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l_ “SIGNLTURAS-(Pagamento adeantado)-Com estampilha: anno,3§750reis.Sem estam-

pilha: 3,8250 reis. Numero do dia, 50 reis;

Postal, mais a importancia da estampilha. 'A

atrazado, 60 reis. Africa e paizes da União

' cobrança feita pelo correio, accresce a im-

portancia com ella dispendida.A assignatura o sempre contada dos dias 1 ou lb de cada mez.

Não se res'tituem os originaes.

  

              

  

   

 

  

 

  

     

  

   

  

  

 

  

  

        

  

 

     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

   

  

   

 

     

   

Na camara dos pares

l 83212221.:ami::titm 52,322: ;

 

primeiro interpellante o nosso

respeitavel amigo, distincto

parlamentar e illustre magis-

_ trado, sr. conselheiro Francis-

~ V co de Castro Mattoso.

Com uma accentuada cor-

recção, e uma grande sere-

nidade, demonstrou, em face

das leis, que o sr. ministro da"

guerra procedera arbitraria

' , mente, faltando aos seus deve-

'__res, calcando a lei e despre-

i. nando a letra do Codigo de

justiça militar.

O seu discurso, tão claro

_a e expressivo, causou na cama- »

'ra verdadeira sensação, como

nas galerias, onde predomi-

nava hontem o elemento mi-

litar.

Levantou-se para respon-

dero sr. ministro da guerra,

'- mas, francamente, mais valera

que se conservaSSe sentado e w

silencioso.

Apertado n'um circulo de

ferro, já pela argumentação ir-

respondivel do interpellante,

já' pelos apartes repetidos, que

sua resposta banal e ôca

:provocava a alguns pares op-

Qfí'posicionistas, especialmente

:Ãjmagistradom o sr ministro da

guerra fez a mais lamentavel

'_ e desairosa figura.

' Podia ser um ministro ar- ,

bitrario, de medidas illegaes e

A iniquas,como :t que atirou para

ü a Africa, sem mais formas de

processo, »com 115 soldados,

A, wmas podia, ao menos, revelar

uma pontinha de habilidade,

que fosse, na sua defeza, mos-

' trar que a algum sentimento ,

i

mesmo sem ser ma-

conhecia, como era*

gação, a legislação

'f tambem,

gistrado,

?sua obri

' criminal, encara

'to de vista militar. Mas nem

no menos isso!
O .
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sr. ministro da guerra,

em pleno parlamento, na pre-

' -sença de muitos officiaes mili-

tares, 'mais uma vez demons-
J".

I.

_t

o . tencia, uma falta absoluta dos

' taneias de politica, ascendeu

aos conselhos da corôa, como

ministro e chefe do exercito.

.' Batido em todos os redu-

. fotos, onde pretendeu refugiar-

.se, quasi sem saber onde esta-

JJ'.

I
_

.rios, que alguem, por ventura,

lhe tinha indicado para um si-

mulacro de defeza, o sr. mi-

nistro da guerra, depois de

'iÍeonfessar que os soldados de

Í*'_._(lo mandados para Africa, por

uma infracção disciplinar nem

'i o c
o

_.__._i'por crime prevmto no Codigo

--de justiça militar, disse que

:.___'iforam deportados por inedida

ordem publica! Tem graça!

_. Levantou clamorosos pro-

ãi'testos esta explicação, e não

ri ,foi a campainha presidencial,

!tem a atmosphera, ordinaria-

Í mente tranquilla, serena e gra-

'a

?_

tj

l

p

ção dos soldados do 18, sendo l nosso

 

Caminho diEsgueira

b

Éh', 'conhecimentos indispensapeis, ,

::.aquem, como eller mÊrce do na egreja da Misericordia a dispenados do largo Mumm-

acaso, ou de fortuitas circums- nova, imagem do senhor em_ pal seja all¡ collocado, ficando F

J" vam os trechos de folhetos va- *

Íiiufanteria 18 nem tinham si- o

ve da camara dos pares, que w

livraram o ministro dos mais

clamorosos protestos, da mais

eloquente e significativa mani- ,

festação de desagrado. Foi uma

* vergonha, uma exauctoração

completa, como diz e bem o

illustrado collega, o

«Correio da Noite».

dica a dois passos da cidade,

ll a antiga e historica villa de

lsgueira, a que já nos referi-

mos, com outras gravuras,nos

começos d'este anno.

A que hoje damos fica ain-

da áquem da passagem do ni-

vel do caminho de ferro, pou-

co acima do quartel de cavalla-

ria, e representa uma das casas

de mais- antiga e solida cons-

trucção n'esta cidade, casa que *

anda em demolição agora e em _

w V055 da qual vae edificar-se um “

bello predio moderno, pertença

do nosso velho amigo e consi' ~

derado pharmaceutico d'esta *

cidade, sr. Francisco Antonio l

de Moura.

Notícias religiosas

ealisou-se hontem, como

Apresentação, a festividade do i

«Corpo de Deus», uma das

 

W

l R noticiámos, na egreja da

o l O

t male solemnes e apparatosas n- 7

1

d esta freguezia.

Houve missa cantada a

grandeinstrumental, pela phy-

larmonica ((Aveirense», pré-

gando o rev.Patricio.A procis- j

paes ruas da freguezia, ia em

muito boa ordem, com inexce-

divel brilho.

4... O S. João tem festa

w rija na sua capella do Rocio,

onde toca a banda regimental;

i em Arada e na Barra.

4+ Hontem foi bensida

cificado, a que n'outro logar

* nos referimos, em seguida ao

5 que houve solemne The-Deum,

a que assistiu numeroso con-

curso de fieis.

_._y___-_--+-__-_-
F-

Sal e pescas

As chuvas dos ultimos dias

atrasaram de novo os tra-

balhos marnotaes. Ha salinas

completamente alegadas, tal

foi o peso das aguas.

l 40- Já se falla na impor-

* tação de sal, sem o que as em-

prezas de pesca não poderão

manter-se. E* um prejuizo gra-

ve, o atraso da producção sa-

lina. na nossa ria.

Por seu termo as redes nas

~ costas do littoral continuam a

pescar mal, sendo~os lanços

de petinga e pouco mais. O mi-

lheiro d'ella corre a 140 reis

L no nosso mercado.

T

fanteria 23, a que procede o sr. *

coronel Carvalho

mandante da 9.a brigada com séde

em Avleiro. Por tal motivo devem

regressar no dia immediato a esta

cidade aquelle illustre official, o»

seu ajudante, sr. tenente Mario

Dias e o sr. major Sant'Anna de

infanteria 24.

i se acha na inactividade,

de 1903

PUBLICA-SE ÁS QUÀBTÂS-FEIBAS E SÂBBÂDOS

sw

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

Notícias militares *

ermina no proximo dia 26 a

inspecção do regimento de ln- *

Vivaldo,

ç Chegaram na quinta-feira a

Aveiro, vindas diAlmeida, 10 pra-

; ças apeadas de cavallaria 7 para

fazerem parte do destacamento de l

aquelle corpo, aqui estacionado.

ç No quartel de Sá dá-se co-

mo certa a organisação, até ao fim

do mez, do 4.“ esquadrão de ca-

vallaria 7, devendo chegar por es-

tes dias a Aveiro alguns sargen-

tos, praças e clarins montados de

§ O sr. José dos Reis Barbo-

sa, que aqui serviu em infanteria

24 como capitão e major e agora

requereu

para residir em Lisboa emquanto

estiver n'aquella posição.

§ Vae residir em Vizeu, du-

rante a licença que pediu da junta,

o major de cavallaria 6, sr. Augus-

to Guerra Lobo de Carvalho, que

aqui tem estado e foi do brioso re-

gimento de cavallaria 10-7.

§Foi promovido a sargento

ajudante para infanteria 5 o 1.°

sargento de infanteria 24, sr. Da-

mião José Pego de Mello.

ç Foi tambem promovido a

sargento ajudante w para infanteria

l

24 o 1.O sargento de caçadores 1

, sr. José Rodrigues Gaspar.

Q Foi proposto para ser agra-

ciado com a medalha militar de

prata, da classe de comportamento

exemplar, o capitão medico de in-

fanteria 24, sr. dr. José Maria R0-

drigues da Costa.

§ Vae ser concluída a carreira

de tiro na Gafanha, para as pra-

ças de infantaria 24 alli receberem

instrucção. N'estes trabalhos vae

ser empregado parte do pelotão de

sapadores.

Q Foi já feita a sub-divisão

dos contingentes, por freguezia, no

nosso concelho. Pela ordem do maior

os recenseados são:

Senhora da Gloria, 15; Vera-

cruz, 13; Cacia, 7, sendo 1 para

a armada; Requeixo, 7; Aradas, w

6, sendo 1 para a armada; Olivei

rinha, 6; Esgueira, 5; Eixo, 4; l

Nariz, 2; Eirol, 1.

§ Pediu para residir em Avei-

da ”Gb O Pon' ' sao? que percorreu as prmm' ro, o tenente-coronel reformado, sr.

* Antonio Daniel Vellez.

. "laminação publica

No reparte ou, distribuição da

luz feita em tempo, não foi

incluida a rua da Fabrica, on-

de, em tal escuridão, podem-

trou uma lamentavelmcompe- na rua Dlrelta, Fonte-nova, até praticar_se crimes. Parece_

nos porisso conveniente que o

ultimo dos candieiros agora

l os 3 primeiros, como ficam e

muito bem, illuminando a no-

' va rua do Mercado e a Aveni-

~ da Bento de Moura.

Mindezas

* ' nas escavações a que se proce-

, N deu agora no largo Municipal

para assentamento dos novos can-

* dieiros, foram encontradas algumas

ossadas e craneos; humanos, que

foram convenientemete encerrados

n'um cofre depositado no cemiterio

pubhco.

 

A extincta egreja de S. Miguel ~

era all¡ que havia sido edificada, e

n'aquelle tempo os, enterramentos

faziam-se, como se sabe, nas egre-

jas 'e seus adros.

ultimo.

j 4!- Reuniu tambem a commis-

são constructora do novo hOSpital V818-

, quelle humanitario estabelecimoto.

~ de empreitada.

, guarda prevenimos de que ha mui- w

= to não recebemos o estimuvel col-

40- Reuniu na quarta-feira ul-

tima ajunta das matrizes d'este

concelho para continuação dos tra-

balhos das reclamacões sobre as

* mesmas, que em grande numero * to¡ nomeado

lhe foram apresentadas em janeiro

¡ownrsmnoit

@mina @snort @orem de @tatu

nnrron

Mãgãê ÓMMQ

_+-

Rcdacção, Adm. e Officinas

Avenida Agostlnho Plnholro

Endereço telegraphico:

CAMPEÃO-AVEIRO

Wanna¡ Jirmino d'cñlmeióa Wait¡

PUBLIOAÇÕBS:Correspondencias particulares,60 reis por linha. Annuncios, 30 reis parti..

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

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

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

redacção seja enviado um exemplar.

Esteves Mendes Corrêa, Porto; Eduardo Corre.

de Sá (Asseca) e Caetano Pereira de Souza'

Angeja.

O ESTADAS:

Vimos n'estes dias em Aveiro os srs. pa-

dre João Emygdio Rodrigues da Costa, prior de

A, Esgueira; padre Joao da Silva Comes, prior do

Troviscal; dr. Joaquim Tavares d'Araujo e Cas-

Cha de Lleoa' de de movem' Í tro, prior d'Oliveira-do-bairro; dr. Dionisio de

* Moura Coutinho d'Almeida d'Eca, conservador .bro de 1883, é nomeado provi-

~- g ,° ° ~ em Estarreja.
o 6.! l '_ '

sor e Vlgano g ral do Patria] a @Esteve aqui na quinta-feira, vindo des-

chado, nomeação que O gOVGI'- i pedir-sc de seu cunhado, o sr.. dr. Jayme Lima

no confirmo" em 27 do mes_ l e sua familia, o illustre lente de botanica na

j , _ ; universidade, sr dr. Julio Augusto Henriques,

mo mez e precomsado arcebis- * que parte p'tl'd S. Thomé em missão scientinca.

po de Mytilene no cousistorio
Õ'I'ainbem hontem estiveram em Aveiro,

, , o“ hospedes do sr dr. Jayme Lima a sr '~ D. Con-

tle 24 de mal'ÇU de 1884, VIU' ceição de Lemos Magalhães, espiosa do sr. dr.

do a. ser sam-,tdo a 27 d'abril Luiz. de Magalhães' *e O” s.“ “him Sampm'
, '5 distincto oscrtptor, que lleO seguiram para as

d esse anno. Poucos inezes de-

resolvendo sobre a construcção das w ra governador do bispado de

primeiras enfermarias a fazer n'a- pinhal, d'O-nda mais tarde em

1881, é transferido para o de

Aveiro.

