiflboaa'que Pede 11:546âooo

capita] tomava parte na gran- reis; outra dos srs. Cardoso,

,uma festa_ Dargent* & 0.“, tambem de

v Anciava-se por assistir á Lí_8b03› que Rede 63081$000

.;_ lacta, que devia ser cheia de "81.35 e 3_ter°e“a da comp““

phmrevistos, pois O gado era nhia «dhançam do Perto, que

-ifie'puro sangue ribatejane, e se Obnga a_faZêl'0 P0r rem

_oilidadores todos já eXperi_ 4:749tg000 rels- _

montados e conhecidos nas A camara dallberou com"

; arenas de Lisboa_ N03 centros missienar os srs. directores

._ de cavaqueím em assumpto das obras publicas do distri-

__ obrigatorio de conversa a pro- @to e da J“Pta da bar”?;e 0 Che"

jectada festa, discutindo-86,1%: da 390939 $103 39“"903 Hu'

p- mais ou menos apaixonada_ Vlaes e maritimes, para darem

7 mente, a aptidão e recusos dos “Obra 0 assumpto ° seu Pare' 7

Ê amadores, a riqueza dos tra- cer: del”“ do que 3119; _deverá

jeg, etc_ omr resluçãe deñnitla.

) Era rinci almente eb'e- i ' i 1*““ i ' _

cte de atiiençõeii um moço lfl- Archlvo do Campeão”

'i dalgo de 23 eu 24 annos, en- a

demnite em evidencia na ca-

,.,pital não só pelo seu nome,

" que era dos mais illustres,ma8

. ainda

G'. H. B.

W

maguades,

céus espirituaes, lavava em pranto

_ as largas chagas de Jesus, emquante

ria ao pé um “dos tres crucilicados.

Martha, os pingos de sangue, alva açucena,

dir-se-hia no bom seio recolhel-os.

Alguns riam, brutaes d'aquella pena.

Gomes Leal.
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t GRAMÁTICA INFANTIL D

' Teve o sr. Bento José da Cos-

ta a amabilidade de offerecer-nes

um exemplar do seu neve livro,

i V.. _ ?em sua ng“ta gem!! e! Grammatica infantil, e sobre o seu

í cavalheiresca. merecimento fallen aqui, em pri»

_ Elpito das damas, .tinhaimeiro logar, um professor, um pe-

_ _feito “fm muitos seios, aaa_ A nto, um Julgador consciente, enja

:A- r - , Opinião, per aucterisada, antepose-

plantar munta esperança, que o '
. , mos á nossa. í

- Bell geme VOIUVel de rapaz Agora, um amigo, que será de

e' depressa desfazia. Ultimamen- certo perdoado pela boa intenção, w

te, porém, extranhava-se-]he trouxe-nos a carta que vas ler-se

_is uma certa melancholia, um ar e cup. publicação tao grato nos é

. , b¡ ue sin i làrmente.. fazer. Que nos relevemaincenñden-

'i '0m r O' q gn' ' ' cia o aucter e o cavalheiro a quem

mn“,astava com a' sua' habl' foi escripta. E'cem tal'chave d'eu-

J'Ovmhdade- ro que fecharemes a nossa pequena

' *É* ,¡ apreciação.

j - livre sem pretenções mas com di-

n“" ¡mma-8.8' e O povo' na 311.01? reito ao louvor unanime dos que

..de arm“.lar bom logar: dl“" ; ensinam, dos que aprendem, dos

gia-se para a praça, onde en- que precisam de saber ecorrigir.

_”_ trava de tropel, empurrando- E' para todos: lição, exe_mplo,"con

a ,e e aootovelandowe. selhe, amigo. Amigo, stm, e bem

_ - ._. raros e são como elle, que abre a

Nas bancadas a multldao todaga luz os 'olhos da infancia

¡Vinha-'ae BOB um 801 abf'aza" n'aquellas paginas ill'umi'nadas pe-

ida', e' nos camarotes, lindas_ la experiencia de tão largo, tão fe-

'Zmúlheres de coles nús, abana- -cundo convivio .cem as coisasda ins-

;üçnüé nervosamente, com os trucçãe. Sobre ser umamtellrgencna

__ -. Ç l ea de lum lucida, sobre ter as brilhantes qua-

"mprmes eq“ p as' es' !idades de professor distincto, o sr.

"Íllgetrandâ 311010338 O come@Bento José da Costa occupa no

f_tlÕ,_,tDIIlQlO, em que talvez en- seio de magisterie e logar supe-

:tràv'a b 'escolhido do seu co.. ¡ riera que o elevaram os seus meri-
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iate-eu que mem 11° fômo do gaz a Madrid lord Arthur Wellesley, ne-

900 exem .lares de um livre de 400 pa.-

ginas no ia em que tinha de appare-

cer nos livreiros-é orque e estou

realmente. Ah! Bento a minha vida,

a Verdade vae entrar na escola pri_

maria pela porta da frente, que não

pelo postigo dos morcegos!

Morte estou eu que v. veja es li-

vros. Quando es revia, quantas vezes

eu dizia assim: «Que dirá. disto e Ben-

't0?n

Adeus.--Abraços do

Seu do O.

