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Cartões de visita ¡ MANUEL JOSE MENDES LEITE

O ANNIVERSARIOS ][

Fazem annos:

va-o, animando e dirigindo os cam- * fugir d'elle, ou dos carros e ~

l pinos com o denodo tradicional e a cavallos que demais a mais

o o ° 9, j
O

intrepldez classma dum general costumam correrpela @Idade

em campanha
I d w bsd 1 en

As touradas! As touradas para a t0 d a 11 as ca le no

elle eram pulmões novos. uma vida Xurro das valetas, que são tu-

juvenil que lhe entrava no peito. do o que ha de mais mal feito

Passaram .se. muitos annos em e Perigoso, principalmente pa-

que o annuncm de uma tourada o

erguia--alegre e fresco como um

rapaz--do triste leito a que feroz-

mente o chumbava a consumpção

Avare

 

0 futuro colonlal

- »o seio da Companhia do

N assucar de Moçambique

lavram tão fundas e graves

dissidencias, que a assembleia

geral dos seus_ accionistas, ul-

timamente convocada,não pou-

de funccionar com ordem, e

em vez de se discutir' e votar o

relatorio e contas da direcção

e parecer do conselho fiscal,

foram bruscamente destituidos

dos seus cargos todos os cor- '

P08 gerente- w Jese Leite Ribeiro

 

. W W a l, . 1 . Atção nobilissima_Bacharel em duas faculdades

Hole! as Sr' . D “lama (JarOhna j _Secretario geral, ¡.lrcstdcntc da camara. e coni-

d'Oliveira Machado, D Maria. Camilla l mandante da guarda nacional-~Dcputado pela

l primeira vez-Estreia parlamentar.

d'Oliveira Machado, Braga', e D. Emi- l

ha' Mendonça' Barreto' ' «No dia 23 de junho de 1828, fi-

zeram as forças constitucionaes um
Amanhã, os srs. Julio Cesar Fer-

reconhecimento sobre a villa da

. l reira Duarte, Anadia; e Arnaldo Octa-

l'a creançaso Mültas portas de * vio Guimarães, Valle-Maior.

lãga, onde pouco antes haviam che-

gado as avançadas miguelistas, e

entrada_ tem um e dois degraus Alem, o sr. Francisco Uarlos Rego.

depois de pequeno tiroteio aprisio-

. . . @Fizeram tambem annos: no dia

para a I'lla, de Vavl'ladissulm8 20 e 23 do corrente a sr.a 1).,Maria Jo

naram, alem de grande numero de

praças de pret, o commandante das

w t l - ° 7 _ inda *o _ "" t _ ° sé Falcão Cotta de Menezes Bourbon

la ente, e progressua A n tamanhos, que sao outros an Animado de Lacerda (Azevedo) tm_

forças alisolutistas, o major de in-

fanteria n.0 22, Antonio Roque de

prmmpm do mez' quando se de“ a l tJB eStOYVOS e perigos, alem do dos srs. viscondes do Ameal; e o filhi-

Andrade e um capitão do mesmo

o o ç j Í ,u - . Q' g o 9 ' ' =

P“melra tourdda d eSte 39110, elf ~ few aspecto que dao á eldade_ nho mais novo deste illustre titular

contrámos á porta da casa de Let- * @Passou ante-hontem o anntver-

regimentO. O primeiro d'estes dois

ofiieiaes trasia um braço atraves-

te Ribeiro o seu visinho e dilecto Eatamos *a Prégarno deser' SMÍO natal““ do n°830 bom amigo 9

Mendes Leite, envergando Opulen_ to_ Mas cumpnmos O nosso de- l muito digno JnSpector da fazenda, sr.

» sado por uma bala. Ambos foram

* lavados para Coimbra, e ahi reco~

, . l Miguel d'Araujo, que hoje foi para Al-

ta e festiva sobrecasaca. ver de bom senso e de patrw- bergaria-a-velha, inapeccionar a res-

-Que diabo faz V. Ex.a aqui, tismo_ peotiva repartição.