Por provisão do sr. patriar-

O

As obras vão ser dadas brevemente

  
   

     

  

  

4o- Não é felizmente verda-

deira a noticia da morte do conhe-

cido agronomo, sr. Estimado, que

a estas horas vem da Africa a ca-

minho do seu paiz.

44- Ainda não foi paga a .lun-

ta das obros da barra a quantia

com que o governo subsidio os seus

trabalhos, que éde 6 contos de rs.

e que esta em debito desde o co-

meço do anno.

+1- A' administração da Van-

lega lisboneuse.

+0- Fez na quarta-feira 47 an-

nos que foram transladados de Pom-

bal para a capella de Nossa Senho-

ra das Mercês, em Lisboa, os ossos

do marquez de Pombal, Sebastião

.lose de Carvalho e Mello, que fal-

lecera n'aquella villa a 8 de maio

de 1782. '

' &- A «Imprensa-nacional» poz

já à venda o novo regulamento pa- *

ra a pesca' de sardinha, impresso

em folhetos.

Governadores civis

a lista que no n.° anterior pu-

blicamos dos governadores

civis d'este districto, faltou o no-

medo sr. visconde de Balsemão,

que foi nomeado por decreto de 12

de janeiro de 1893 e foi exenorado

a 6 de setembro de 1894.

" stá vago o logar de amanuense

E da administração do concelho

da Feira, cujo provimento por con- *

curso foi superiormente auctorisa-

do, com o vencimento de 1206000

reis annuaes.

-Q-e- Foi posto a c ncurso o lo-

gar de facultalivo municipal da

Murtoza e Bunheiro, concelho de

Estarreja, com o ordenado de reis

2005000.

caldas da Felgueira.

l pois era @him bispo ,10 Algar_ ?Esteve hontem em Aveiro o sr..Antonio

. , ~ Joaquim Augusto, acreditado commercntnte em

ve, e,tendo Sltlt) coullrinado pc- , Sangalhos,

la Santa Sé, fez a sua entrada OE““ aqui tambem ° 5”' J“Ym 4°
V -, Vasconcellos, professor do cheu de Santarem.

iolemne em B 'dl'O em 2 de fe- ; Õ Estiveram mais em Aveiro os Bra.

verei“) de 1885. l Antonio Barbosa de Castro e Manuel Francisco

4. Pereira, consuderados 'lntltlsll'lilBS do norte.

Presentemente é CUIISldel'R- ÕEsta na sua casa da Gandarinba, Cucu-

do como um dos prelados ,mais jães, a sr) condessa de Penha-longa..

, , @Esteve em Aveiro com sua esposa o sr.

¡llustrados e benemeritos da José de Castro Sequeira Vidal.

e re°a ortu ueza. @Estão em Aveiro, de visita ao sr. Fran-

g J p A g j ñ ñ l cisco Manuel Couceiro da Costa, os sr.' D. Ma-

' w , - o ~ ria Candida, D. Maria Jose da Cunha D. Maria

Hydrophobla Augusta, Aristides e Pedro Couceiro da Costa.

7 O¡ ha dias mordida Por 9m ga' @Esteve em Aveiro o sr. dr. Antonio de

t0 llydl'OphUbO uma filhinha do Pinho, nosso college do «Correio d'Albergarian.

sr. Edmundo Telles, com alfaiateria , @E8150 na sua 039a 0 quinta de TabWin.

na rua de José Estevam dies”, c¡_ d'este concelho, os srs. condes de Taboeira.

dade ' O marrone:

_ _ j , w Partiu para Coimbra para onde foi trans-

0 animaleloa que mordeu ainda ferido, o sr. dr. Leite Ribeiro, que era empre-

outros, fOI a final apanhado, e a ca- gado em Aveiro na repartição dos impostos.

beca remettida ao Instituto batereo o DOENTES:

logico de Lisboa, bem como a crean- Guarda 0 leilo _já ha dias a sr.II D. Maria

Ça mordida. A polima procedeu á Sarah da Fonseca Vianna, esposa do illustrado

.w .. o. facultativo municipal de Cacio, sr. dr. Affonso

exuncçao de "mitos gatos que S“ Vianna. Desejamos o prompto restabelecimento

suppõe terem sido attingidos ,pelo de sua ex.-.

animal raivoso. @Tem estado com a influenza a sr.“ D.

, ;o a Laura Regalla de Mendonça, esposa do sr. Joao

¡co Mendonça.

Õ s esta restabelecida dos seus incommo-

l dos o sr. dr. Jorge Couceiro da Costa, juiz em

Cabeceiras de Basto, para onde já partiu.

@Tem felizmente luelhorado, o sr. dr. Lui¡

Ilegalla.

@Está doente o sr. Juno Miranda habil

regente da banda dos l'oluntarios.

@Tem experimentado consideraveis me-

lhoras o sr. dr. Alexandre d'.\lbuquerque Tava-

:-es Lobo, antigo auditor d'csto districto.

O THERMAS E PRAIAS;

Conta vir n'este anno tambem para o Pha-

rol, com sua familia, o sr. dr. Sanches da Ga-

ma, illustrado professor do lyceu central do

Coimbra e antigo administrador d'este concelho

e commissario de policia d'este districto.

@Segue depois d'amanha para as thermal

le Vizella o sr. dr. Alexandre de Souza e' Mel-

, lo, juiz de direito da narca d'Estarreja.

@Para Entre-os-rios segue tambem no

-lesmo dia a sr.“ l). Maria .lose d'Azevedo

ferreira Pinto com suas filhas.

@Com sua esposa, partiu para o Valle-

.l t-mó o sr. Manuel Cação Gaspar.

O MOCIDADE DAS ESCOLAS¡

   

Vagas no districto

 

P

Passeio publ

om uma concorrencia extraor-

l dinaria, tocou hontem no Pas-

: seio publico, das 7 às 9 da noite, n

banda regimental do 24, que site

cutou com correcção um hello pro-

gramma.

+0- Por incommodo do seu re-

gente, o sr. João Miranda, não tOCn ;

àmauhà all¡ à noite a banda dos Vo

luntarios, como se havia annunciu- ~

w do.

 

~ 40- Tambem a do 24 de infan- i

r teria não toca all¡ amanhã de tarde w

por ter de ir fazer uma festividade

.a Estarreja.

 

Mudança de feira

custa-nos que a feira dos 25,

- que costuma realisar-se no Ro- »

cio, d'esta cidade, será mudada pu-

ra os dias 19 de cada mezÇe para n pe, ,6,0 _da e... andem do Lo ,mm

, os terrenos do Ilhote, no COJO. , ¡'tl'ldlco (direito romano) o nosso patri-

A fazer-se, a mudança SÓ pode !0. 812.13 me Dagoberto de McllolFrei-

*ter logar no mez que vem, visto “92mm 0 "0330.“'m80o 5"- (lr-103-

como antes do dia 25 do corrente "mm de Meno F"°'l*'91"'usn'3d0 1-° of-
_ H _ _ Iictal do governo civil d'este districto.

nao ha Ja sessao da camara muni- , Pela sua approvaçào,em que alcan-

cipal.
* gnu 13 valores, foliculamol-o e a seus

.I o . w paes.

Nova ¡mgem
_ eConcluiu u stun formatura em di-

- * reito, na quarta-'vira osr. Mario Cid

hegou a nova' "nang do Golmul'acs Neves c Castro, filho do inte-
w Senhor Jesus Cruclñcado, w lgerrlmo dtásemburgador da relação do

; › - _ - a, _ e orto, sr. r. Francisco Au usto das

que_a SOhclta direcçao da con Neves e Castro. O sr. Mario Cãd estudou

frarla do Senhor Jesus da Glo-

ria acaba de adquirir e que é

obra perfeita, magnifica, do

preparatorios no lyceu d'Aveiro, estan-

do aqu1 .'IltlllO relacionado. As nossas

esculptor, sr. Añ'onso Lapa, do

Porto.

w fclicitaçoes ao novo bacharel e a todos

Tem 1 metro e'72 centi-

OS seus.

eChegou a Aveiro o sr. Egas Fer-

metros d'altura, e é em verda- *

de uma esculptura de primei-

j reira Pinto Basto, alumno laureado da

a Escola-do-exercito.

w @Estao em Aveiro os srs. Henrique

da Rocha Pinto e Arthur Coelho, atum-

w ra ordem. Falta-lhe fallar, co-

mo diz o nosso povo, comquan

to aquella expressão eloquente

do rosto nos dê a suggestão

nos do lyceu central do Porto.

exacta do que teria sido a dor

precederam.

_ Ultimas noticias

, O rio Vouga tornou a avolumar-

i te cahidas, alegando os campos

_ _A do Christo ao exalar o derra-

E' natural de S. Pedro deiro suspiro.

Gouvêa, o virtuoso prelado.

se com as chuvas ultimamen-

marginaes.

Pela acquisíção, os nossos

Em 1856 entrou para o

 

Arcebispo bispo do Algarve

ez annos ante-hontem, 18,

pois nasceu em egual dia do

mez de junho de 1842,o sr. D.

Antonio Mendes Bello, arcebis-

* po-bispo do Algarve, e o ulti-

mo Vigario geral da extincta

diocese de Aveiro, a que pres-

tou serviços, não desmerecen-

do em nada d'aquelles que no

desempenho do mesmo logar o

 

grupo vem sob o commaudo do

major, sr. Lobo de Vasconcellos.

4-0- Fon já hontem a assiguatu-

_ra o decreto prorogaudo as cortes

de Queluz em marcha de 900 ki-

itenerario seguinte:

. t _ _ parabens ao 81'- Lapa. Oliveira de Azemeis, Porto, Famali.

em 1862 conclmu all¡ com dls- *

O ANNIVERSARIOS Fontella, Louzã, Figueiró-dos-vi-

a muito anno de direito, em cuja .
pedrinha. _ _

realisarao dez sessões de fogo. 0

a to. D E “ A'. .

de Funehal,e em 1873 de theo- m' sr 8 er cordeiro Ribeiro'

Depois, as sr." condessa. do Rosamaria,

* até 30 do corrente.

40- 0 grupo~de baterias a ca-

vallo que amanha sáe do quartel

, lometros, para experiencia do ma-

* terlal de tiro rapido, percorrerá

louvores á confraria' ela ver-

seminario de Coimbra como dade da esculptura ,0% nossos Marra'Torres' Caldas' Alcobaça*
w _ í a ~ Batalha, Pombal, Conmbra, Agueda

estudante de preparatorlos, e '

-__-_-_-.-__-__ " ' w, cao Vianna Braga Amaro t V
, . ... o . Cartões de " " ' ' ' n'e' 'l'

tlncçao o curso de theologia. "sua la real' Lamego' S' Padm'do'sub

Em 1865 matriculou-se no pri- * F
r azem 8111108: i r' . .

Hole, o sr. dr. Adolpho Jeromenho, Al- Êggãêhrgmgnçgngglããêâs AAgi?"1m;

j _ r l k- r te Se

faculdade se formou. Em 1881 , Amanha, a u.- 1). uma Leonor da Vi.

professm. do lyceu lhena Couceiro da Costa.

. . . j Lisboa; e o sr. dr. João Carlos Themudo Ran-

logta para o seminario d'El- _ gel» P0““-

144m 1876 é escolhldo pa- o. Izaura Caocella, e os m. dr. uma lui¡
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A' ultima hora.

dO Pi50› e das farinhasa quando senta-se bem. Saudamol-o.

aquelle não baste, a annuidade de e

33055000 reis, durante 30 annos a ~ ' sabido que Eduardo VII

Clima!“ d'agm'a¡ Para 0 Serviço do l foi sempre muito affeiçoado

pagamento (1.0 Jum de 5 p' c" que atoda aclasse dejogos de azar.

vencem os titulos, e o restante pa- i . .