Trindade Coelho

4h De Neve diccionarie po-

pular francez-portuguez e portu-

guez francez, edição do sr. Gon-

çalves Pereira, rua Victor Cordon,

36, Lisboa, diStribuiu-se e fascícu-

lo 10, que vae até ás letras Ame.

«4+ A Revista de fazenda pu-

blicação quinzenal que vê a luz pu#

blica no Porto, rua J. Antonio

d'Aguiar, vae no seu n.° 6 de 2.°

anne. Muito interessante, este n.°-

+0- Florilegz'o de musicas reli-

giosas-_Temos presente o 1.0 fas-

ciculo d'esta pubicação musical, de

que é auctor o distincto professor

i de musica sr. Cezar das Neves, ten-

do além d'isso e beneplacito de il-

lustre prelado~da diocese de Perto.

Segundo e programma, será um

repesitorio da musica que a arte e

e sentimento religioso téem dedica-

do ao culto divino, visando sobre-

tudo a restabelecer nas selemnida

des da egreja o uso da boa musica

sacra e a unidade na interpretação

do canto ecclesiastice. Todas as

musicas que farão parte d'este re.

positorie serão esmeradamente es-

colhidas e centerão annetações his-

toricas e eXplicativas, sendo a lettra

latina seguida de traducções em

Í portugues.

Assigna-se no escriptorio de

Cancioneiro de Musicas Populares,

rua de D. Pedro 116-Porte.

De toda a parte

 

* Pela academia de Coímbra foram

feitos avisos aos quintania

tas dos cursos theologice-juridice

de que, a receita de despedida,

«se abrir a universidade no praso

legal», se realisará impreterivel-

mente ne dia 2 de maio.

Ç Depois do calçado, das gar-

rafas, das rodas de locomotivas e

das casas de papel, eis que um in-

ventor acaba de construir ,um er-

gàe da mesma materia, cuja maior

particularidade consiste em que os

canudes, em logar de serem de

metal, são de cartão pasta. No res-

to, não ditfere dos orgãos construi-

dos até hoje. O sem é forte e de-

ce ae mesmo tempo, e a unica dif-

Í ferença que se lhes assignala é tal-

vez que, no novo instrumento, os

registros operam mais rapidamen-

te, abafando e echo e tornando me-

to de celebre general inglez lord

Wellington, e vencedor de Nape-_

leão I em Waterloo. Tem 53 annos'

de edade e possue varios 'titulos

pertuguezes e hespanhoes. Um jer-

nal madrileno diz que lord Arthur

Wellesley quer conhecer a penín-

sela e visitar as' prepriedalles que w

possue na Andaluzia. De Madrid i

virtudes fora de commum, para

sentir e e facto, que deixa 'na mais

pungente saudade a familia extre»

mesa.

Ae esposo amargurade, e a seu

presado filho, e sr. Alexandre Fer-

reira da Cunha, como a todos a

quem. tanto fere o accentecimente.

os nossos pezames.

40- Pele fallecimento de sua

partirá para Lisboa e depois para' filha e irmã, a l,,..a Maria RO-

Paris e Londres.

Ç Acaba de construir-se na Ca-

lifornia uma immensa cisterna des-

tinada a conter vinho. A quantida-

de de liquido que ahi pode ser ar-

masenada é colossal: dois milhões

e meio de litres. As paredes da

cisterna são revestidas d'uma su-

bstancia que as terna tão impre-

miaveis como e vinho. E eis como

os b'ebades veem-realizados es seus

sonhos... _

Ç Um despacho de New-York

diz que umincendlo destruiu 256

poços de petroleo no Estado de Te-

xas.

Ç Com a bandeira ingleza en- j

durante o trimes-

tre tinde, 164 vapores e 7 navios

traram ne Tejo,

de vela.

Ç O rendimento da alfandega

de Lisboa feille 11a' 15 de abril:

em 1903, 48913716803; em 1902,'-

541:1046464. Difference para mais

em 1903, õl:7“3'*26661.

Ç A tuna lisbonense- de estu-

dantes, nãe tende pedido Visitar

Santiago de; Galiza e' alterando o

itenerario, passará de Vigo, onde

esta sendo muito bem recebida, á.

Corunha.

Ç Um grupo de caçadores, ne-

gociantes em Africa (Loanda), offe-

receu a Sociedade de geographia

um jacaré embalsamado, com o

comprimento de 4 metres

centimetros, que foi morto

gôa de Pangulla, nas circumvisi-

nhanças de Quilangendo, que por

eccasiãe das chuvas communica pe-

lo sul com e rio Benge. Esta lagoa

os jacarés costumam estar ao sol.

Dizem os africanistas que é o

maior jacaré até hoje conhecido.

ceifeu mais uma existencia' artisti-

ca a acrescer: a actriz Georgina

Pinto. '

Ç Na Sociedade _de _geographia

de Lisboa está-se trabalhando para

e 2.° congresso colonial nacional, ,

que provavelmente será realisade

no Porto e precedido de uma série

de conferencias sobre os problemas

coloniaes de maior alcance.

Ç Leão Xlll está passando per

nos brusca a transição de «piano» uma accentuada prestraçãe, tendo-

ae alerts».