em trago domingueiro, e excepcio- i - a a ~ a* a, BESTAJJA§=f T d 1 B

w 'l ° ' - e VlSl a a arm 1a o sr. ( r. ar-
nalmente cerimomoso em Aveiro? 3.5po-conde a “lidos na cadeia da Portagem. A

delegação da Junta do Porto, que

ahi se achava, julgou mais acerta-

do que os dois prisioneiros fossem

transportados immetliatamente pa-

r sunt - e h i de curiosi . _ bosa de Magalhães estiveram hontem

;se g el u c e O w “ (Nhegou no domingo a Celmbra o em Aveiro o nosso bom ,mugo e anti,

a e.
j

ra as cadeias da Relação, e assim

se fez. Para cristodiar os prisionei-

, Bate facto'_ que primeira eio para Aveiro nos come-

Vlsta parece nao ter Importan- w ços de 1847 e aqui Viveu w _ _ sr_ bispoçonde, Um ligeiro in- go escrivão -deÇdit-eito, sr. Joaquim dos

...Como h0je é dia de touros e commodo, de que felhmeme se acha Santos Monteiro, e sua gentihssuna

ros organisou-se uma numerosa es-

colta, mas como não houvesse in-

cia ois nenhuma influencia * , . . . , . ,

.i p _ sempre, até que se fino“ a 23 o Leite Ribeiro tem estado a mor- -e . k wl - .O. a filha D- Beamã de 33118311109 (Ana-

drrecta exerce pelo menos des- - i i . . Ja '6313136 60H10, Ohm-OGU sua 8X- dia.)

de .á no andamento dos ne_ de julho de 1883. Havendo-se rey, Vlm perguntar se elle ia á cor- ,.evdna a a“,echmr O seu regresso, _com sua esposa esteve em Avai_

J ' almtado como VOIUHtano no “da de maca ou de cademnha Pa' desistindo da sua visita ao sr. mar-

teira confiança na trepa, não do

que ella deixasse fugir os prisio-

neiros, mas sim que tentasse con-

_ d d , _ ~ 1 _ . ro o sr Raul da Motta, escrivão nota-

gomos! aéa mlmãtrãçao gerda exercito da rainha quando em ;É Ver “Emi, ° É”“ de al“daã" quez Vega de'Armijo no seu caslel- ~“° em POrtalegm'

l v - - _as aca o *e s- er ue vae a . a. w . . - - _

do Pam, 00mm -0 e gran e Lisboa se preparou a reelsten- à q P 10 de M05- Na sua Parma de M0" thilde de Barros, presada esposa do

tra a sua vida, tal era a excitação

que contra elles existia, ordenOu-ss

    

 

ÕEstão em Aveiro as sr." D. Ma-

ravidade ara os ue vêem -. . .. › E foi» vagar“? e arrastada' dariz recebeu o nobre Prelado no- sr. conselheiro Silverio A. Pereira cia

g ~ p , q _ cm ao 80196 d estado de 6 de mente como á seguinte tourada. -.. . . . w -l . ~ silva D_ Maria, José de Can, 11,0 D

fundo elonge nas nossas ques- - - 7 . . vas provas de elevada consu eiaçao _ 3 j a e .

* . OUtUbTO de 1846, aSãlâtlu á Na ultima, na de domingo, t0- - , a - › l _ EI'CIlla. de Carvalho Paraiso.

tões colomaes .. d T d f
e respeitosa estima. N um teeglam

' acçao e erros-ve ras, azen-

A h' t ' d' t C . da a gente “0““ a falta de Leite: ma d'alli, de 22 a 1,30 mira da tar- 0 PARTIDAS

*18 orla es a' ompa' do parte do estado maior do '

 

  

 

   

  

 

Ribeho_ , _ w w H 7 D. . seguiu hoje para Luso, onde foi

h. é d-ñ t F d d ñ _Morre (resta feita ___Pm- de Pal? "0359 conega do a E 'ano em Vieita ao nosso presadissimo ami-

n 1a le l can ei un ã ap?" marechal Saldanha, a quem * ' * ' de NUUCIBS», 19-58:

m exp Orar a cu tura O OPÍO , acompanhou depois quando
phetisavam todos.-Pois se elle

~ °
não veio á corrida! . . . . .

em Mo ambl ue o ue serla : - í , . vc hole uma despedida all'ectuosa, seu-

- ' ç d, q i ' eSte V610 .esmbelecer O seu _ E de fado 38'01“5an com so-f' do quando partiu calorosamcnte Victo-

a riqueaa *essa Provmclaimas quartel general em Agueda. trimentos horrorosos, dos quaes des- rindo por hespanhoese portuguezes. 0

que 88113 tambem 3.0 mesmo ' Por esta occasião recebeu a cançou morrendo na, manhã, do Illusàre dpráelado a tOdOS captlvou pela

~ v í _ __ _ 2 suaonae».