E. tem muita sorte, se se ligar

 

ra amortisacão annual, por meio de

que não acontece com os trigaes,

pois que, devido aos frios intensis-

simos, teem murchado. Tambem

devido ás chuvas bastantes ceva-

daes já grellaram, não se esperan-

do colher metade do que se presu-

mia. Os olivaes teem tendencia pa-

  

  
  

    

   

   

    

    

 

bra, Chaves e Bragança. Estas escandaloso processo de lady do gaz agradecendo a offerta, que A agricultura'

e o tempo

9 esquadrão da guarda munici ale - - * resentante 't ui o sr Carlos ' s de verdadeiro inver i ' '
, p e f _ _ 1 w p , .q , . Dia. A a no, os

, » t» w rton se ex-mari o. mo . - . f i

da guarda fiscal, teem andado em Da «MOda Innstl “la” G0 7 u d CO - Guerra. ultimos d'esta semana. Tem

Aindaconv ~ . ' _* . . › - ~ .. . v . - , . . . .

ve doen a “eaãseceíteenãxm gl"? ás portas das fabricas, para eVitar 0110312095 91|'U*'»eb-*~W35 que 89.9009' a lady Gordon que l'estltuwse nuam atravessando as ruas da Cl- dinaria, causticando os' campos- _o

*9 7 q P ao el' que se _mal trate alguem que pre- “am faz“" (le “mas 35 l'halllasms aC' a, seu esposo uma filhinha. que, dade com o conductor ao lado ou perdendo uma grande parte danas-

occu ar omeulo ~- › w _ v ., e . , , .. ,- - . . . w . .

contfcimenms ãâlüellâtagd: ao presos para bOPdO, Ja patrulhando (11191095 que d_ simple? (le-“C“PÇa” ce“ das suas rela ões com O le a distancm de mortos metros. o que corre. E ainda Escolastico

hq q “ e leem de ncite a cidade, finalmente, 03 algumas ”meu“ 0/1103- ~ l ,f . g ç' .d E ç Ninguem dirá que não estamos prognostica para esta segunda quin-

Ortames e d Í_ ~
amante, ioJe seu mari o. m

Praves remzís elçao a causarem as barreiras a gm de evitar que novos, e, sobretudo em .etamznes, ., A escola .prímaña da Ve_ De 18 a 22_0hun8 t, ventos en_

g P J ' ? OS grevistas impeçam a passagem veem'se variaçoes lmlllSSlmaS' lady Gordon fugiu com a cre- ra-cruz é acanhado espaço para contrados do norteia nordéste e de'

tou a reve d e ~ w '_ .í an a não se sobendo onde a 'v'o'a'das em alicante e Barcelona e ou-

., iam ã] men;às(12:23:05, (Pie. fm abastecer o mercado. ,cto que a ctamme escoceza, que se ç ' que tem_ tros da península.

g g * *no-P013“ ga” +0- Apesar do apparente so- emprega DO ”mudo alfaiate: em . . e llem se podia pensar no seu

de familia que lady Gordon alargümemo adqu¡r¡ndo_se uma fa_ trovoadas e chuviscos na Andaluzia,

ram para as ruas e praças da ci- Z v , _ w k w -. P_ - , ,W w w _ , ~ . . . l Levante e regiões circumvlsinhas, pa-

dade, em quamw governador civil, do prolongamento d este estado de formando no fundo do teoldo des, deixou em Londres acaba, em cha de ieneno no qumial que me m terminarlcom tempestadaa de cup_

sr.dr.dll J' w . - .w . . . . -~
A ,U P 10 limentel, que fOl _.,h São mudos os boatos que phantaSla do xadrez corrente. é a SO do julgamento que a priva_ mel-os (le salubrldade que assun Í. . De 26 a. 30-7866¡ e calor forteídg.

cia a toda a rcva t t d cofrem- Diz'se que vae a Cidade DBUll'alldade dos tons e a SObnedañ va filha i Ú não tem' i i Bãiistãrãimââisui'ãifâãoz:3:53:23'

or todos os ra ou e ve?, Sei' OCCUpada militarmente; dll'se de (lo A algUllS* metros de " ' S l ~ A camara coroaría t °

P _ o . ,f se_ conseguia Quem será 0 a omao que com este 0 beneficio PreSiadO Pela ra e Castello. havendo saraivadas on-

harmonisar cperarios eindustriaes - - ° ~ ~ - - '

* ' POS, OS empregados da companhia '-lesenl10› e 0 95mm Parece um ie' acabe 00m @Sine negocw? construcçao do novo etlllicm pa- de se _estabeleça a pressão minima..

estando, ,.esentes [rum .~ do gaz, e os da companhia carris Cldo llSO* de "PÚBXOS 0007194907153- ra as escolas da Gloria. Fica alem- @formam-DOS de Arona"“-

Os m [ft, ,. d' f b .a reumao' de ferro. Para evitar que algum __ _ _
Q

'P .P ,e “mos ã a ricas e uma azul escuro com fios verdes: bolero F'Ol na ultima sessao da camara cialmemç à boa vontade do dignogrande malpara a agricultura d'es-

00mm““ nome“ a P9 05 OPera' electricas, estão encerrados os em- curto com um macho Watteau atraz mumcrpal approvado o empres- presidente do mun¡c¡p¡0_ ta região.

ceder mais ,O Por cento sob pregados da fabrica electrica na e na frente, tres pospontos de se- tnno destinado as despezas da co- ..4. mew ante-h0mem msm_ De Agulgda;_..0 tempo não cor-

“ i e “ re 0 A ' , _ a

. ñ _ , . . w rrabida, estando uma for ça da .

;falamos tidos 5311110:, l::ediàzii-fcitiJias postos, orlados- de tres ordens de P_e1xe.E' de 5 contos de re¡s,e garan- ¡ongamenm da rua do Norte, pela mo era para desejar,_e assim já o

- mas Por la ao ra** a O a' a m' a guardar o edificio, receando o DOSPOUÊOS› “'93 “fados @guallnenle “do PO" dUZfJ-Éllas e cmcoema Obl'lj Praia, na Beira-mar, até ào novo Vinho se vende a 15000 e 15800

mu““ econceder quetbss m f .t mesmo no edificio da fabrica do sobrepostos, fechados na frente com gaçoes municipaes, do valor nomi- cana¡ de S_ Roque_ A expropmçãü ,os 20 ¡,tms_

9 a e el as

" “

W . . . ~ _ . V . ~ '

Êcusm das Proifrletanos “idas as 4... Entre os presos detidos de cordao. mil reis cada uma, obrigaçoes que piu a (wanna de 20054000 reis_ mau, o. annoagricola. A. tempera-

espezas e amamenm P313 0 fa' No arredondado de bolero, em' vencem o Juro de 5 p. c. ao anno . * _, . _- tura frlgldlSSlma. tem distruido os

. . . . .. guns acratas hespanhoes que já, volta dos hombres, ve-se um pei- a datar de l de outubro prox1mo. o “Â Actua'madef vinhedos.

civ11.se assnn ficavam satisfeitos os
, am um Jornal; tem esteti-

greylsws' Reêpondeupçganvamm' Barcellona. egual à do cinto alto. As mangasw rendimento do imposto denominado w L _ guiar para a ceifa de oenteios, o

te a commlssao. Inslstlu 0 SI'. g0' n l¡ Os soldados da guarda pregueadas em cima, alargam para

fizessem um columissio gel l em municipal e as praças do corpo de baixo sobre um fofo de seda esco-

, e w 'a

?eliteaã'eadízlfrízsãm ais concessqes lento. Os ultimos especialmente, ma Sêfla- A Saia, lis? em VOIWla dos

' c asse aum-ma' * nem horas tem para comer, tendo quadrls, tem POr baixo tre? Peque'

Plenospodeles e que não aeee“ ,ug-uns dado parte de doente_ nos folhos cortados a geito comw

e . w 4 w ç y l _

- i . . _ _ _, - ° ° a . . .

V9' essas CWCBÊSOBS- 1510mb P013 _ Gitemos ainda um vestido de sorteio, do numero de obrigaçoes crédito a um Jornal "18162, que ra a boa alimpa; e nos Sitios mais

mta 3 90'10“13930- Homem &dba-“Tam á greve OS Motard, cuja guarnição, de grande que corresponda ao valor nominal. affirma que no ultimo Derby quentes já. ha azeitona como grão .

d-t d d . .,f Opera““ das fabricas de moagem novidade, pode servir para reno- Pode a camara adquirir obriga- ,pEPmm ganhou O 'monarcha de chumbo.

e i aves: o sr. governa or eiVi, a-

Zéhfio 8019“.“ que as_ fabricas sapanhia “Cê"is de fer””- Receia' o vestido e de foulard preto tisação annual d”eilas, serão pagos F 1902 g V há __ ó t ram-se regularmente, mas nota-se

.abriam na Seg““da'felra 15, Sen' se que adhlram tambem 05 da “'30 pontoado de branco; o corpo e em em outubro de cada anno. *1m ga“ * 'à 8 me" e algum desavmho na casta branca e

. , _ _ w 0 emprestimo deve entrar no 35:000. em varios sitios no mourisco preto.

ajustamentos, 'as COPÍereIICIaS› OS 0 movimento dos amencanos¡ wem grupos de tres; um estreito cofre da camara em trez prestações, _ É 1 ,_

peditorios 'e as queres; _ec do' sr. _ "44- Hontem houve -mais- 20 viés de seiim côr de cereja orla ca- a '1.a de 1:5005000 reis em julho; am---.------- mantidO, regulandO OVÍDh93158OO w

00311111353?” geral de POlWla; Indl" e PFISOQS- da prega; uma estreita' abertura, a 2.3 Lie 2:0005000 reis em outu- Assumptos qe reis os 26 litros; azeite, egual me- -

_ _ _
' 'natrucção dida, 45500; centeio, 16 litros, por

Proprlemrws das _Éabrlces- __ df) 00115631110 central @as artes “3X” seda de côr de cereja, deixa opor-janeiro de 1904. .Li/“us ' .

Na Segunda-tel“ 030 Só _1130 “S de 12181303, tendotldo uma confe- ; ceber um peitilno de musselina de* 0 mutuante, que é o sr. João * O :Diario do governo» de quar- da, 800 reis. .

comparece“ ninguem nas fab“cas' i Rodrigues da Rocha, compromette- * ta-feira ultima publicou o de- Da Meat/Ludm--Continuaachu- *'

, _ , Parece (illeog'l'ri-içaSá sua medlaçãoi te peitillio alarga n'um espelho que va, que nos não deixa desde ha

9?'909 (11195! gal'üb como aliás 113W¡ tem““ rapido 0 COPHICW- se apercebe, graças' a larga cava recebe o que e o seu valor nomi- introduzindo algumas alterações no

SldoFmerwrineme Planeada- N es' 4* Ha Opera““ que dormem arredondada do corpo, guarnecida nal, metade do numero das obri- regimen d'exames de instrucção agricultura, que na semana ante-'-

se dia adheriram a greve os cha- gações. secundaria. rior se adiantara, pelo tempo re-

. . Jornal moderno . , . . .. .»
forças, Juntas com as de cavallaria t Ú _ _ Granvme Gordon contra Ene fo¡ lembrança louvavel do seu ie- .

continuo movimento, já postadas «ÀS divers-as .11801012563 6 as 6X' é sabido! *O trlbunal ordena“ » 40- OS carros de bois conti- chovido com abundancia extraor-

to durante perto d'um mez venho - t ° - ~ w

- t a * ~ ' mn ~- - r * - 'w
tenda trabalhar, Já acompanhando “136004 “100% @Ham e OS 810 segundonmrmava múadymas_ atraz. e multas vezes até com el cenças. E um anno excepcional,

dadoeueif' “ . - - ^ .

' q * nenzmeme sao 1m indo á ncite e de madrugada para De dia Para dia se veem 95W“” _ , u'uma terra civdisada. . . zena:

consequencia d essa sentença

Ha cerca d, ~ a.. , . . . .. » - . a ow bom tem oe calorfor co tro-

um mez que reben as leiteirasehortaliceiras que veem* Nada mais encamado' e (1130““ S o numeroso concurso de alumnos p i8 ” p te' m

rem dimi L w _ . duas Param' POIS O conselho De 28 a 25-Calor, céu nublado,

' "u ° ° que Ven“am' Vie' cego da cidade, ha grande receio azul escuro e tenues fios verdes,

coisas. "1105 ¡Fregumes- O que salva 93W nome d'ella, de interpôrrecur- w tica junto, e proporcionar-lhe OS cter local e saraivadas.

d'uma prudeiicia e/ d'uma pacien-

, . _ . . , . . . . , te e trovoadas no centro, Estremadu-

que vão adlierir a greve os padei- distanCIa e Imposswel distingun o

?Na sexta-feira da semana passada,

EÍS uma toilotette em etamine Pequenas co'sas branca_ que se recommenda espe- Voltou a chuva, e com ella um

mal, intencionado corte as linhas

rios, resolveram os primeiros con-

da por baixo, tres cabeções sobre- berture metalica do mercado do Vigo, em sessão municipal, o pro.. re para a agricultura'tão bom co-

guarda-municipal e da policia civil

ca, reverter para os cperarios as

um applique de Sêda e pingentes nal de vinte mil reis e lel'O 0X0 de a fazer para isso custa _ao municis De Ceiaz-Vae mau, mesmo

. no cruzador cD. Amelia» estão al-

brico. Perguntou o sr. gornador

entraram no ultimo movimento de tillio de sêda escarlate e branca A camara obriga-'se a votar, do De Foscôaz-Corre o tempo *re-

tulo, regenerador e apre-

vernador ciVil, ponderando-lhe que ¡

policia teem tido um serviço vio- 0623 apertaÓO "il-1m Punho da mes'

Respondeu a commissão~ que tinha

tres ordens de pospontos cada um. *

No dia seguinte appareciam

' e os o erarios das officinas da com - - » a a l ~ :'“e' e tanto os ° r e 0 a amor- .a -w vinha .o, »1 ' -

P vai um vestido do anno passado. go s, ju os com nada menos de ,00:00011bm8. .As f s, no gera, limpa

do. d'ahi por deante prohibidos os ção electrica, e n'esse caso pare i prégumhag atras-assadas, dmdiaas
_

O rios correm para o mar., .O preço dos generos tem-se

ea““ as 00110333593 feitas Pelos' *" Chegaram Os delegados limitada por pequenos botões de bro; e a 3.al de “5005000 reis ein

' 550; e o trigo grosso, egual medi-

_ i rencia com o sr. governador civil. w Sêda branca plissada; em cima, es..