Ç A companhia dos Tabacos,

vendeu no exercicio de 1909-1903

2.363z497 kilos de tabaco por reis

9289255915000. No exercicio ante- *

rior tinha vendido 2.326:876 kilos i

lhe desapparecide e appetite. Diz-

e 33

na la» w

20 litros.

nascença regular em quasi

sa Tavares, estão de luto os

srs. Manuel Tavares; João,

Manuel e Sebastião Tavares,

honrados lavradores de Sá, a

quem enviamos pezames.

4-0- Tambem pelo falleci-

mento de seu filho está de no-

vo de luto o nosso entregador,

sr. Joaquim Corrêa, a quem

ha pouco fallecera a esposa.

r Como era militar, teve no ce-

_miterie as demonstrações fu-

nebres da ordem.

..__..__...___._..¡____-.,

Referem-nos de Alquerubim:

w O tempo vae secce, o que está

prejudicando a agricultura. Os la-

tvradores estão porisso desanima-

dos comquanto tenham concluido

as sementeiras de milho nas terras

altas.

Os batataes estão lindíssimos e

muito premettederes. Os triges, se

nãovier chuva por estes lõ dias,

podem considerar-se quasi todos

perdidos.

Ç As vinhas mostram uma

todos

os sitios d'esta freguesia. O vinho

regula de 15500 a 1800 reis cada

De Penacova-_0 tempo de es-

tiagem que vae, prejudica bastante

De Tabea:-O calor que nos ul-

timos dias se tem feito sentir, está

causando gravissimos prejuizos á

1 agricultura. Se assim continuar te-

"centes estão fraquissimas,

mos de luctar cem um anne de fo-

me. As searas estão seccas, sendo

Ç 0 clima ardente do Brazil lá em virtude d'isse impossiveis as

Além d'isse as nas-

e que se

ha-de tornar grave no verão.

Ç A desgraça. do anne agrico-

semenleiras.

a, accrescentam de Lisboa, accen'.

tua-se cada vez mais com a perti-

nacia da secca. Os favaes podem di-

zer-se perdidos e os trigos vão emw

perigo de lhes succeder e mesmo. T

O mal é já grande, porque os tr¡-

gos não alilharam e esse mal não

tem ja remedio. Mas se a secca con- *

umtinua, perder-se-ha tudo. E'

se.que não é immediato o perigo, PrelAUÍZO enorme-

mas receia-se que se approxime e De Cabeçeim de 1~la.slo.s:---- Faz

termo da “da _de sua santidade- um tempo verdadeiramente estival.

TOÓOS OS fUHCClOnarlOS dO Vaticano Os. vinhos se aprusentaln com as seuberdesd'uu: asthmatiemprestar-lho

JBCB-bel'am ordem Para 39 “30 au' suas gemmas muito tesenvclvidas

por 91639705846 reis. Este foi o ?sentarem de Roma.

movimento na metrOpole.

Nas colonias vendeu em 1902-

1903 a quantidade de 3091580 ki-

los per 1915655860 reis. No anne

anterior a venda fera de ?83:715

kilos por 225-:2615410 reis.

Os direitos de importação de

reise no exercicio anterior
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adidas necessarias.

d scussãe, em França,

q estão Dein'rus.

ÇEstà outra vez na téla da

a celebre »

t mbem entraram* em Leixões e fo-

  

r m ver a capital de norte, o Porto.

Ç Annuncmm de Chicago que

e fundar-se n*esta cidade um jer-

 

nãe tardando a apparecer o cacho.

  

  

Notícias agrícolas

   

           

  

a agricultura, fazendo-se ja sentir»

é completamente atapetada de her- ?a “na de P"“los Para 03 SadOS-

vas aquaticas, havendo grandes ex- j

tensões nas quaes não se ve agua, E

excepto nas pequenas praias, onde :

 

Pelos astros'

No sabbado passado tivémes

um eclipse da lua, que,

apesar de não ser total, apre-

sentou todas as condições de

visibilidade, pois a sombra da

terra estendeu-se a 97 p. c. do*

disco lunar. Quasi um eclipse

total. ' '

A lua começou a entrar

na sombra ás 8 e 50 da nou-

te; ás 11 e 37 a sombra era

quasi completa; a 1 e 15* co-

meçeu a lua a sa-hir d'ella, e

ás 2 e 24 da manhã o nosso

satellite retomou todo e seu

brilho. As mudanças de luz,

muito Clll'l._)SãlS.

44- Annuneiam do obser-

vatorio de Bourges, França, O

appareciment ›, em breve, de

»uma-nova mancha solar, que

-mede 40:000 kilometres e que

causará certamente perturba-

ções magneticas nas linhas te-

l legraphicas.

Segundo os astronomos, é

muito provavel que a tampe-r

ratura se eleve, dando logar a.

trovoadas.