?empo a “Ima do comnàermo * sua nomeaçao de escrivao de ; 3'

"13.182 em Maca?! aba? Ono“ direito da comarca de Aveiro, Na- eõtl'ada de ÀYÉITO á Barra

P01: Inconfessavãls momâosnãs' de que tomou logo posse e que e

,ç sa industria, e ceu re nã¡ a; A desde logo grangeou as Sym_

ao assucar, que nunca po er( pathias games que teve até

não ha um unicb ponto on-

dar cousa que se veja, e Só morrer como prova eat“ bri- basta ara encher 3 alma *um hO'

p * “ , ou passageiros. Esta falta, quer V V ' 7
o e

:fãvzsgãããlgêãgexíug ::1033,3_ “Jante artigo do nosso_ 111118” w mem adoravel, explósivo de bonda- ,_ b ñ d. . w _

'. trado college a Locomonvarñr' , des, e que n”um Viver modesto se tao armar-Dente po 1a Efe¡ _sup

xa de 391' lucyatlvai mas ape' made pelo seu distinctissimo l faziaadmirar por qualidades brilhan- ~ prida, eque se torna priuclpal-

nas para os du'ectores remune' director: tes e sem Preço- mente sensível nas proximida-

rados e Para 05 jogadores de Sob a densa e linear folhagem Guardo carinhosamente a sua des da. praia do Forte, onde

Leite Ribeiro não foi estadista,

litter'ato, politico, princepe, janota,

titular, nem orador ou qualquer

d'essas grandezas convencionaes

que a sociedade costuma constellar ~ mente atracan e fazer embar_

e ungir. F01 apenas--e e quanto _que ou desembarque de carga

 

«O sr. Bispo Conde de Coimbra te- l

l galla.

l de os barcos possam soffrivel- w
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bolsa, com prejuizo e despres-

tigio do paiz. _

Esse jogo desenfreado, es-

sa lucta de interesses meramen-

te pessoaes e nem sempre legi-

timos, em que se debatem os

accionistas verdadeiros e fin- _

gidos, é que motiva todas as di-

sideucias e bulhas intestinas,

que se traduzem em especta-

culos ridiculos,como o da ulti-

ma assembleia geral.

A companhia do assucar

de Moçambique, como quasi

todas as nossas companhias co-

loniaes. só existe em Lisboa. na

bolsa do Commercio.

Assim ninguem dirá que o

nosso iuturo colonial não está

bem assegurado, e que não so-

mos um povo expansivo e co-

lonisador, digno das tradicções

gloriosas dos nossos epicosdes-

cobridores.

Gonselllelro José Lucnno de Caslro

w emos a informação de que

T o nobre chefe do partido

progressistatenciona sahir sab a

bado' de Paris, com sua ex.ma

 

esposa e filhas, sendo prova- ;

vel em direcção a uma estan-

cia balnear dos Pyrineus, onde w

se demorará alguns dias, viu-

Anadia.

A doença de bexiga está

completamente debellada e,

embora prosiga o entorpeci-

mento das pernas, asseveram

unanimemente os tres especia-

listas consultados, que elle des-

apparecerá totalmente, após al- ,

guns exercicios e com os bons

ares da província.

* geiras noticias.

lhões de vermes famintos começam

a devorar n'uma insaciabilidade im-

munda os despejos indefesos de um

homem no qual a energia e virili-

dade tinham accentuado os seus

esforços inquebrantaveis.

Só, quando a sensibilidade está w

- embotada como desprezado relha *

do arado inutil, é que não doe ver,

w estendido e cruelmente desenraiza-

do pelo vendaval, o roble gigante

w e magestoso!

Quem não ha de pois confran- ,

A tembro, perante a repartição de fazenda d'este dis-

tricto, um fôro imposto em predio, sito em Sá, su- '

: fanteria 2, para o nosso 24.

gernse ao ver estendido e inerte um

* homem grande e esbelto. de andar w

nobre, elegantezde porte,alt1vo mas

sem sobranceira, dium apromo tão

reSpeitavel como gentil, de uma

direita resistencia a consumpção

intrasigente que o minou annos,

sem descançar um minuto.

E Leite Ribeiro era sem duvi

da algumawbastava

d'esses exemplares já hoje raros

do ñdalgo portuguez. Ar superior,

maneiras affaveis, corpo vistoso,

traje apurado, aceio brilhante, gosa

tos galhardos, hospitalidade franca

e cpulenta, todos esses toques de w

quem se estima e quér que o esti-

mem, fulgiam em Leite Ribeiro.