Para trabalhar, mas formou-se 3 se a »ceder pelo pieço por que as ~ ereto, que aqui démos já ha dias, í

muito, trzuistornando deveras a 1¡

dentro das fabricas, (0m medo de de uma de ornatos guipu_

P'elleimsi sapateiro-ã Ê 03 cortido' alguma agressão-*A- P- A- ra bordada sobre batista, formando 4o- Continuamos a pedir, em E' uma reparação ao mal pro- i gular que fez, Por aqui ainda ha

res' se até . am haV'a cerca* de '*M_-f_+__m ~ cabeção e descendo sobre a manga. nome da liygiene publica, a limpe- duzido pela reforma do sr. Jayme algum vinho de. primeira qualidade

201000 greV15t35› que tantos eram sob os cypres'tes A manga pelerlne em pregas é za do Illiote. Emnome da hygieue, Moniz, que oxalá seja bem com- que os lavradores estão bem dis-

postos a vender. Tambem ainda

por aqui lia algum azeite, que se

tem vendi-lo a 16900 reis o deca-

prehendida para não produzir ef-

feitos contraproducentes.

A bitola por que devem aferir-

se as medias d'aqui em deante,não litro.

pode modificar-se ou descer em face De Odmiraz--Ninguem se lem-

d'aquellas alterações. Se assim não bra de uma primavera comw uma

fosse, a que vinham elias? Se se temperatura tão irregular. Isto pro- '

lnão tivesse em vista modificar as duz grande mal á agricultura.

durezas da reforma, para que viria De Paços de Ferreiraz--JCorre

isso á luz? O que hoje é considera- pessimamonte o tempo para aagri-

do bom, não pode ter-se amanhã cultura. A muitas pessoas velhas

como sufiiciente só por que os suffi- se ouve dizer que se não lembram

Visto que,por attenção ao acceio da

terra, se não fez ate' agora.

+0- Ao appelo 'da associação

dos «Bateleirosm que vae effectuar

os tecelões, ficou n'esse dia em cer-

ca de 30:000. Na terça-feira adhe-

_aberta com tres applicações de gui-

- _ - ' - ura deixando ver duas outras man-

vl'il'am tambem 05 metalurgicos em mon-'se no dommgo em coun- t Éassbbrepostas, de musselina de se- ,

numem de 4 a Õ mll- Na quarta' bra' cadçlldP aos estragos * da, apertada a ultima n'um punho,

feira declararam-se” em greve OS V d'uma memnglte, quintanlSta Criado de um víéz côr cereja_ em benplicio do seu cofre um ba..

Opera““ das fabricas de. tabacosi de direito, sr. Albano de Fi- Cinto de set-im côr de cereja Saia zar com que commemora o 7.° an-

em “Eme” de algunswuhares' gueiredo Lobo Martins da Sil- em pregas, com cincoviezos côr de niversario da sua installação, cor-

,y N30 ?9:11 113V““ _aluntamentos va' natura] de Sever do Vou_ cereja ornados de guipura. O reSponderam_ logo os nossos' .reis,

Dem sedlçoesa nem “Kas- NO ea' i , . Os accessorios Indispensaveis e sempre sol:cnos em concorrer pa-

tretanto logo na Segunda'fE¡P3 0°' ga' O 861,1 funeral' naquella_ m" mais lindos' das toilettes de verão » ra as festas onde a sua reconheci-

meçaram' as Prisões- dader fo* um“” concorrldoa são as gravatas de tulle e os colla- da generosidade e trazida a colla-

W A bordo 00 CruzadOHD- Ame; encorporando-se no prestito fu- rinhos bordados. borar._El-rei enviou uma bella sal- . w . _

han, fundeado no Douro, pela po- “abre, além de grande nume_ As gravatas variam indefinida- va de prata lavrada, avaliada em cientes bastam.. A errada interpre- de um frio ass¡m n'esta epoca..

Pa da 90W“”- “EStePhan13”› e““ ,.O de estudantes do reitor e mente, vendo-se menos as de gran- 1555000 reis, e sua augusta esposa l tação das alludidas alteraçoes pode De Proresendez--Corre pessimo

tratam numerosos Presos, que 3 - i . i . . de laço. Quasi todas teem goias um rico vaso em porcelana, de dar logarareclamaçõeseprotestos o tempo.Embora a vegetação seia 7

P0liCia “Via detido em different* do secretario da Universidad?? que cobrem as do vestido. São anão menor valor. ' justiñcados. boa, tem havido bastante avaria nos '

pontos da cidad* e que Para 8“¡ 05 lentes d'aquelle @Stabelem' maior parte das vezes em gaze, Outras pessoas de representa- . Em“” ,,,,-,,,a,.,;,,_,¡ campos. Se melhorar, _poderá ain-

foram conduz““ Por ror'ças. da w mento scientiño.. plissada ou lisa, guarnecida de ap- ção, d'aqui e de fora, accederam Já foram Postos á venda, pela da assim haver uma novidade re-

g“arda _municllfal de miamem? e A seu pag, o sr, Francisco plicações denguipura, ornatossoltos, tambem ao convite d'aquella asso- Imprensamacionapos ¡mpressos Pa_ gular nos altos. Anda-se applicaii- _ _

cavallarla- Estao DO Amelie' de F¡ ueiredo Lobo e todos [itilllos de cor escura de variadissi- ciaçao aveirense, sendo, porém, as ,a as relações que os profossores do o _tratamento contra o mildio

.114 Presos: Não adm““ndo male g . mos feitios. Algumas cabem em pon- ofi'ertas dos nossos reis as que até devem remetter aos inspectores nas Vinhas.. A .1:

0 commandame- Agora' São Teco' OS seus' emlamos os nossos tas com rendas nas extremidades.agora vieram de maior valia. “mamas nos ultimos 10 dia“w .O preço do vinho de consu-

lhidos a bordo dacorveta «Este- sentidos pezames. outras comlosangos de linon borda- 4-¡- Proseg'úem com 'activida-ãeste mé'z com a indicação dos mo tem regulado de 366000 a Í.

phania», mas provisoriamente, por «0+ Estão de lucto, pelo do, riscados de ütilho, e ainda ou- de os trabalhos da aberturado no- alumnós q,,'e' se propõem para faze_ 406000 reis a pipa. De vinho fino .

não tel' commodos aquella embar' fallecimento de sua esposa e tras apertam n'umlaço a marinher wvo canal de S. .Roque. t ,rem exame de instrucção Primaria ; nao tem haVIdo procura. azeite , '

. - Cação Paral grande numero de Pre' * mãe os 8m Jem“ m0 Pereira ro, alargando depuis as pontas em 4¡- Funccronam Ja _desde an- 1.o grau_ regula a 05000 reis os 3o litros.

s, ' ' y graciosas pregas soltas. ie-liontem os 4 'novos candieiros ' De Villa-flor:-Na feira de hon- '

tampos e seus filhos' As blusas de linea bordado, que .a companhia do gaz offerreceu Distincção tem venderam-se cada 25 litros de _.

FOÍ uma 168530 que lhia continuam a ver-se, onde se reunem * a cidade. w sr. dr. Carlos Braga, gover- azeite a 45100 reis.

arrebatou, e em bem poucoas nossas damas mais elegantes e A. luz produzida tem um raioo nador civil d'este districto, foi_ _qo mau tempo continua pre-

tempo_ Sentimos O facto, e por * distinctps, forradas de fran-frito , extensrssmo,.illumlnandoNo proprio nomeadhp mpdmbro§ongraria do con- indicando a agricultura. d .

' e- ç w . na azul, cor de rosa lIlaz, etc.) relogio da torre dos Faces do con- selho era ~ _ico e rança, com begun o noticias ~ e Italia,

elle.e.nwam08 pezames á'tu ~W celho. séde em Paris. as ultimas alteraçoes atmospherw

familia' ' , nnuncmm _de Londres que A camara de certo correspon- E' de todo o ponto merecidacas tambem alli, como no nosso

- .A . teremos nova edicção do dera à amabilidade da companhia esta. distincção. paiz e em Hespanha e França, Ppe..

«o

na "L
' i

i Falla-se em que virão mais na-

vios de guerra para o Douro. Cons-

ta que o transporte «African _já

vem em caminho para aqui. Diz-

se que o numero total de precos é

de 259 homens e 20 mulheres.

Estão aqui forças de ea-

vallaria Vindas de Aveiro, Coim-

    

sobre a praia. Um rouxinol,imaginação sobre-excitada

Occulto na espessura da folha- '* acalmou- se, conseguiu domi-t _

gem, lançava no espaço as no- nar-se, e foi-se a pensar seria-.. ' 3

tas vibrantes da sua canção mente nas novas perspectivas 'T

› abertas pela narrativado mago.

i Éada vez que reflectia na

w missão a que consagrara asua.

vida, tinha de confessar que»

não sabia absolutamente -de

que maneira a poderia .cum-L

prir. Quando fosse nomeada;

chefe, de que mais elementos.

dispunha? Pretendia fazer. uma l

revolução, mas para isso ;.nc- 'Ç

cessitava partidarios. Naturais. Í

mente contava encontral-ca

entre os seus concidadãosmore, j_

que todo o israelta devia ,,de- *É

sejar sacudir o jugo dos roma-5;

nos, mas depoisque faria,.e par,

ra determinar sous «ira-idos a. i

juntar-se a elle, ,que lhes .prai

mettera? ' "

no dia seguinte, irei á. cidade

por algum tempo. Minha filha

-O quedizes, pae, é um deseja vêr os _preparativos da

.sar, 'costumamos estudar cui- * enigma para mim, nunca ouvi festa. Fallar-te-hei mais tarde

BIBIJOTHEC) no “CAMPEÃO DAS PRlNlNClAS” concebo que especie de rei que- » será. _um reino reservado ás al-

._ 4. 4 7 * i * rias fazer do Menino. mas.