A Salsapanilhaüdo dr. Ayer éium

tenico maravilhoso. Limpa, dep-lira -e

enrtqueceo sangue, expulsa do syste-

:na todas as impuresas e communica

vigor aos nervos. O sangue é enrique-

cido, os musculos fortallecidos, os ner-

vos vigorisudes e a saude restabelecida-

A salsaparrilha e apenas um de

uma duzia de ingredientes de que se

compõe este remedio, cada um dos

wquaes está especialmente calculado pa-

ra ceeperar na grande obra que tem »de

*realisan O mesmo ju se não pede dizer .

de outras salsusparrilhas. Previnam-se

contra as emituções.

Preparadas pelo dr. J. C. AYER da

Leuwell, Mass., U. S. A.

  

   

GANllllllllOS Plllsl ACETILENE

Assim como todos os accesso-i

rios possiveis para illuulinações a

gaz--Fabrica Metallurgil'u a vapor

da Loja Sol-Lisboa.

 

heis um serviço grande apregeando-

lhe o Remedio de Ahyssinia Exibard

em pó cigarros, folhas para fumar

' ” ' * * ~ . * As arvores de fruclo estão todas » ~ °
sob os c'pr°.t°. , como tabaco no cachimbo, o qual, re-

üoridas, 0 que não é (lc bom pre- coitado peles medicos todos e premia-

* sagio porque é provavel que ainda

Acabamos de ser dolorosamente venham saraivadas que prejudiquem

e surprehendides pela noticia do as colheitas futuras.

iallecimente d'uma respeitavel ser

nhora da nossa terra, D. Maria Au-Í

tabacos manipulados foram (Dume- “gusta da Graça Ferreira da Cunha,

"FS PFOVÍSOPÍOS) 110 U!“mo exe"“ esposa do nosso illustre amigo, sr.

Cl0 de 423953k¡103 POI' 1933855057 * conselheiro José Ferreira da Cunha des) quando nos annos de regular *

, í (lee Sousa. producção colhiam 60 e mais. E'

4dz735 kilos por1872806d990 rels.

 

00 anne paesado assim succedeu,

do com medalhas de ouro e de prata,

allivia e cura cada anne milhares de

doentes. Certidões numerosas.

H. Ferré, Blottiére et 0.', 102 rue

Richelieu, Paris, e em todas as Phar-

e esta região foi a mais assolalia mad“-

te oito pipas de vinho (de 20 almu-

Seti'ria a extincta d'uma lesão por este motivo que e vinho d'aqui

Esposa dedicada, mãe extreme-

 

! Ç Tem apparecido em Guima- cardíaca, e foi esse o mal que a tem subido espantosamente de pre- ,

es mudas cabras atacadas de victimou.

rna. As auctoridades tomaram as

ço, vendendo-sa cada almude de

28 litres a 25000 reis. As melhores

sa, pessuidora de sentimentos e adegas estão esgotadas.

t Ç Os tourt'stcs estrangeiros,que

l sitaram a formosa rainha do TBJO, a
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havendo casas que colheram semen»
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_;.nç@o-. d'amantes.

7' ?Der todos es lados grita-

;Évaêse, assobiava-se, ,batia-se

;coimas bengalas, n'um chari':

ari" medonho, n'um enthu-

Í'sittsmo doido, n'uma expansão

atural de quente sangue de

eibcdia; Então estralejam no

w ggirandol'as de foguetes, as

fazem ouvir os seus

'-mnos marciaes, e momentos

,dpois e' brilhante cortejo da-

,al'entrada na praça.

501111316.: #amplo amphitheatre

*atrendeia unisona e prolen.

nda salva de palmas, cens-

ves e urrahs da multidão en-

_thusiasmadm ,

:ifhlalecorde-me de ha.w muitos an- E
_- .

'ouvir 'contar um case de suicidio

dido'n'uma toirada em circums-

' t, ias bastante tragicas. Foi d'uns

"pequeno cento.

Nin-tes e os seus conhecimentos.

guem, peis,na altura de comprehen-

der melhor as necessidades do en-

sine util, que é impossivel sem bons

mestres e bons livres. A Gramma-

t-ica infantil reune as duas qualida-

des: é 'para os mestres e para os alu-

mnes. Se assim não fera, Trindade

Coelho não escreVeria assim:

Meu caro Bento:

i Domingo de Paschoal

12-IV-1903

Isto é que é 'uma grammatica bo-

nita, sim senhor! Até eu, que imbirro

de morte com essa coisa, a folhiei

com goste e a sorrir; e li aqui e ali w SOS

e gostei; e quasi añ'ago com as mãos,

como se fosse a uma creança, o bom

livrinho! Diabo! em qualquer coisa se

conhece umw carola;-e não sei porque,

ouço a voz de Bento a dizer aquellas

coisas, e vejo-lhe os olhos enterneci-

dos em fazer para' os petizes essa coi-

sa linda,-embera se

t Grammatica!