Não lhe faltavam as antigas e

apreciadas qualidades de rijo cas

valleiro e toureiro entendido.

Não ha muitos annos ainda o

vi partir para uma espera de tou-

ros, á frente do grupo de campi-

nas, brilhando cavallarias de abe-

- * ão n'uma e ua travessa, em man-

do depors para a sua casa de * g g
gas de camisa apenas coberta pelo

collete de velludinho azul com bo-

tões de vidro, de calção da mesma

téla, grossas meias de lã cingidas

de prateleira e avultada espera de

ferro no pé esquerdo. Fazia gosto

vel-o, tão teso a cavallo, tão ale-

gre, tão moço apesar da enorme

calva que se denunciava por bai-

xo do barrete de lã verde e das

longas caãs do bigode! E destemi-

. w do, com um desembaraço e temeri-

Folgamos com estas hson- ~
dade adolescente, carregava o ga-

do, tomava-lhe as voltas, ampara-

vel-o--um l

l dos verde negros Cyprestes, no seio memona¡ e na” sem¡ e“ quem em'

w da revolvida terra madrasta, mi-
pane com palavras foscas as estrel-

las formosissimas dos seus feitos

- philantrOpicos, e muito menos quem

os arranque do seu firmamento!

N.° 52 de 26 de julho de 1883.

Carlos Faria.

nosso illustre amigo e distincto medico em Al-

gés, sr. dr. Ricardo Nogueira Souto, ganhou de-

finitivamente, por accordão da Relação do Porto,

uma acçãojudicial que por dignidade profissional e

politica se vira forçado a instaurar na comarca de

Albergarta-a-Vclha, e em que portanto os seus ad l

versarios punham todo a capricho. Foi um verdaê

deiro e merecido triumpho, pelo qual 0 fclicitamos,

assim como ao seu eminente advogado, o sr. dr.

Barbosa de Magalhães.

Õ Vai á praça, no dia 7 do proximo mez de se-

burbios d'esta cidade, e.pertencente á Santa Casa

da Misçricordia.

Õ E n'estc anno abundante a cre-ação de mo-

reias nas proximidades do Forte e do Pharol.

Õ Andam em inspecção pelas recebedorias d'es-

te districto os srs. João Possidonio de Freitas, 1.0 of-

ñcial da inspecção geral do thesouro, e Xavier Fir-

mino Vieira, offtcial addido á mesma inspecção, ser-

vmdo de inspector geral, os quaes já visitaram a

deste concelho, achando tudo na melhor ordem, pe-

lo que teceram os mats rasgados elogios ao digno

' preposto e nosso amigo, sr. Florentino V. Ferreira,

o que nos é grato notificar.

Õ Era falso o boato de molcstia suspeita no Por-

to. Ainda bem.

 

ão ha maneira de fazer vin-

> gar a ideia de construir

passeios lateraes ao longo das

ruas de maior transito da ci-

dade, para adoçar o piso, e,

evitar os perigos constantes

de atropelamentos, sobre tudo

de noite, e no trajecto para a

estação. Temos por vezes fal-

lado n'isso; mas como é me:

lhoramento de incontestavel e

íncontestada vantagem, nin-

guem nos tem secundado, nem

ouvido. A iniciativa particular

já tem feito essa obra em fren-

w te d'alguns predios, o que mui-

no joelho, sapatos brancos de salto l
to facilita a sua conclusão por

parte da camara e do estado

~ na parte que respectivamente

lhes compete. Assim, não sen»

do aquelles passeios seguidos,

mais incommodo se torna ain-

da o transito.

Em dias de chuva, o lama-

çal é_ horrivel, e quem tenta

estão bastantes familias a ba-

nhos, e que muitos forasteiros

desejam visitar pela ria, revel-

la um grande desmazello por

w problematica ou à pelo menos

~ adiavel commodidade.

Notícias militares

à chegou a Aveiro o sr. tenen-

te-coronel Cunha França, que

l ultimamente foi transferido de ln-

0 Pediu para frequentar a es-

cola polytechnica sem prejuizo do

serviço o alferes de cavallaria 4,

nosso patricio e amigo, sr. Manuel

Firmino d'Almeida Maia Magalhães. r

§ Pela secretaria da guerra foi c

i Miranda, Francisco Manuel Couceiro *
ordenado que os otliciaes que de-

sejarem servir no Ultramar, apre-

sentem as declarações até ao dia

5 d'outubro do corrente anno.