(69) ~ L-EWI WALLACE -Meu filho, disse Banha:

W- ;

::r-ranma'

  

dadosamente .o que se encon- fallar de similhante reino. do momento da nossa partida; de amor. Ben-Hur parou para.

tra a noss08 pés, e contenta- _Nem eu, conñmou Ilde- e tu, meu filho, tornar-t-e-hei a w o ouvw, mas . o pensamento,

l e ._ _ _ mo-nos em lançar um gol- rim. vêr. Desejo-vos a ambos paze um instante d'istrahido por es-

rw'çAo ”LH-Hi pe de vista ás grandes coi-i _Não vos posso dizer descanço para esta noite. ta suave- musica, tirou-pe de

' XXII ^' sas, que só avistamos a dis- mais, disse, Balthasar com hu O xeque e Ben-Hur tinham-_novo na singular_ historia do

'--'-Pae, se me permittes tancia. Só vês esse titulo demildade. Ninguem conheceráse levantado _,tambem; segm- egypcw. A norte estava sere-

chamaràte' assim, de que de- rei dos judeus, mas se elevar-essa sua verdadeira natureza e ram o egypcio com os olhosna. Nem umsopro encrespa-

vias tu. informar-te, ao chegar os olhos até os mysterios que 'não saberá como se ha de cons- até sahir da tenda. . l _ va a superficie daagua. As es-

ás portas de Jerusalem? _ se encontram para alem, w essa tituir, antes do Menino appa- -- Xeque. Ilderim, disse tre-Has i-espiandeciam com um

~~ O xeque lançOu-lhe um pedra de escandalo desappa- recer para tomar posse d7elle. Ben Hur, onv1 Singulares 001- fulgor sem egual. O verao rei-

* olha-"r de'satisfação, [mas Bal- recerá. O seu reino extender- Trará as chaves que abrem as sas esta tarde. Permitte, peço- nava em toda a sua puiança

thas'ar "respondeu tranlquil'la- se-ha pelo mundo inteiro, e, portas, e só as abrirá aos seus te, que vá passear pela beira n esta terra do Oriente e Ben-

ménte:__ »f _ i _ i¡ todavia, não será. d”este mun- bem amados, no numero dos do lago, afim de as repassar ~ Hur~ perguntava a si mesmo

-e-Devifa perguntar-ao. po- do. Será mais vasto que a ter- ¡ quaes estarão aquelles que oes- pela memoria. . . se nao fora transportado, de

vo onde estava o rei dos ju- i _ra e os mares reunidos. A sua timem; a salvação será só para '-Vae, e (Pandl a um ins- repente, para as. longinquas

deus, que'acabava de nascer.- existencia é um facto, tanto esses. Seguiu-se uni demorado tante irei ter comtigo. regiões onde o Nilo nasce, .e

' _Acredito-te, pae, quan- como o 'nosso coração é uma silencio; depois Balthasar, sup- .A alguns passo do aduar se o milagre: a. que se referia

'do .me'cohtas factos; quando uma realidade. Acontecerá o pondo que a conversação ter- eleVa-se um grupo de palmei- w Balthasarnamarepetir-.se com_

me' expões asíltuas opiniões, 'mesmo 'com tal reino; ninguem minara, levantou-se dizendo; ras, ana sombra se pro.]ectava elle. Desejava-o e temia-o ao

não te comprehendo, _ Não. overá com os olhos da cara, _Bom xeque, amanhã, ou metade sobre o lago e metade? mesmo tempo; por fim, a sua _,

.r . i '-

Continua.. 'l



  

     

  

  

 

°.

De _toda a pal-te

erante a camara muiiicipai dc .l l-

* jezur está aberto concurso pa-

ra o provimento do partido medico

do mesmo concelho como ordena-

do annual de 450o000 reise 50d000

reis de gratificação como sub-dele-

_.Í'“'jndicarain extraordinariamente os por exemplo; «quem ser tupi

;vinhedos .. l _ ' b 1 , _ ,,

V ,-, _ _. , ~ a ai or nero r ' e

" litoressefacto o preço dos V1- Her t i. se dl gibi

,nhosjem _subido bastante, sendo qg O er ”1,12m” etc” emmma:

_é --de esperar uma colheita muito pe- * mo: “sem” trabalhadora he¡

de ser alegre, hei de terjuizo».
quena.

_ _ e - Se somos rebeldes ás auto-

    

  

  

rica na serra da_ Arrahida paracon-

valescentes de doenças pulmonares.

«Mondego »; com, ramos de flores e con-

duzindo outra. carreta ,dos bombeiros i

mulnicipaes, com aereas do director e

alumnos do referido collegio; muitos

operar-ice a. quem o .syiinpathico dire-

ctor do collegio «Mondegmsn Dia-

 

da Provincia

  

- -*v_-

e Mae

Anadia.

O estabelecimento thermal

  

filhos generosamente a luz .da i“nttüO" »

,1a cus l cão; grande numero de negociantes,etc.

i i mantiuo Diniz Feri'eirarmiuistra a seus

 

Archivo do “Campeão”

 

i ol) o titulo de illiscelaiiea littera-

S ria. acaba o nosso amigo e co-

nhecido escriptor, sr. Abilio Albano

deLima Duque, de publicar em fo-

lheto o 1.o volume das suas novas

litttrano & scientifi gado de saude_

§ Acabam de fazer-se expe-

riencias de um novo caminho de

ferro electrico de um so CRI'l'il em

Elbeuf. Segundo o seu inventor, por

este systema poderão obter-se ve-

locidades de 200 kilometrosa hora.

O carril sobre o qual caminha a ro-

da motora »é triangular para que a

superficie de adherencia seja maior.

§ A companhia allemã resolveu

fazer guerra de -' morte à empreza

00 *0 "CüjllpttãtlH suggestões ordinarias, resta

u.. ,e ainda o recurso dos meiosin-

' l “Junção DA vom-ADE directos. ddaptemos aon'oss'a

L- __ *' * í physionomiae a nosa lingua-

_ _ gem aos sentimentos que que-

, m 39,0_1'lpi'0r malez compoz remos adquirir. Para nos des-

Í l 11V1Í° Para Provar que embaraçarmos da tristeza, ria-

1_...0 'homem POde curarjse _de “TP mos a bandeires despregadas,

?grande “PII-1911) de _Indlepom' cantemos canções alegres. A

' çgesphyswaspelaislmples 30'_ principio fal-o-hemos forçada-

çao da. sua vontade» Já ?(191 mente, mas a alegria não tar-

.. démpp ,0 1'99“:le d'esta theona ,dará _em vir.

._ eo forwuml'w enlp,r6ead9 Pe' Em outras circumstancias

..10 ?mor para se B~uggesil_°_“ar convém executar um acto fr -

a 5¡ Pmprw que ”ao SOH““ de oil que, ligando-se com o qui-

  

  

    

  

   

  

 

  

     

  

  

     

tes e nas passagens de 3.*t classe.

:l portiigueza faz o mesmo.

§ Em '1896, a casa Siege!-

coopcr, de Chicago, segurou n (('Mll-

uma, enxaqueca _que O ator' se pretende fazer, oeiasionará tiial Life» 700 empregados seus,

“tentava, conseguinth por 88"' a sua execução. P01 exelnplo, pOl' “'83 milhões e meio 'de l'l'tlll-

cos.
sai'foinna que ella se disipasse.

Na“ Revue (antiga 'Revue

des revues) o dr. F. Régnault

trata 'do mesmo assumpto e

mostra-se tambem favoravel

3° mÊthOdO d“ anto'suggQS' o espirito a fluctuar entre o

tão- E15 algumas "ecommenáa' sonho e a realidade. Pois bem, i

_, (iões (19 Réenanlt tende“" tenha-se á cabeceira um livro

E?? te“ a; facultar O l'esuuado que interessante, que incite á lei-

i de??? Obter' _ tura, logo Que se abram os

“ra se Conseg“" uma boa olhos. Despertar-sedia de to? __ _

i
mente f“_VOMVelS “idas as _ho' tade readquirirá toda a sua. l (3 ,16' 10 mui marcoé e g,.e,',,.,,e,,_

v' 1'35 _do dia' A Pessoa deve 1“0'* energia e tornar-se-lia facil tada pela habitação, voliirulos e

lar 0' Be“. espírito do mundo saltan- (l-,i naum_ gado que lhes são fornecidas. 0

“0;. exterior, 'evitar o barulho, as podmqe ,mubmu custo da viagem, que é de conta

congérsgçõesa as ;das e Vindas a subterfugios: dos colonos, é oe 1:500 ¡nai-Fila;

l' WW”“ Pit““ "O WOW““ “Co““eci um frustrar deserto ifã'illéllitíli 332%??iilfíeãsllillíi
toeni que estiver. De (11a, es- a quem liaViain Stiloreceitados ha- ema_ O ,,UVO ,,,.,,,,,.¡e,a,.¡,, ,um de_

;il-tas prevenções não são faceis iilios do mar; mas tinha medo de u, ¡,ypolecar a sua pnwmdade

deito'mar; de noite, á hora de em"“ para a ag“_a e para“? 'lo para garantir ao governo da colo-

adormecer, realisam-se espon- momem'” em que “nha de O faz“? nia o reembolso das quantias que

taêeame'nte. E',

deseja se sahir da cama cedo

e não se tem força de vontade

bastante para vencer a especie

de niodor'ra em que é tão agra-

davel jaizer durante horas, com

§ No ultimo mez a Casa da

_moeda vendeu a colleccionailores

'1:859d'700 reis de sellos postaes.

celler d'illlemanlia, apresentou rca

centeniente ao Reiclistag o relato-

rio do gorvernador da Africa occi-

dental allemã, do qual extraliiinos

o seguinte: ~

«Para estabelecer uma explo-

ração agricola n'esta colonia e ne-

cessario um capital de 15 a *20 mil

r " l

recorrer

val na manutenção de um

ria, começa agora a ser frequentadol

jor Francisco (le-'Jesus Calado. e es..

poSa, de Coimbra; Carlos A

nacional na navegação para a Afri-

§ O conde vou Bulow, rlian-
o tejos em honra do S. Bartholomeu, na,

de banhistas e aguistas. Estão alli,

entre outros, os srs. dr. João de Oli-

veira Baptista, medico em Ovar; ma_

 

Dias, do Para; Manuel Bastos Panel-

i los, José Caetano 'Ervedosa- e José da

Silva, de Aldeia-gallega, devendo che-i

gar em breve crer; Pereira devLemos,

capitão de infantaria 2B e «antigo com-

z missarioí de policia de Coimbra. -

@Durante-a quinzena ñnda, ag-

gravou-se a situação agricola com as

irregularidades don'tempo, perdendo-

* se pela humidade a 'novidade do :azei-

Pa_0r¡ental. Bmxou 50 0,0 um rre_ te e compromettendo-se muito a futu-

ra colheita do vinho. .Este foi tratado,

cuidadosamente com repetidas sulfa-

tações cupricas 'para o mildio, e com

a applicação do enxofre e cal para

combat-er o oidio,'que já. apparece. .A

nascença nas vinhas era má. e agora,

com a falta de calores, -o cacho apre-

senta-se mal formado e a vegetação

_ toma um aspecto.- chlorotico, pouco s,

agradavel á vista. E o peiror é que se

dao mesmo com os milhos.

O Continua chovendo,

Dacia, 19.

Promettem ser explendidos os fas-r

capela do logar de Sarrazolla, «d'esta

freguezia, festejos que aqui; 'se faziam

todos os annosno ultimo domingo do

mez de agosto; " ' ' '

Esta festa. é considerada aqui co_

mo festa d'anno, sendo o 'S. Bartholor

meu tido couro padroeiro de Sarrazol-i

la. Este anno é juiz o nosso velho

amigo, sr. Manuel da.. Maia, de Sarra-

zolla, que' com certeza se desempenha-

rá do cargo a contento de todos. Bre-

vemente enviarei o programma.

As musicas são a «Nova» de

Ovar, que aqui se apresentou pela pri-

meira vez nos festejos ao Espirito

Santo, e que tanto agradou, e a de S.

João-de-loure, uma das melhores d'es-

tas proximidadesa-Q

i Coimbra, 18 de junho.

No domingo deu-se n'esta cidade

um caso que deixou con'tristados todos

os _seus habitantes. .

Foi'que um alumno do 1.° anno

do lyceu e estudante do collegio«Mon-

dego», Alfredo Dias Lopes, .foi~ ba-

nhar-se ao rio Mondego e teve a infeli-

cidade de-cahir n'um poço que tinha

grande profundidade. onde morreu.

í; Essa triste nova correu pela. ci-

(luei (“z elle, “não leem "l“ dade com a velocidade d'um relampa-

manage goÀAñm de ver se se encontravam o

Lopes e conduzida. pelos seus c

ugusto CIP

Vincias», que,

  

  

 

* ser retirado do cemiterio.

cadaver, deitaram-se a nado, ao referi-

e para se occuparem dos trabalhos

        

  

  

 

_ t incapaz do se decidir. Pediu então este me, adm"“ ,,

,_ f PIOISi es e 0 um amigo que o_ empurl'ajse 0 governador aciuisellia os cos

avorave . .lillecallie'llle e¡ esta simples Incita [mms a que desposem as dunseHaS

_1 - 'Aspegsoas dotadas de uma ;ao deculia o. Na falta :le um dlnl-~ ,mem

; _vontade forte Obterão resulta_ w go dava uma gratificaçao a um ga-

d t _d. i ela' sim l'tllO para lhe prestar esse serviço.

i ex "3,01 :nar os ' ASSim era tambem Altieri, que, ,.uraesn
do poço, muitas pessoas mas foram in-

' _ ples meditaçao perolstepte _na tendo-se apaixonado por uma mu- O A alrandtma do “JO rendeu fructiferas as suas diligencias.