Bem, já não seu eu só com essa

telha;-<-e quando os meus livres o fo-

rem tambem visitar, verá se lhes met-

ti dentre, ou não, a alma toda! Eu

nunca mais torno a fazer livros mais

rd'essus recordações que sahiu do meu a rade! Graças a Deus! Estou

satisfeito E olhe que para eu dizer

r , " . i' t. ' ' i

'Miueñtel cortada pelos' bra*- dos, e adivinho os seus lindos cuida- viceoversa, com novas carruagens

chamasse. . . v

bra e durante o Inez de fevereiro »

l ultimo, foram concedidos passaper- z

n l da tarde completamente feito

p r mulheres. MistressFrances Di-

c inssn, que sera a redactora prin-

c pal, realisa assim o sonho ha mui-

t tempo acariciado pelo elemento

f minine deChicago. Foram já sub-

scripto-s alguns milhares de dollars,

e um cerrector de annuncies femi-

ninos já contratou por espaço de

um anne uma pagina inteira. O

jornal não é, porem, um orgão fe¡

minista, uma simples folha de in-

formação, que se chamará o «Daily

Bulletin» e que apparecerá lego

que haja os cem mil dollars preci-

Ç A contar de proximo mez

de junho, o comboio :Sud expressia

passará a fazer viagens tres vezes

semana entre Paris e Lisboa e

de luxo.

Ç Pele governo civil de Coim-

tes a 127 emigrantes (109' varões

e 18 femeas), destinande-se 6 à

Africa oriental e 115' ao Brazil.

Ç Cem esposa e filhos, chegou * '

A recente reforma econo-

mica d'Inglaterra, essa reforma

que revolucionou os mais po-

derosos interesses sociaes, e

que lançou na constituição in-

gleza tantos germens demo-

craticos, foi levada ao cabo por

um ministro, que não só não .

pertencia ao grupo politico

d”ende viera o impulso para

tamanho commettimento, mas

que até por muito tempo e es-

tervara edemorava. Os Whigs

desatenderam todas as consi-

derações partidarias, mantive-

ram a sua fé pelitica,apoiaram

o seu adversario, e com e seu

veto firmaram em novas ba-

zes a supremacia industrial do

seu paiz, distribuíram mais

equitativamente pelas classes

desvalidas os redites de traba- -

lho, e praticarem. ao mesmo

dos seus concidadãos, senão

para cuidar melhor dos seus

interesses? O veto do acto ad-

dicional eu foi uma apestazia,

ou uma reconsideração de

principios, ou uma transigen- '

Cla com a Situação. Censjide-i

rem como lhes aprouvci'i' *a-

quelle procedimento, mas in-

vocando a politica da camara-

disselvida, não censurem os

que não fizeram senãoaprova-

la. e copia-71a. '

Considerando simplesmen-

tc_ questões administrativas e

economicas, a oppOsiçãó ha..

de forçosamente bazear-se em

qualquer' dos tres seguintes

fundamentos: ' '

O governo pode ser censu-

radot_ lg" '

1.“ Por não ter _feito mais. '

2.° Por fazer o que tem feito.
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Manuel Limr, achando-se

impossibilitado de trabalhar e»

sendo soccorrido por diversas

pessoas d'esta cidade, agrade-

ce por este meio visto não. o

poder” fazer pessoalmente. w

Aveiro, 18 de abril de

1903.
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,Execução perlerta. Madicidade _de

9”?“ Jeremias Lebre. rua do Gta-

.Vito, Aveiro. \

Rapidez e economia g

tlttttJvoos AAAAAAILHUA'US

ALLA & FILHA

Pam-alla anti-herpetica

de Alta db I'll/oa. *

Para comprovar a efficacia

d'esta pomada, bastará. dizer

 

que ha milhares de pessôas

que a teem empregado em im-

pingens, herpes, escrophnlas, i

feridas tanto antigas como re-

centes, embora syphiliticas e»

que_ os sede salutares effeitos

immediatamente' se teem feito

sentir. _

Preço da caixa. . . 120 reis

Pelo correio. . . . . 130. n w

PHARMAClA .DE lí*l CLASSE

DE ALLA & FILHA

AVEIRO

Festejos nacionaes

OAO 'Antonio da Graça, d'I-

thavo, vende artigos para

festejos, como pedestaes, vasos,

bandeiras, candieiros, ,lanter-

nas, .etc, , __ A _ _ _

Tudo por preço modico, e

em muito_ bom estado de con-

servação.

Qualquer pretendente de-

ve dirigir-se ao annunciante,

Ílhavo. A

EMULSAo NACIONAL

Com 80 ”[0 de oleo _para de fígado de

bacalhau, gtycerina, glycerciphosphatos ew

hypophosphitos de catcio e de sadio. *

Premiala com a medalha de ouro

na Exposição dos .Açores, unica a que

concorreuá*Analysada no laboratorio

chimico “da Escola Polytechnica de

Lisboa. I

'Benjamim de Sottza Teixeira, ba-

charel ,formado pela Universidade de :

Coimbratmedico da A ssistencia Nacio-

nal aos-tuberculows, attesto que te-

nho empregado na minha clinica par-

ticular e na Assistencia a Emulsão N -

cional _d'oleo de ligado de bacalhau,

preparada' pelo pharmaceutico A. Car-

valho dan-Fonseca, da qual tenho tira-

do'magnificos resultados.

E por ser Verdade passo 0 presen-

te, ue juro sob o meu grau.

, isboa, 28 de novembro de 1902.

 

  

(a) Bergamim de .Souza Teheira.