O nosso patricia, sr. João Re-

galla, alferes da administração mi-

litar,fez all¡ já a sua declaração.

Q A banda de infanteria 24 que

tinha ido no domingo para Arouca

assistir aos festejos da rainha San-

ta Mafalda e S. Bartholomeu,

gressou hontem a Aveiro.

_.__________..______..__._,

Pendencia d'hom-a

sr. Dantas Baracho, jul-

0 gando-se offendido por uma

phrase do Dia, em apreciação

da sua attitude parlamentar,

mandou padrinhos ao sr. con-

selheiro Alpoim, que, por in-

termedio dos padrinhos que

tambem nomeou, disse que,

sendo aquella apreciação de

caracter meramente politico,

entendia não importar offensa

pessoal de que tivesse de dar

satisfações. Não houve porem

:recordo a tal respeito, e por

isso o conflicto não teve por

ora seguimento.

_ re- ~

go sr. conselheiro Francisco de Castro

Mattoso, o nosso college, sr. Marques

Gomes.

. DOENTES:

Tem estado ligeiramente incom-

modada de saude no Pharol a esposa

th reSpeitavel clinico, sr. dr. Luiz Re-

ÔTem melhorado consideravel-

mente o sr. dr Pereira da Cruz, dele-

gado de saude n'este districto.

O VILLEGIATURA:

Ocm sua esposa. esteve em Aveiro

de visita a seu pae o sr. dr. Barbosa

de Magalhães, o sr. Victorino Godi-

nho, alferas de infantaria 23.

@A sra D. Maria d'Arrabida de

Vilhena e Magalhães acompanhou de

automovel a Parilllhó as suas amigas

D. Estephania Macieira e D. Elvira

Egas Moniz.

@Tencionam ir a Torres Novas.

assistir aos trabalhos íinaes dos alu-

mnos da escola pratica de cavallariae

r á. corrida de cavallos com obstaculos, l

que se realisam nos d as 29 e 30 do

corrente, os srs. dr. Barbosa de Maga-

, lhães (filho), Silverio de Magalhães, e l

D. Natalia de Vilhena Barbosa de Mau

* tudo o que é util e necessario, ; galhães.

O São hoje esperados n'esta cidade, onde vêem

“ jantar com o sr. dr. Barbosa de Magalhães, os nos-

sos distinctos amigos, srs. drs. Egas Moniz e Anto-

nio Macieira e suas cxcellcntissimas esposas. Suas

excellencias já aqui vieram ante-hontem nos seus

automoveis, de visita áquelle cavalheiro, mas só se

demoraram alguns quartos dc hora.

O THERMAS E PRAIAS:

Seguem na proxima semana para

o Pharol o nosso amigo, sr. Silverio *

de Magalhães e familia.

@Com sua esposa encontra-se em

Mondariz o sr. Duarte Ferreira Pinto l

Basto, administrador da importante ,

fabrica da Vista-alegre.

@Estão já no Pharol, com suas fa- *

milias, os srs. Joao Pedro Soares e

Domingos José dos Santos Leite.

o Chegou tambem ao Pharol o sr.

Manuel José Brandão.

@Estiveram alli, de visita, os srs. *

dr. Marques Mano, Albino Pinto de

da Costa, D. Luiza e D. Crisanta Re-

galla, Jeremias Lebre e esposa, Jacin-

tho Caldas, João Machado,

municipal, e sua. esposa; Antonio Ma-

deira Brito e filho.

@Regressa no proximo sabbado á.

* estancia balnear do Forte o sr. dr. João

Antonio de Sousa, juiz de direito em

Montemor.

@De passagem para o Gerea, de-

moraram-se hoje al umas horas n'es-

ta. cidade o sr. dr. ntonio Faustino

dos Santos Crespo, antigo deputado

~ da nação, e sua esposa.

@Está no Bussaco com sua espo-

sa e filha o sr. dr. Francisco da, Costa

l Pessoa Cabral.

@Está na Costa-nova o sr. dr. Sa-

' muel Maia.

@Está em Espinho o sr. dr. Trin-

~ dade Coelho.

@Está em Vizella o sr. conselhei- *

ro dr. Josê da Motta Prego, antigo go-

vernador civil d'este districto.