\LV í r _NM .w __ H _Ie i _

- que pretendem antgpi-sug um', Q ”ao, .linha ganga““ pd'a _ se' no primeiro trimestre tl este anno, ram para o local do sinistro bombei-

s geetionar-se: r ' ali-qe' 'le " _a 9353 il 9“3- _ CÚmÍD w 3:829,§lg~25 reis; mms 3:3705248 ros municipaes, inspector dos incen-

..Niuma \,¡agemque ñz às Índias, porém, desejava .com O maior em- Wi), que em agua¡ perwdo do 3mm dios,sr.Jose Pereira da Cruz,e muitos

- "'i r ^ prnho i i'lvar~se tl'CSSe i'azer sÓo .
populares em barcos, generosamente

escreve o dr. Regnaulãt, vitum eu- ' _ TP_ r: l _1 .w _ anterior. cedmos pela, direcção dos serviços

ropeu executar os exerCicios doscmrçiau'u “emo'be dl“ d uma 0 A começar no proximo mezñuviaes emaritimos, e n'essa ardua

fakires. Contou-me que a' admira- cal 8"““ de julho, podem eXpeilir-se pelo tarefa andaram ate ¡10nth *sem 0°”"

seguirem cousa alguma. Porem* pela

   

Logo na mesma occasião marcha- ~

¡Seguia depois ,um piquete dos bom-

beiros voluntarios, e uma carreta d'es-

ta cor oracao ornada em eça com o

corpo o infeliz estudante Alfredo Dias w

ulos que trajavain rigoroso lucto.

:A chave do caixão era levada pe-

lo redaotor do «Campeão das pro-

com seu filho, o in-

telligente estudante do iyceu d'Aveiro,

Luiz _Firmino Regalla de Vilhena, veio

a. Coimbra propositadamente pres-

tarhomenagem ao collegio «irlande-w

goi» e ao seu malogrado alumno.

.Nada menos de mil creanças, afo-

ra os individuos de todas as cathego-

rias, compunham' o pre'stito. ~' , '

O commercio das ruas Ferreira

Borges, Vie-.onde da Luz e Praça 8 de

mai-o, fecharam as suas portas a pas-

sagem _do cortejo funebre. .

Na Praça 8 de maio, onde está

instalada a 2.' secção do collegio

«Mondegou, era o cadaver separado

por' todas as alumnas, que o cobriram

de flores quando chegou.

Scene. commovedora, esta. No ros-

to de milhares de pessoas, que a pra-

sencearam, viam-se muitas lagrimas.

i As proprias creancinhas choravam em ~

i altos gritos.

Nunca. preseneeámos um acto tão

* sympathico e cominovcnte como este

das pequeninas creanças queo pratica-

ram'Bhegado o cortejo ao cemiterio,

quasi não se podia entrar alli, tal era , _ . w o

i Portugal» distribuiu ultimamente os
a agglomeraçào do povo.

Na rua principal estava armada

uma eça, onde'foi posto o- cadaver, que

foi 'coberto de flores, iiào se vendo a *

urna. fuiieraria, tal era.- a quantidade

d'ellaslliseiirsaraiii btt'i lhaiiite mente ps,

l alumnos e companheiros do desgraça.-

dt) Alfredo: Alviti'o Corte-.real, Herma-

no Ribeiro Ai'rulias e o secretario do

colleglo «Mondego», sr. João Ferreira

Carvalho.
.

O sr. Diamantino D. Ferreira., que

ia para dizer _duas palavras, sentiu-se

do tal 'forma-incomodado, que teve de

0 A phylarmonica «Boa-uniao»

acompanhou o funeral da. morgue até

ao cemiterio. ' '

O A familia do pobre Alfredo esta

va re¡ reseutadapelo nosso amigo, sr.

Joaquim Marques Junior, concessio-

nario e digno empregado do escripto-

rio'do tio e p idrinho do fallecido,~Si-

iiiões Dias, de Lisboa,

0 O «Diario» e «Campeão das pro-

vinciais», alem dos seus~ redactores

eram representados pelos seus cor-

pendentes em Coimbra.

9 Em Coimbra nao havia uma flor

porque todos os condisciplos do linea

do e companheiros do collegio as obti-

veram para deporem sobre o caduver.

De Aveiro e lugares proximos d'es-

ta cidade vieram para o mesmo ñm

muitas flores, chegando ainda no coma

boio da. tarde muitas do norte.

O O sr. Diamantino Diniz Ferreira

tem recebido innnmeras cartas ,bilhe-

tes e telegrammas de pezames por tão

triste acontecimento.

0 A's borlas do caixão pegaram os

Escola-nacio n al de agricultura,

canções, todas consagradas à Vir-

gem, a santa mãe de Jesus, em

quem o poeta cre com fé, de quem

espera com cuntl-inça, a quem con- '›

sagra o melhor dos seus all'ectos,

n'uma oração de lindos versos, to-

dos singelos ro'no a su'i iilira boa,

todos sâns, todos cheios de amor e

uncç'ão religiosa. Ilosas do Virgem

os intitula, e de facto são flores, c

flores mimosas, que ullc desfolha

aos pés e pelo altar da mãe de

Deus.

O sr. Lima Duque. é oiii-jumen-

le conhecido na llllei'altll'a e no

jornalismo portugurz, c a sua pen,

na pÕl-a sempre ao srrviço das

melhores causas. Conliccrinol-o aqui

como administrador do concelho de

Vagos, onde fez boin logar. e em

* cujo desempenho se revelou uma'

bella intelligencia. .lã la vão annos.

Se um dia alli voltasse, quantos o

receberiam de braços abertos!

i A Lima Duque os_ nossos agra-

decimentos pela illerta c as nossas

felicitações pela obra.

40,- A Einprrzi da cllisloria de

fascículos 282 a 285 il'esla ;obra

magistral de Pinheiro Chagas, sem

~~duviila a mais iiulavcl de quantas

ediçges use.. teem -fcito d'ella no

pau..

Com ellos vieram tambem

wos fascículos o.“ lili

«Maravilhas da natureza», a sober-

ba descripção popular das raças

humanas e do reino animal, bri-

lhantemente illusti'ailas com nume-

rosas gravuras.

40- Do Gafanhoto, quiiizenario

para creanças com illustrações_ a

cores acabamos de receber o 6.“

numero cujo suminario consta de:

«O lago das peilrarias», (conto chi-

, «O Hautiin», «A temia dos

tres rios», (lenda popular), «Estam-

surprezas»,

ulecifrações e problemas novos»,

nez);

pa muda», Caxa do

(O ursoe os dois amigos».

a 140 das --

~ srs. José Antonio Uchôa. director da

dr.

Com o presente niiziiuro termi-

na o primeiro l-l'llllttrill't'. il'esta pu-

blicação, cujos creditos estão já

sutlicientemeute jlillt'lllt'liltlflâ.

___--+-
__--

hermas e praia

Serrada-estreita: -- Depois de

longos dias de mau tempo, chegou,

emhm, a boa estação, com bellos

dias claros e ainenos.

Está porisso já muita gente no

 

hotel (Montanhas.

 

  

  

 

  

  

*° 'em cruz. ' Do_ mesmo mudo podia, *

.e. sem solfrimento, enterrar compri- S _ g

' _ ,__ 'a w _ urgi da campa, heroes das eras passadas,

:Í- (las algumas "as face? e Daímaos' Na 'cinza que vos cobre os cchos da memoria,

.. g Benin"“ sangue corria tlaS terldas. _ E vínde defender a patria às punhaladas,

É -
- ' ^ o . _ . . , . .

Quando, pelo contrario, sc descui- Que vas agonisar nas paginas da historia.

(D'um poema facilita, erhus do passado)

vincia de S.

guella e Mossamedes;

Í' ~'1' -v' l 'is irado o le- i Í* i** ° ~ a' ' ' u *° 'L . - - .

_ cao. que llie lia_ Ia nlll P D w_ bi¡ Ensaios Lori io* couros com pelo: declarado , hora da tarde do mesmo dm fm WS_

,vale a lenta¡ Imlla -05- 6300 ¡.U _____ ñ ,e ñ g, paid as seguintes BblBÇOtm postaes to O cada“” por um almocmve que

_ntao que lhe 'bastava querer for- * das provniuas nltramariiias porlu- regressam de Montemor-o-velho, ao

?temente para ficar vinte imunioe a Â DE ::ÍtiltlzaSI Provincia de Caliii-\'ui'ile_. portcôde Eavpliro. _t .

'~ wora com os bra os "abertos ' '3 lr'ia' * i . " “'l * É Vi . . Pc'.re Omem gl.“ °“° V919““

*n- mira- h Ç ' ' ' _WP- :, _d punir! dl( S Thlzfin(¡)el.b .. cegie seu auxilio um bar-queira, que: 0013311““

|0\lflCld ia Guina-_toalha io- ctamente com em, consegum apa_

Thomé e Principe,

S. Thomé. Provincia de Angola, Ca-l

liinda, Loanda; Novo-redondo, Ben-

província de

Sousa Gomes, lente da Universidade

e director da Escola-academica, Ma-

ximiano Augusto da Cunha, director do
   

  

wnhar o cadaver do infeliz estudante

que marchava na corrente.

Apenas se soube do apparecimen_

to, marcharam para o local o nosso

presado amigo, sr. Diamantino Diniz

leglo «Mondego ii. A

photographias.

_Do cortejo foram 'tiradas algumas

o O cadaver ficou depositado no f

 

    

      

  

  

  

  

 

  

     

  

  

 

dara de querer, soil'ria e as'feridas

.sangravam' _ , l l Apparecem sem lim as hostes mahomelanas;

._.' um Phenomeno exhllgldo na Tre'múla à luz do sul, altivo e triumphante,

a companhia Barnum, 1'oma5so, apre'- O i'ndomito peudao das quinas lusitanas.

l' › ' o. _ p “Ash.f_“4i__4_ "Vibüi3
.

. iiomalias analo as. DeiXaçse _ .

gema a g Fluctua á brisa ardente a alma portugueza,, _ w r 1 . a p..

_. “er de alfinetes e a” ,Plcadabpao 0 vencedor pendão dos mares do oriente;

”r r' sangram; 'PÚde além (l '350 acuvar E nas bandas d'alem tremeu com incerteza

_Oditol'nal' mais lenta à sua vontade Do timorato mouro'o pallido crescente!

_fa- circulação do sangue'. n

" Mas estes exercicios hão

~,de sempre ser o privilegio ex-

clusivo de alguns raros indié

iti'vidnos. Na media dos homens Reservas por um pouco a Vossa vida inteira,

i - vindo defender o antro ameaçado,

O dia e abrazador; dos lados do levante

Heroes de Mazagão! heroes d'Aljuharrotal

Nao intenteis a lucta, a lucia descgual;

r [dos talvez soil'rrr uma cruel derrota,

E vae perder o sangue o velho Portugal.

*de realisar, pois exige uma, Cae sobre o vosso corpo exausto, retalhadol

71,_ vontade forte; Ora! 'se alles ti“ Como fera cruel disputa a sua presa,

1:5,.- veggem uma vontade forte 'não Ella disputa o corpo ás aves de rapina,

precisariam de se auto-siigges›

;í jtionar. Além d'isso a tenção

de espirito que ' necessita é

Â. sempre penosae fatigante.

' w Por_ motivo é preferi-

Arroja-se sereno o povo destemido,

, Embaralha-se, emfim, o exercito aguerriilo,

ye] um mais simples, V E a bandeira gentil, esse pendão sublime,

" i - ' Só tremúla do vento ás ondas libertinas;

"- , ~ r o o E

a suggestao mental é dlfi'lcll í Que cmquanto batalhaes a Hcspanha traiçoeira

Que desmembram mais tarde a alma portugueza, i

Das costas do Brazil ás costas da Indo~Cliiiia.

Como a [once de morte, ao centro do Islamismo:

Que vao cair exaugue à boccad'um-'abysmol pó, outros objectos de 0111'0,

Moçambique, Moçambique, Quelima»

iie, Cliiiide, lnliainliane e Lourenço-

Marques; Estado da lndia,Nova-Goa,

Macau, llilly. ~

c Estas caixas, cujos limites ma-

xiinos de peso e de declaração de

gio «Mondego» e muitos. dos

gos.. Veriñcado o obito veio

foi feita autopsia.

Ferreira, illustrado director do. colle-

este im-

De tarde realisou-se o funeral,que

foi imponentissimo e» extraordinaria-

seus ami- jazigo Municipal.

0 O enterro foi dirigido por amigos

mediatamente para a morgue, onde lhe íntimos do sr Diamantino D. Ferreira

*i - 00 funeral do desditoso pequonofo¡ l

em tudo uma manifestação digna do .

que houve em ~
i verdadeiro sentimento

3 ,
l

h.. .

o..