11:**

A Emulsão Naum¡th nào se confun-

de com a emulsão de Scott, ultima-

men'te condemuada no Supremo Tri-

bunal de JustiçaU preço é quase' metade

d'ess'a emulsão, que se diz extrangei-

ra quando é fabricada »cut Villa Nova

de Gaya-Porto. -

Exigir a assignntura de:

 

'ANTÔNIO CARVALHO'DA FONSECA

' 'Pharttlncntttico de l.“ classe '

Fornecedor-;da Real Casa Pia de Lisboa

A' venda :nas 'principaes 'Pharma-

cias e › drogarias, no Reino, Ilhas e

Africa; '

v' 'DEPUBITO GERAL

RUA DE 5'" MARTHA N.° 51553,
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Pad-_om
_.-

3.° Por haver feito mal o

que 'emprehcndco 'A

Quanto ao primeiro ponto, ..

a opposição levada além de

certos limites, pode' não ser

prudentefmas e' de Certo pro.-

grésSista;, ' " p g “ '

Quanto ao segundo,a Op'-

poSição é inconsequente, anti-

politica, ' imprevidente e inha-

bil'. Quanto ao terceiro, .a 0p- .

posição* 'é _mais dissidencia,

qUe hOStílídade, pOrque sobre -'

meios d'execução pode haVer

conñicms, mas_ raras' vezes se-

paração' formal, rompimento

absoluto.; '_ ' ' t ° '

' EXeluimosdiestes 'presup- '

postes' a'questão 'politica da_ í

dictadura. Nessa, defender 'o

governo é condemcar o syste- p

ma representativo, à proclama* *

a inútilidadeítlós parl'atnehtos,

Q

__ “

, com OU sem

Belroctos a erayon, Mm.,

  

i Officinas Typographicas

.nu -
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perfeita de todos os novos proces-

sos de illustração, executa-se

à, qualquer tr.abalho,tem photo-

' ZL .' gravura, zmcographea, chro-

mote'pogravura (Gravura a

tres cores) helyogravura, gra-

vura para transporte sobre lou-

ça, photolytographia, talhe doce,
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ESTE atelier, montado com

o melhor material moderno,

 

agua, etc.

ENCARREGAfSE DE _

_ DESENHO-S

' Fornecem-se

' “ A' orçamentos

  

D

O CAMPEÃO DAS PROVlNCIllS
Avenida Agostinho PinheirozzAVEIRO

N'eSLa oiiicina satisfaz-se de prompto qualquer encommenda,

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

montada com o inaterial mais aperfeiçoado e dispondo de artis-

t tas habeis,possuindo quatro magníficas machinas-uma das quaes

systema MARINONI-quo é a primeira e unica em grandeza e

t rapidez, que actualmente se encontra no districto de Aveiro.

i - _ ...-_..

§ Trabalhos especiaes a ouro, prata, bronze e côres, impressão

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

ptisado; etc. _Bilhetes de visita, brancos, a 250. 300, 400, 600, 800

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

W '

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

' sam de desconto em todos as suas encommendas.  

AIVA é: IRMAO, proprietarios da Fabrica de Fundição de Gondomar, annun-

P ciam que na sua secção de objectos agrícolas annexa à mesma fundição,
além de todos os objectosagricolas que teem sempre ein deposito, tem actual-

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

para os lavradores jã pelo modo como são construídos,

term laminado e tanião de l'rcixo, ja pela pouca força que e necessario empre
gar, e pelo serviço que adtaiItaIn. Convidam, pois, todos os lavradores em geral,

mas em particular os do concelho da Feita, que tiverem de fazer acquisição de

UtPllSlllOS tin'ricoIas, a nãoo fazerem sem visitar a nova secção, onde terão occa-

sião de Observar os nwllIoramontos da industria nacional e mesmo 'observarem
que podem adquirir um objecto deitnportancía para a agricultura por uma in-l

SIgniñcante quantia. 'l'ndo garantido..

Pedidos nos proprietarios, Paiva a Irmão, em frente a Crestuma. Represen-

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

LUIZ de SOUZ¡1;-~t'tll Eâlttl'l'tja, Francosco Camara Rodrigues de PlllllO.

AGUA Acíoíío" AA FOZ oAcEATA ”
Appl'ovada pela Junta Consultivo de Saude e auctorisada pelo ;Governo Sete medalhasw

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

Analyse chimica pelo 0x3"“ sr. conselheiro dr. VIRGILlO MACHADO, medico e lente de

cbiniica. Esta agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desinfectante.

 

E' eInprrgtnla com segura vantagt m na diabetes, dispepsias, catarrhos

gaslo'ícos pulridos ou. poo'asit'ao'ios; nas preversôes digestiva-8 derivados das

doenças infecciosas; na convalescença das febres graves; nas atentas

gastricas dos diabeticos, tuberculosos, brighticos, etc.; ooo .gastricismo dos

suportados pelos (excessos ou privações, etc., etc.

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

Preço, incluindo a garrafa (8 dee.) 100 reis.