O AGRADECIMENTO:

Maria Moreira de Mattos de Mi-

, randa e Albino Pinto de Miranda, gra-

~ tos para com todas as

l interessaram pelas melhoras e com-

, pleto restabelecimento de sua filha

* Conceição, que ha tempo foi acommet

pessoas que se

tida de grave doença. nos olhos, im-

» possibilitados de a todos cumprimem ,

tarem pessoalmente veem por este

w meio confessar o san eterno agradeci- ~

mento, fasendo votos para que Deus

os livre e a todos nós de taes enfer-

mídades.

Aveiro, 25 de agosto de 1903.

í Affonso l

Brandão Themudo, alferes da guarda'

que fizessem tambem parte d'ella,

alguns meademicos». N'este nu-

mero entraram José Estevam e o

seu amigo e patricio Mendes Lei-

te. Ambos foram informados de

que havia tenções de assassinar os

prisioneiros durante a marcha; em

virtude d'isto adeptaram taes pro-

videncias, foram de tal modo ener-

gicos e cautelosos, que o partido

liberal não passou pela enorme ver-

gonha por que o queriam fazer pas-

sar».

(1889) . Marques Gomes.

«Em outubro de 1834, matri-

culou-se Mendes Leite na univer-

sidade no 4.“ anno de leis, por isso

que tinha ido dispensado do acto

do 3.° anno pelo decreto de 8 de

março de 1833, referendado por

Candido José Xavier, que conce-

deu «perdão d'acto» aos academi-

cos que se haviam alistado nas

bandeiras da liberdade. Durante

este anno e o que se lhe seguiu,

* habitou no collegio de S. Jeronymo

com José Estevam. Em 1836 for-

mou-se nas duas faculdades de ca-

_ nones e leis, e por decreto de 13

de setembro foi nomeado secreta-

rio geral do districto de Aveiro,

logar que exerceu até junho de

1838, em que pediu a sua exone-

raçao.

Em 1839, foi eleito presidente

da camara municipal d'Aveiro, e

no anne preterito a guarda nacio-

nal d'esta mesma cidade escolhe-

ra-o para seu commandante».

(_1881l Marques Gomes.

«Depois da revolução de se-

tembro de 1836, foi por alguns

annos secretario geral do governo

civil d'este districto, cargo que ser-

viu com muita honra, a contento

dos seus superiores e do districto,

sem dar occasião auma só queixa».

(1884) J. C. de Miranda.

alt

«Nas eleições de 22 de março

de 1840, foi eleito deputado pelo

circulo de Aveiro, conjunctamente

l com José Estevam, Filippe Perei.

* ra Brandão e Manuel Baptista da

* Rocha Culmieiro, sendo de todos o

mais votado, pois teve cinco mil e

quarenta e cinco votos.

Abertas as camaras em 25 de

~ maio, Mendes Leite tomou assento

nos bancos da esquerda.)

(1881) Marques Gomes.

O Sr. Mendes [deitei-_Depois do

eloquente discurso que acaba de

fazer o meu illustre amigo o sr.

José Estevam, é de certo uma ou-

sadia querer eu fallar; entretanto '

como se póde verificar a ameaça,

talvez desejo de um Sr. Deputado

por Lisboa, antes que este lado da

Camara se redusa a cinsas ou a

nada, aproveito esta occasião para

dizer ao sr. ministro do Reino, que

nem este lado da Camara nem eu,

, negamos a S. Ex.a o direito de se



Ingerir nas eleiçoes por meio de Geral de Aveiro oomo incapaz dedo caspilho, de chroníca escan-

seus amigos; o que negamos é que o ser.

S. Em"“l se ingira nas eleições, vio-

lando asleis; foi isto o que o Gover-

no fez, e é isto o que passo a pro-

var; não com artigos de periodi-

cos a que S. Em** não dá. credito,

mas ,sim com factos que não podem

negar-Sds. Ex.”sabe perfeitamen-

te que o Administrador Geral de

Aveiro. . . (Uma pneu-ordem, está-

se .tractando de Lisboa) eu enten-

do que estou na ordem; porque o

Sr. Ministro do Reino disse que o

Governo se não tinha ingerido em

eleições pelos meios vedados, e não

'se restringiu a'. eleição diAveiro,

mas sim ás eleições em geral; por

consequencia eu entendo que estou

na ordem. Apresentou-se em Avei-

ro um homem que se dizia Admi-

nistrador geral, e que exerceu at-

tribuições d'Administrador geral

sem o dever; e S. Ex.'sabe-o per-

feitamente, porque S. EX.' lhe

_

Finou-se -hontem de manhã

Sob os oyprestesw

apóz cruciante padecimen-

to a sr.a D. Maria Gracinda

Fontes Alla, dedicada esposa

do nosso amigo, sr. Joaquim

Maria Alla, habil e

acreditado pharmaceutico de

esta cidade. O seu funeral foi

w muito concorrido, sendo a cha-

ve do caixão entregue ao nos-

muito -

tre senhora, o nosso amigo sr.