Medico cirurgiãm pela Escola.

dias, do meio dia as 2 da tar-

de.=Rua da Riiàiilia--Aveiro

Q

..-

Cartaz do “CAMPEÃO,
collegio de as. Pedro» e Antonio Viria- ______________=

to Pereira de Moura, professor do col-

m

~ çoçooççesssoeoo

w Alvaro de illiiiucs Futura “

do Porto. Consultas todos os Ê

N

*'*Ôi**w_5.5

illarliiiiiis ilc costura
valor sãoirespectivainente,de 1:000 mente concert““ à . - C“mbmie °m verdad“ ° P“” “tem *

O_ . í _ l ?0005000 _W _. ão i -O cortejoeraformado assim: era uma perola. e_iio pouco temp-0 que ,

o'ammdb e [e - __ “fl-97 n Alumnos da Escola nacional de'aqui esteve conquistou geraes sympa- A

(leVBm ler dlmenSOG-“l SUPÚIWWS 'd » agricultura;- alumnos- do Lyceu, com thias dos seus condiscipulos,professo- * 3.5¡ ?'()()

'20 centimetros de comprimento, uma carreta. dos bombeiros: munioi-irese director do uollegio «Mondego» ' reis

.m centimetros de largura e w de w paes, que 4 conduzia-muitas coroas de que frequentava. _ *

H _ r - ¡Laa ao., geomn_ flores naturaes; dos alumnos e profes- 0 Sobre o cadaver fo¡ exposta uma w "'"

ç a ma) e es“ao Sul?! 5 , b “ "P soros *do collegio «M'ondego»;.alumnos coroa de flores artificiaes das alumnas GRANDE NonADE

les Portes: Premm de regis“) e da Escola academica numerosamente e professoras do collegio «Mondego». Americana

¡ percentagem:

i Portes até 100 granunas, 20

reis; de mais de 100 a 500 gram-

mas', 50 reis; de mais de 500a

l .

Percentagem

260 ' por

de registo, 50, reis.

da declaração de valor,

1 1006000 reis_ou fracção.

As caixas podem conter joias,

pedras preciosas, laminas, barras,

prata

wOu outro metal precioso, ou ainda

, quaesquer outros objetos de valor.

Ó Paginad'um album, com a as-

124

representada, corpo docente e seuil-

lustre director, sr.: dr. Souza Gomes, o tio e p

lente da universidade; alumnos,profes- .sr. Simões Dias,

sores do collegio de S. Pedro e o seu , dor que lhe dilacera a alma e o seu

_ _ illustrado director, sr. Maximiano Au- f bom coração.

lIOOO_ grammas, 100 reis. Premio gusto da Cunha; alumnosdo- collegio

OCumpre-nos agora acompanhar o »

adrinho do saudoso Alfredo, *

de Lisboa, na grande

.A

CARTAS POLITICA Sw

 

'qu'c 0011815?? repetir me' O' iherico leão! não e luctar, o crime

chanicamente_ machlnalmente, Encaminhar-se a morte o pavilhão das quinas, signatura do

a' suggBStaO que l Ai! flor da Lusitania, ail alma d'este iinperio,
t: !entre

',;É-_Í .le pretende' Obter_
Que ensinaá velha Europa a estrada do lndostãol

' ' u Ail nobre Portugal, senhor do lieniisfei'io,

  

  

um"
u,

te como no

fallecido rei da Servia: à

«Nunca tiveoutro amor no mundo l

alem de ti, minha linda Draga, Amo-

primeiro dia que te vi em l

no caracter do systems repre-_

sentat'ivo, cuja principal vanta-

gem é permittir estas'assoCia#

ções tempoirarias, sem prejudi-

_

~

 

Vende-as rm Alquerubim

lliiiiiicl ll. iliiiailor

JOSÉ ESTEVAM
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A Corôa não pode aggre-

_ gar-se_ á regeneração 'por né!

nhum" meio que offenda cases'-

caf'aCter legl e compmm
euã à_

    

   

  

  
  

   

  

  

   

  

    

  

  

Biarritze. E's o amor de toda a minha

_ mocidade e tambem sabes como foi

funesta a minha juventude. Dizem que

I.lusa as Imagens Vlsuflea 830 Gôa, Maleta, Ormuz, America, Ceylãol

.maw fortemente percebidas pe-

Aqui estão os meus primeiros cabel-

los brancos, perto das temporas. En-

velheço, e tu rejuvenesces. Que te

olhem bem. . . Serás o unico amor da

minha velhice, como foste o unico

amor da minha mocidade... es toda

E um cavalleiro imherbe, impavido, sereno, (a) ~ minha”.

Conduz symbolisada a patria de Camões, w _ , _ 1

l quunnto pelo campo, o arabe, o agareuo, Parece que ainda este_ mp¡

* Embebe o alfange atroz nos lusos coraçõesl sera publicado um decreto permit-

I.in~do a entrada do alcool industrial.

E Inda o pendão fluctúa. A ponta diurna lanca E' a .rçsposw que_ as_ reclamaçoes

i .trremcssou ao chão' o cavalleiro mangue: i 'lo-q Vl“mlllllms da U governo' El'

Caiuo pavilhão, tomhon com elle a espr'ançal les que 'llle agradeçain.

O Continuam a queixar~se-nos

1 ale Severdu Vouga de que em algu-

mas freguezias do concelho se

continua a caçar sem respeito pe

las leis. ' '

§ O sr. visconde' da Ribeira-.

brava requereu ao goxierno licença

para installar uma estação climate-

g-g'- 6)¡ ia'd'¡ " u ê ' -v O' velho luctador dos mares orientaesl

as au lu las? A golpes de montante, a golpes da tua lança, tens quarenta annos; que te olhem

Ç 63-39 fama-"penetrar 'a idêa Cairam_ um a um imperios collossaes, benz, que m0 Olhem bem, 0 (1613919 Ba_- j

Z :'*
E lllVE'JOll-to o mundo um sopro d'alliançal betão 001110 61-1 8011 VôlhO ao pe de t1-

* E agora um fatal crime, um crime inconsciente,

. v i..., - y _ . d * Vae sepultar ii'um dia os seculos de glorial

aconse *an 0" * Parece Portugal ã luz d'um sol ardente,

l, ' e eàrirevegse' todas as E cobrem-se de lucto as paginas da historial

i' 1: .'- '15 ,fi-'i :37 3- *- ' 'V' Í .. ~ .

;noites na parede, com pedra

.' “operada, estas_ palavras:

Í'__ *u um_ homem alegre» e a

_ 'que adormecesse-lendo-as.

!gen-*Aerfo'rmulas devem tam-

:..-' (-5 lili' 'í'WTt' . › ' ›

_ví/8113.5' w _consoante as indo- ,

J .l i L
' ' 'e' e

,eu queiram o e'iim'ltv de

,Íhediencia alcançarão o i'esiil..

Só um¡ punhado (Vherocs combate, o resto é sangue;

Morrera Portugal; mas esses que o perderam

Não quizeram sentir dos mouros a. victoria,

E morrendo com honra a pelejar ergueram

Sobre a rampa da patria ao menos cruz'de gloria! 3

Aveiro, 9-5-903. ' ' '-7

Albino Mendes.

2.0 sarg. do 25.

'LV'- . . _ . .

*-;.ta,do em Vista, dizendo-se im

,universais s - et PWPI'Wi

?';jãF'aze Isto».?ara os credulos

;guria mais etñicaz a simples af-

ÍñmatiiíàÍ Em “vez. de' dizerem,

A rainha não

 

(a) Duque de Barcellos.

\
.
f

'

caro governo regular' e nor-

mal d'um só' partido, elevado

ao ' poder por uma maioria

prepria e compacta. '

I E' notavel que a coroa e

o partido partido progressista

tenham sobrelevado ao gover-e

no em cordura e tecto. As pai-

xões 'politicas recolheram-se

ás estações aonde ellas deviam

imperar meuOs. A corôa levan;

tou nobremente todos os 'inter-

dictos ao partido progressista,

c admitiu aos seus conselhos

um membro dajunta do Porto.

pratica de certo

em todo o seu reinado um a4-

Cto de tanta independencia, de '

tanta coragem, soberana e

sua dignidade. Não ' se"“devé* '

aperceirar cem ninguem', sem

Contra ninguem. Por isso não"

deve 'hOstili'Sar a 'situaçãofei'

creio que até agora chamem

feito.“ Nada ' mais se '*lhe”póde

pedir', 'e ”disto * 'mesmo " não's'e

lh'é" "deve ficar 'obrgaldm ' '

Oiduqueí de 'Saldanha pri-

meiro "que“fosse ' membro ao"

governo' 'era 'chefe *d'e 'uma re-'

votação tri'um'ph'ante. '- Ai“rels- '

ponSbilida'de (política " 'que *ell'e i

tomOUporestci'lttctó; é”"'rn'uito'

superior áre'spor'isab'ilidade le-'

gal que* 'i o” prende: Como fú'inis-'

tro. 'Tem mais; deveres a com'.

prir_ para 1com o 'paiz' do que

para Com sons collegast'A ra“:



. _ , I¡

*@WW

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllililllu.

Consultorio

MEDICO-CIRURGICÚ

medico da Real Camara,

lili¡- [acultativo municipal-

Rua d”Arrochella-~Aveiro.

  

  

AGUA ACIDULA DA FOZ DA crer¡

Approvada pela'plunla Consultiva de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalha

da prata e ouro »condenadas em exposições a que tem concorrido.

Analyse chnnica pelo ex.“ sr.. conselheiro dr. VlRGlLIO MACHADO,.medico e lente de

chimica. Esta agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desínlectante.

E' empregada com segura vantagt in na diabetes, dispepsias, catarrhos

gastricos paira/dos ou parasitarios; nas preversões digesti'cas derivadas das'

doencas mfecciosas; na convatescença das febres graves; nas atoa-ias

gastricas dos diabeticos, tuberculosos, brighticos, etc.; no gastricismo dos

wgottados pelos excessos ou privações, etc., etc.

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

Preço, incluindo a garrafa to' dec.) 160 reis.

Apreciaçóes dos distinctos clinicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. .lo-

:ÀÊAÊÉTUNIU DE LENUASTRE proiessor e medico da Casa Real; e professor VlRGlLlO

_ Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, prol'essor de bactereo- i

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

DEPOSITOw GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, Lil-:LISBOA

OFPIOÍNA u.. -umouua

VALENTIM nisours on sum
Successor dc .iodo l'cdl'o àoares

ANTIGA TANUARIA no cow
arruma BENTO DE MOURA w

AVEIRO

N'osta antiga e accreditada offici-

na, fabricamnse todos os utensílios per-

tencentes a arte. Uoncerta toda a qua-

lidade de vazilhas. Vende madeira, ar-

cos de ferro ao feixe e ao kilo; arcos

de pau, rolhas de pau e de cortiça, me-

 

Gasa em S. Jacintho

“i o 7 ~' gr'tl;

ILN DE SE uma,quaSi no- _ r.

va, com nove divisões e ' . "a

Consultas da 1 horas as 3 da tarde. sotam,coni boni quintal, .
“'llllllllllllllllllllllllllllttlllltllltlilltlltlttlltltlllllltlllllllllllllIllllllllllllllllllm w q .

v: poço com engenho e tanque,

situada proximo ao mar e jun-

; i to de uma linha americana.

Com 80 0p, de oleo puro de fígado de .Trata'se com Mannes N0-

bacalhau, glycerína, glycerophosphatos e gueira em Jacintho 011 com i

hypophosphitos de calcio e de sadio. A _ '

Premiada com a medalha de ouro JOBé d,e carvalho Bran

na Exposição dos Açores, unica a que 00 em Aveiro _

concorreu. Analysada no laboratorio

chimico da Escola Polytechnica de Wüwnm*

Lisboa. _ PNBUNATIOOS DÚNLOP

* Benjamim de Souza Teixeira, ba-

  

 

 

  

 

 

A mais afamada de todas quantas se co nhecem. Ultima 'l

novrdade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom

funccionamento. O material do seu fabrico é de primeira qua-

lidade, e afñançado pelosiabiicantes DELACHANAL & C.“

de Parizz--Preço com o travão, õõ$000 reis.

Grande sortimento de accessorios e officina de reparações tanto de

bicycletes como de machinas de costura, etc.---Unico representante em

Portugal, Antonio Joaquim Augusto-SANGALHOS-ANADIA.

- São nossos agentes-*Em Aguada, o sr. Bento da Souza Carneiro

:Em Ilhavo, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizin ho.-Acceitam-

z se mais.

    

    

  

e¡ e e, w A vaooo ams

M * charel formado pela Universidade de Legitimos egarantidos. Pneu-

nal aos tuberculosos, attesto que te- t tional, afiançados 8.51500.

~ nho empregado na minha clinica par- Grande sortido em 3,009350-

Pomada anti-herpejt'çia cional d'oleo de ñgado de bacalhau, z sem competencia.,

Para comprovar a ethcacia preparada pelo pharmaceutico A- Car- O Antonio Joaquim Augusto, O

w t Sangalhos-Anadia.