Apreciaçoos dos distinclos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo-

sé; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VIRGILIO

MACHADO. *'

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo-

I ogia'da Universidade de Coimbra. Romeno-se folheto, gratis, a quem o requisitar ao

DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.#-LISBOA
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caso a posição do partido pro-

gressista é clara, deñnida, e

forçada. Os deveres não se dis-

cutem, cttmprem-se * ' '

Estas distinções podem

parecer cerebrinas aquem 'não

concebe um parlamento sem

que todasfas frações delle. te-

nham por officio obrigado sus-

tentar e den'ibar governos.

Mas nos parlamentos normaes,

onde nenhuma Opinião é eX-

cluida, nem todas as parciali-

dades _que os compõem se

occupam proffecional e exclu-

siVamentc da existencia do po-

der, e* apoião-no ou combatem-

no conforme recomendam os

interesses da cauza que defe-

dem, ou o accordo que even-

tualmente apparece entre as

suas ideas, e os íntuítos'gover-

ÊHÍÍVOSC

ara _a execu ão ra ida e l
P

fundos de segurança, Autarcas de ^

pois que são todosde

  

MAGDALENA,DE 5362 TONELADAS.Em 27 d'Abril

 

deu e Buenos-Ayres.

 

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

¡ DANUBE, DE 5946 TONELADAS. Em 11 de Maio

Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Monte- 6mm“ Mr' dr' A' Charles

w; videu e Buenos-Ayres.

 

A BORDO I'IA OREADOS PORTUGUEZES .

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

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

A isso recommendamos muita antecedência.

PREVENÇÃO Aos rossoeunos

Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam

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

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

commenda-se em eSpecial que tenham o maior cuidado emtratar sem-

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

I lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY & SY-

MINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL INGLE-

ZA.

Uníoos Agentes no Norte de Portugal

Tait, Rumsey dt Syinington

19, Rua do Infante D. Henrzque-Torto

Ou aos seus correspondentes em todas as

cidades e villas de Portugal

orncxna DE TANOABIA

 

VALENTlM AIAAa'UEs nA SILVA
Successor de João Pedro Soares

ANTIGA T-ANOARIA DO [30.10

AVEIRO

N'esta antiga e accreditada of-

ticina, 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 pau, rolhas

de pau e de cortiça, mecha e tudo *

o que diz respeito ao oHicio.

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 embrulhos para mercearias.

TUDO POP PREÇOS

SEM COMPETÊNCIA

 

A' ,

7*“ ~~ A
M“ “ 35700

reis

_pi-_g

GRANDE NOVIDADE

Americana

_-
A

_ns-...-

Vende-as em Alquerubim

 Manuel M. Amador

MEALHADA

 

Raul Nunes Leal

CUM

Oflicina de pintura, letreiros,em to-

dos os tamanhos, taboletas, flog-imen-

tos, etc. Garante-se a perfoiçào tanto

A aqui como para onde for chamado.

Encarrega-se de pintura de casas

orracões. douramentos. etc.

 

Privilcgo'ado auctorisado pelo

governo, peZa Inspectoroa

Geral_ da arte do Rio de

Janeiro, e approoado

pela .Isenta consultivo

de :alude publica

E' o melhor tonico

nutritivo que se conhe-

ce; é muito digestivo,

fortiñcante e reconsti-

  

 

__ rapidamente o apetite,

enriquece-se o sangue,

H fortalecem-se os mus-

culos, e voltam as for-

_ ças.

Emprega-se com o

. mais feliz exito, nos

estomagos ainda os

mais debeis, para com- _L

bater as digestões tar- ,~ e

dias e 1aboriosas,a dis-

m

 

  
  

t

i pepsia cardialgia, gas.. -A

tro-dynia, gastralgia, l __

anemia ou inacçao dos

* orgãos,rachiticos,con-

-4-3
::4-

a
'-.._-_-

_-

sumpção de carnes,af- _

e facçõesescropholosas,

      

    

m- ' e na geral convales-

' cepçade todas as doen-

ças, a onde _é priciso

.levantar as forças.
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AVENIDA BENTO DE MOURA

e Machines Ale costura

, mentos modernos.

Agua da Corta

'arthritismo, gotta lithias e urina,

lithias e biliar, engorgitamentos

. tatrrho uterino.

._-p--_Jnm_7 _0,7 o”,

  

   

BILLON
MEDICAMENTO PHOSPHORAUU '~

mu tem dada os melhora: resultado: »
. em todos os ensaios faltas pela: l

Celebridade: Medica: Francaza: o

nos hospitalar da Para,

contra a: doenças :againto::

NEURASTHENIA
TRABALHO excessivo

ñ ,COMVALESCEN *A
DETENÇAOdecRESOI sarro

cHLono-ANEMAA
PHOSPHATURIA

DIABETES
etc.

  

 

   

 

     

    

      

   

  

   

 

  

  

 

  

  'o-Lecuums IILLGN emprega-se sob arma de pm-

nuladoa, de grageíase em injecção.: ¡poder-m eu.

l'. BILLO Ah“. tônus Pierre-Charrua. NRIZ

  

i em as bons'hiu'mum

 

RETRET SOL

A melhor retret do mundo, a

unica que tem em si os melhora

Como stItoclysmo, descarga e'

aro de mogno, completa 261000

reis; encaixotada e posta aqui na

estação do caminho de ferro, 27:000

reis-_Loja Sol- í isboa. '

   

BICO llllElllENSE
SEM RIVAL

nm na usuglo-mamcl no BLZ

Mangas sedosas para todos

os systemas de bicos, desde 120

a 300 reis

Bicos completos de 1.', com

chaminé de crystal ou mica, a

!$200 e 1ñ500 reis. De 9.',

de crystal ou mica, do 15000

a IMOO reis.