Francisco

Gomes, a quem,como a tod

d'Assis Marques

dalosa a pedir publicidade. Ta.

lento, illustração, os d'elles, pae a

lilho, com a graça do esçirito santo

diAguieira. 'l'udo o mais não presta,

e basta que ellos o digam. São a ul- taxa a quem passa d'aqui até qual-

tima palavra da sciencia, da critica quer d'aquelles pontos, atravessan-

e da arte... Hão de ir longe; para do-se outros no caminho. Continua-

alem da 'l'rapobana,nas aguas do Bo- mos portanto a pedir providencias, *são da companhia real dos caminhos

tareu, de pandas azas à brisa.

Entretanto o prestigioso funccio- de forma a extinguir o mal pela

nario ficará onde estava, de pé, hon- raiz.

rando o nome e o logar. 0 vôo do

corvo, não attingiu nunca a altura das seguintes palavras de justiça,

da aguia. Que importa à lua o la- w que registamos, os documentos que

drido dos cães?

, 4¡- 0 que aqui se tem escripto T enviou o vereador, sr.

a so collega sr. Marques G0- , sob o assumpto, e de exclusiva res- ; João dos Reis:

ines, irmão do genro da illus- pOHSdblllddde dO Campeão. Nada l

tem com lSSO o sr. Bento Jose dada ao digno vereador, sr.

Costa, com cuja estima pessoal nos 1 gos João dos Reis, e satisfazendo o

honramos,se bem que de ha muito,e seu pedido, publicamos os seguin-

a a agora especialmente, tenhamos pos- tes doc“umentos relativos à pole'mi-

familia., enviamos o nosso pe- to a sua disposição as columnas ca em que anda empenhado sobre

na Costa-nova a cãsoada continua

na mesma liberdade de «até agora,

se não *é maio-r ainda.

Domingo, 30-A's 11 horas da. ma-

, nhã, missa a grande instrumental, pe-

la Orchestra da musica de Ovar, finda

a qual sahira uma aparatosa procissão,

Nada menos de ô famOSOSque percorrerá. as ruas do logar. De

exemplares da, raça arreganham a tarde, arraiale entremez, no qual t0-

mara parte um grupo de rapazes de

Angej a. O arraial será abrilhantado pe-

la excellente musica de Ovar, que por

concessão do digno chefe da explora- ;

de ferro, só retira de Cacia no com-

boio das 9 horas da noite,pagando pe- *

la tarifa dos comboios tramvvays, gen- t

tildza que a commissão agradece mui-

-O-t- A Vitalidade fez proceder to reconhecida.

°Partiu para a praia de Espinho

que agora devem ser -energicas e

, , _ _ ta e sua esposa.

acerca de 001333 mÚÍHC'PaeS me @Ao nosso amigo, sr. José Rodri-

Domingos gues Pardinha, foi feita. uma grande

manifestação de sympathia á. sua che-

gada, no sabbado passado.--C.

Pígueira-da-foz, '24.

.Muito boa, cem muito enthusiasmo e com

uma grande enchente, a corrida tauromachica

«Pela muita consideração devi-

Domin-

dete, lideram muito bem, sendo colors-semente

applaudidos. Guerrcrito, ou porque não seja

eximio.ou porque estivesse com pouca sorte, não

o sr.Henrique_ Rodrigues Maria da Cos- *

quaes vem assistir s. m. ol-rei e o sr. ministro

da guerra. Os premios são 9, de subido valer

e serão bem disputados. Na montra de Ferreira

dr CJ', da Praça, está. em exposição uma capa..

da, offerta da parte do commercio, d'esta villa.

Na montra de Martinho de Gameiro, ao largo de

Botica, esta uma cigarreira e phosphoreire de

prata, tendo n'um belle quadro a seguinte de-

dicatoria: ccoll'erta de Martinho dr Gameiro eo

vencedor das corridas do Entroncamento no dia

* 30 n O premio que oti'erece a escola e um ma-

gnifico relogio d'ouro. A camara elle-tece um or- '

tistico arreio completo para cavallo.