VENDE-SE:-em Ilhavo, no

e estabelecimento do sr. Antonio

Augusto Nunes Vizinho.

i 0

E em Aguada, no estabeleci-

mento do sr. Bento de Souza

O

1 Coimbra, medico da Assistencia Nacio- maticos Omnium, Cvclone e Na_

na

ALLA dt FILHA

ticular e na Assistencia a EWLUZSÕO Na- rios para, bicycletes a, preços

l ; 7 , , ;- valho da Fonseca da qual tenho tira-

d esta pomada, bastaiá dizer t
_ , _ A , do magníficos resultados.

que ha milhares de pessoas E por ser verdade passo o presen-

que a teem empregado em im-
te,,que iuro sob o meu grau.

w _ Lisboa, 28 de novembro de 1902.

pingens, herpes, escrophulas,

  

cha o tudo 0 que diz respeito ao oiii- ¡crmas tanto antigas como re_ (a) Benjamim g6 Souza Te'ixeimg carneiro_ _W_M____W

owifede ao publico, aos seus amigos centos, embora syphiliticas e A Emulsão Natidiial não se confun- w *Qd-O“MWM w

w w l e. ' ' de com a emulsão de Scott, ultima-

que os seus salutales eñeuos mente condemnada no Supremo Tri-

immediatamente se teem feito bunal de Justiça.0 preço é quasi metade

d'essa emulsão, que se diz extrangei-

 

e freguezes que Visitem o seu estabe-

lecimento, que é o primeiro n'esta ci-

dade.

Tambem tem deposito de papel de sentir_

“JUizo DE DIREITO FUNDIÇAO ALLnnçi eis nevms

;DEI

Bar.08 da PINHO, succesor

Rua Moreira da Cruz, Devexasmv. Nova de Gaya

  

2 .O OFFIGIO

 

N'esta fabrica constroem-so todos as obras, tanto em forro fundi-

do, como em metal o bronze, assim como: machinns de vapor, linhas

d'cixo, tambores para correias, bombas de pressão para agua, »ditas

systems galló para trasl'egar vinhos, prensas para expromer bagaços

d'uvas ou azeite,- ussini como todos as obras que pertençam a fundi-

ção, serralheria e 'torno mechanico, portões e gradcamentos para jar-

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

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

ra marcar caixas para embarque, charruas c arados de todos os sys-

tem-as, dos mais reconhecidos_resultados esmagadores para uvas com

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

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

ro para cosinha em preto c estanhada de todos os tamanhos, ferros

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

BlNllS DE COSTURA AT

Escrivão Barbosa de Magalhães w

Editos de 30 dias

elo juizo de direito da co-

marca de Aveiro e carto-

rio do escrivão do 2.° ofH-

, cio, BarboSa de vMaga-

lhães, nos autos de inventario

i orplianologico a que se proce-

de por fallecimento de Elisa

Rosa Simões Amaro, morado-

embrulhos para_ mercearias. _ w ra uando é fabricada em Villa Nova i ' DA

TUDO POR PREÇOS 1.a de &eye-Porto.. t d , 7 _ V

sem c nr“rv DE ALLA a FILHA ”g“ a “3513““ e* A
O E LNCIA o o , ANTONIO CARVALHO DA FONSECA o i i

v ~ W r 'l "W , Pharmaceutico de 1.' classe

* _LV * O “ A Fornecedor da Real One¡ Pia de Lisboa

A' venda nas princípaes Pharma-

, c' s e dro arias no Reino, Ilh s

AIVA da IRMAO, proprietarios da Fabrica de Fundição de Gondomar, annun- izideal. g ' a e *

P ciam que na sua secção de objectos agrtcotas annexa a mesma lundigao, w DEPOSHO GERAL

além dc todos os objectos agricolas quwc teem sempre em deposito, tem actual- RUA DE Sm MARTHA N10 15.53,

 

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

para os lavradores Ja pelo modo como sao constrmdos, pcis que sào todos de

ferro laminado c tamao de tre-.ixo, ja pela pouca forca que e necessario chipre

gar, o pelo seruco que adiantam. ooiivldani, pois, todos os lavradores em geral,

mas em particular os do concelho da Feira, que tiverem de fazer acqmsicao de

utensílios agricolas, a naoo fazerem sem Visnar a nova sccçao, onde terao occa- w

eiáo de observar os melhoramentos da industria nacional e mesmo observarem

que podem adquirir uni objecto de importadora para a agricultura por uma ms

alguiticante quantia. Tudo garantido. ~ O

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

antes, na Villa da Feira, Domingos Gomes de ttczende;-em Oliveira d'Azemeis, *

Luiz de Souza;-cm Estarreja, Francisco Camara Radrignes de Pinho.
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i \.;« i l w ra que foi na cidade d'Aveiro, .

~ » e v ~ v › ' ° te abe- v
w A. Charles Lambert e em que é inventarian c O ,w . _a_

. à ç; de casal seu ñlho Isaias x _ã

RUE CHARONNE, 321 PARIS August-0 d'Albuquerque» rem-X e

-__- dente nn mesma cidade, correm x 3?.

DESCOBFRTÁ IMPORTANTISSIMÂ Wilma de 30 dia** a mm“” da X (É.

Por am chegou a Portugal a es segunda e ultima publicado-.210g
m

?'pecialidade, unica no seu genero, do d'este nos respectivos jul'littes, E

v etimio Mr. dr. A. Charles Lambert. . . "“ 4

Ninguem deve ter esquecido a ce- ~ Chiunaml” e Citando O mwms' x

lebre deSCObôrta do ¡HSÍgne dl"- A- dimai'ido dainventariadaJoão -

Ciarles Lambert, Paris, realisada na. d' E i x "q

  

   

_
N . . \ , ›

India. Elle com o seu immenso saber, i de bm““ suzalloa Ausente em x

&Palysando e investigando uma inñ' parte incerta do Brazil, para. x

nidade de hervas medicinaes que na . . w V t r

assistir a todos os termos do re-
, India se encontram, e depois de pro-

ÍundOS °Stud°S› Ghegcu 30* completo ferido inventario até hnal e de- ~

resultado, mediante a cuidadosa com- . ›, . . b

binação das ditas hervas de realisar * duer 11 e e 03 seus u ellos, 80

,q ~ w » w _ ' um maravilhoso especifico que em pena de revelia. ã
w ñ r w i » poucos dias e radicalmente extingue 1 P1 ' _x t ~ t_ b i

v _ t a purgação chronica, o catharro da“ d O lnbsen e sao 'un em g

«í

 

vagina, o restringimento uretral, etc. ~ Citadas quaegquer pessoais in-
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&ââêêêiwc... -- * E' efiicacissimo tambem r Roob l . 1 d. w
ça

,RUA DlRElTâr-ÃVEIRO em destruir completa e radicalmente Certas, que 9*'J11 guem com Vl'
É

w a. sefilide chronica e hereditaria. Este peito no referido inventa rio pn- a'

\JIIMMMIinIuthttlllthllh lllllllllllllllllllllIlllllllllllllll1tlItillltllllllllllltlittlllllllllllttlllllllllllllllllltllllllltlllllllllb maravdhoso producto chimico, que t _ ñ q q
_a

í bem se pôde chama, milagrosa, com_ ra os deduzirem, querendo. a ãoã

Bicycletas, motocycletas e automoveis dos Posto exclusiyamente _de vegetaes Aveiro, 13 de Junho de ,meu g E

l = b - - O] ,e ' f., , evrta os perniciosos efi'eitos do Iodo w
. _e à eo

me liores ta ricantes inD ezes .e ¡ancezes.. _ ado Mercúrio, causadores de grandes 1903_
É ã .à

Blcydems novas? garant'das› a P““Cll'lar em 50$000 ”img” n° °°rp° °°°m espwal'dade VERIFIQUEI- 0 .luiz de direito, Grande SOrLi-.to em accessoriOS. agulhas. etc., etc. omcina de re-

. nos ossos, de que em edade já. adulta

lTelS- se sentem os graves resultados, com

Grande sortido de accessorios para bicycletas de todos fortes dores rheumaticas 6 deprecia-
Q mento em geral da saude.

os auctores e para todos os preços. Cada frasco de Roob anti_syphili_

Ofñcina para concertos, garantindo-se a perfeição e so- , tiemgõg reis: d P1 1

lidez. Esmaltagem e nicklagem.
a a* W“ 0 1 u as Para a Pur-

gação com as respectivas instrucções,

Grandes reducçôes nos preços 800 reis.

Alugam-ae bicyc|etas Cada frasco de Injecçao para a

___ ñ __________ mesma, 800 reis.

_ _'Ú' Vendem-se na pharmacia Joao

E Bernardo Ribeiro Junior, Aveiro.

paracões, tanto de machinas de costura como de bicycletes. q

Antonio Joaquim Augusto-Sanga-
F. A. Pinto.

O escrivão do 2.0 officio,

Silverio Augusto Barbosa de

Magalhães

Unico agente em Portugal,

lhos-Anadia.

Sao nossos agentes: EM AGUEDA, o sr. Bento de Souza Car-

neiro-_EM ILHAVO, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizivnho-a-Accei-

tam-se mais.

  

Acceitam-se agentes nas localidades onde ainda não os temos. N q

O
OAO Francisco Pedro, com

estabelecimento de taberna

no logar do Sol-posto, de-

, clara que, não podendo es-

tar á testa do seu negocíoe não

w tendo pessoal que possa substi*

tiiil-o, resolveu fechar a. sua _

porta no ñm do mez corrente. "

Por este meioavma a todos A

os seus credores para que den- w '1 HAMES, DE 5645 TONELADAS. Em 22 de Junho.

tro (Veste praso venham a sua Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, Montevi-

casa, para lhe serem satisfeitas deu e Buenos-Ayres.

as suas contas. MAG"DALENA, DE 5362 TONELADAS. Em 6618 Julho'

Sol-posto 18 de junho de Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Monte-

, videu e Buenos-Ayres. í 'Z ^_

A BORDO HA CREADOS PORTUGUEZES . ,.

Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de_ l.“ classe ess

colher os beliches á vista da planta dos paqnetes, mas para_ e;

isso recommendamos muita antecedencia. '* i

PREVENÇÃO AUS PASSAGElRUS

T811th 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- í.

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

, _ pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi-Âr'

I“eSta 0mm“” recentemente m0““ lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY dt ._

* tada com “dos os requiSÍWS SYMINGTON, e tambem »o nome da Companhia MALA REAL

vmodernos, .executam-se todos osIN(;,LEz,A_P -__;

trabalhos com promptidão e asseio w
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'são d'estado não o desliga do

respeito ás leis, mas absolve-o

de certas praticas e formula-

rios constitucionaes.

O partido progressista não

póde falsear os seus prin ;ipios,

mas não deve negar-se ao ser-

viço publico. As circumstan-

cias peculiares da nossa terra

tem-lhe dado uma inñuencia

decisiva nos negocios, e a sua

prudencia e o seu patriotismo

mandam-lhe que use discreta-

mente do seu inimenso poder.

A paz publica _e os adianta-

mentos nacionaes dependem

da sabedoria dos seus conse-

lhos. Sem o seu apoio não pó -

de haver em Portugal nem

deve ser superior a resenti-

mentos.

Com o accordo destas tres-

potencias a regeneração póde

viver muito tempo a despeito

das notas estrangeiras e dos

furores reaccionarios. A admi-

nistração publica não saíra de

entre os homens parcialisados

contra o systema decaido,

misturando-se no governo do

estado os caracteres da esquer-

da que poderem leal e consti-

tucionalmente acceitar o po-

der com os estadtsias mais lia-

beis e despreoccupados d"ou-

tras crenças menos adiantadas,

por modo que as cousas pu»

blicas tomem acento, e os

  

João Francisco Pedro.

SEBRALHERIA l.° DE MAIO

 

_João Vicente Ferreira

 

RUA DD GRAVITO-AVElRO

-ix-Ivr-

Unicos Agentes no Norte de Portugal

systema constitucional, nem

administração honrada e fo-

mentadora Um partido destes

não deve Soffrer baldões, mas

interesses do paiz recebam um

impulso duradouro.

Não digam que a minha

idêa é enexequivel! Ella está

i por modicos preços.

Construem-se camas, grades,

portões, fogões, lavatorios, enge-

nhos de tirar' agua, etc., etc.

PREÇOS SEM COMPETENCIA

Tait, Rumsey do Symington

19, Rua do Infante D. Henrique-_Torto

Ou aos Seus correspondentes em todas as

cidades e villas de Portugal

 