Grande sortido em chami-

nés de crystal, mica, globos,

tulipas, abat-jours e todos os

mais artigos proprios para in-

candescencia. Bico intensivo, o

melhor systema conhecido-

3ñ000.

Não confundir, que. já ahi

ba emitaçoes. O verdadeiro, le-

gitima_ unico BICO AVEIREN- Ê E

SE, o patriota, na Fabrica do :433

Gaz. ^ -Ê ã.

O signatario toma inteira

responsabilidade pela excellen- ã e,

te qualidade do BICO e seus :É

aprostes. ,ã :e

CarlosaGuerra. f: 2

É é
000000000090-4.- ã- É A

O

2: 5
Collocação gratis

WMO:

 

ANADIA--MOGOFORES

A unica agua sulphatada-calcica

** analysada no paiz, semelhante

á. afamada agua de Oontrexeville,

O
Q ,

nos Vosges (França.) V

marcações nana USO INTERNO: 9

9

V

9

§

?

bepaticos, catarrhos vesicaes, ca-

USO EXTERNO:

em differentes especies de derma-

tozes.

A' venda em garrafas de litro

e caixas de 40 garrafas.

Preço de cada garrafa *200 reis,

Em caixa completa lia um des-

conto de *20 ”[0 t

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

Pharmacia Ribeiro

Rua Direita ' 4
4
4
e
4
§
4
4

Nao usem outra perfumaria.

RUE CHARONNE, 32| PARIS

n_

~ AAAAAAAAAA IAAAAAAATIAAAAA
_Por ñm chegou a Portugal a es-

pemalidade, unica no seu ~ enero, do
_

~ ambart.
Ninguem deve ter esquecido a cc-

lebre descoberta do ° '

mdade de hervas medicinaes que na
India se encontram. e depois de

, fundos estudos, chegcu ao comp eto

poucos dias e radicalmente extingue
a pprgação chronica, o catharro da
vagina, o restringimento uretral, etc.

E eflicacissimo tambem r Roob
em destruir completa e radicalmente
a sefilide chronica e hereditaria. Esto

o'so producto chimico, que
pode chamar milagrosa, com-

_ exclusivamente de vegetaes
eVAta os perniciosos eñ'eitos do Iodo
e do Mercurio, causadores de grandes
estragos no corpo e com especialidade
nos ossos, de que ein edade já adulta
se sentem os graves resultados, com
fortes dores rheumaticas :e deprecia-
mento em geral da saude.

Cada frasco de R b t'. -w e_

tico, 750 reis. OO an l Syphlh

Cada caixa de Pílulas para a pur-
o'acào com as respect' ' - I, n , Avas instruc ões
800 reis. Ç '

 

12 annos são nas..

sados depois que

As constipaçõrs, bI-onchites,

rouqutdões, act/ima, [esses, co-

queluche, iII/lucnza e outros

zncomodos dos orgãos respi-

Tutorias

Se attenuam sempre, e curam
as mais das vezes, com o uzo dos
«Sacoliarolides d'alcatrào, com-
postos(nebuçad01 Milagronos) on-
de os eH'eitos maravilhosos do al-
catrão, genuinamente medicinal,
Junto a outras substancias apro-
priadas, se evidenceiam em todo
a sua salutar efñcacia. "

E tanto assim, que os bons rc-
sultados obtidos com o uso dos
as accharolides d'alcatrào,compos-
tos» (Rehuçados Milagrouu) são

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

Pharmacia Oriental

S. Lazaro - PORT0

Caixa, avulso, no Porto, 200 rs.

pelo correio ou fóra do Porto
220 reis. '

 

JOAQUIM MENDES DE BRITO

GOLLEGÃ

_ Fornecedor do exercito e das prin-

cipaes alquilarias do Portugal, for-
nece-a, em Wagons,posta em qualquer

gestação do caminho de ferro, por pre-

ços sem competencia.

_ Vende tambem feno O camisa¡ do

milho desfiadas, para encher colchões

Ó
o

Alvaro do Moraes Ferreira

Medico cirurgião pela Escola

ç do Porto. Consultas todos os

dias, do meio dia ás 2 da tar-

§de.=Rua da Rainha-Aveiro

em“

QUEM TEM CALOS?
sando a «Maynardina» de

Augusto Graça, cahem em'

poucos dias sem dar alguma. '

Custo do frasco, 250 reis.

0ng _TEM cAsroo §
onico de «bamacau»

 

  

  

  

  

N
O

A' venda n'esta cida- a

de no Salão d0cBarbeiro

LEMOS.

ESPELHQ

ENDE-SE um,proprio pae _, _x

ra sala de visitas, com _mas

gniñca moldura e remate, .

N 'esta redacção se dia .-

com quem se pode tractor, '
_

.à. *r ._-_ñ . J" I

 