Ha mais os premios d'el-ret, das rainhae,do

ministro da guerra, do ministerio da guerra, e

do commando da arma de cavallarin, que de.

vem ser bons.

A convite do ministerio da guerra, feito ha

tempo aos officiaes de cavallaria, para virem as

corridas, estão já inscriptos, entre outros. os te-

nentes,srs. Alvaro de Mendonça, Carvalho da

Silva, Costa Campos e Mendes; e oe altares_ _de

cavallaeia i, srs. Manoel Firmino d'Almeida Meia

l Magalhães e Latino.

Espera-se grande concorrencia, e esta vil-

? la vestirá as galas mais lusidas.-M.

que hontcm se realisou no «Colyseu Figueiren- w r

se». Theodoro, Saldanha, Torres Branco e Ca-

 

Saude. publica

~ i abemos que o sr. delegado

v l d'este jornal.

_ _d

. . same.

mandou uma portaria dizendo-

que deveria prestar juramento sem r g r a í ,r _ ,7 ' Pela policia ~

0 que não podia exercer attribui- a ~ d .' k e'
_ , . . l _ roce e-se a aven ua ões no

ções dAdmlnistrador geral- este Mala' d alem mar P i a i d g raç Be ea
'homem mandou chamar á sua Se- - " ' comm SS r_a O pa

cretaria Us a=lll›llllall dlUl't'S de va- Lourenço-Marques, agosto de 903. ' ber quem fOl que rOUbou a'

rios OUIIU'Jllllah, e otiingou-os a tra d 51111131“ do O““Wh “W *rage 110.11' Manuel Nogueira da Costa,

_ , r_ _ F 1_ i w res, c» ega agora COI:: [1111th e ante- y l. v. l ,

baum' “111 ”i ¡huc'bdh d.° “lift” d” cipaçao por se ter estabelecido com- Labrezror dps bdntoâ'marÊY"

governo sub pena. e clnlSSdU. . . diesta Cidade, vamos Obje_
boios mais rapidos entre o Cabo e Joha- res,

1 t) , ____ W¡ °. ' _ l
, o . . Ó .-

O br' “Sw/j“" h Miau O qu” sabbados e agma as sextas-feiras, e @tos d ou“) e dlnllelror em Va' ^

 

nesburg. Ate aqui chegava a mala aos

 

a administração municipal. Mas per-

mitia-nos o sr. Domingos João dos

Reis que so a titulo de documentos

lhes demos publicidade, resalvan-

do inteiramente a opinião d'esle

jornal, suln'etudo no que se refere

a aprecnlção do proceder do sr. se-l

cretario da camara, cujo caracter

respeitamos, ficando nós convenci-

dos, apesar de todas as arguições,

que a sua defeza sera completa»

4-0- Para a inauguração do cha

» fariz do lerol,aguarda-sea chega-

da da fanfarra do «Asyln-escnla»,

quolisanllo-se os habitantes da praia

conseguiu agradar. Apenas fez algumas sortcs

vulgares, e essas mesmo mal executadas. Esta-

ria com azar? Os bois, à excepção do primeiro,

que deu pouca sorte, eram magníficos. Foram

alvo de calorosas orações os cavalleiros Manoel

Cazimiro e Joaquim Alves, que applicaram com

distinção uns bons pares de 'ferros curtos em al-

guns bois. A banda musical «Del Protectoredo»

de Salamanca, que acompanhava os bandarilhei-

ros hespanhoes,e a phylarmonica tiFigueirense»,

tocaram alternadamente durante a corrida. Uma

tarde de festa, bem passada, apenas annuveada

por dois incidentes de pouca importancia, mas

que podiam ser fataes. O handarilheiro hespa- l

nhol ao saltar a trincheira foi colhido pelo boi

que o perseguia. entallando-o contra a barreira;

tirou levemente contuso; o moço de forcado que

o boi em um momento de raiva e desespero ar

giene.

de saude tenciona promo-

ver a extincção do pantano

existente entre as estradas do

Pharol e Costa-nova, sobre

que ha tanto vimos pedindo

providencias que a estação

competente se tem recusado' a

pre-star sem attenção pela hy-

,44- Na Guarda vão ser

construídos pavilhões destina-

dos aos tuberculosos pobres,

com a denominação de «Sana-

para um 7 .t, ft ação. i la para a Eurnpa, 4- nte. diSposição be- ñ ,, ...4-..

I_ W ç _ neüciott 0 publicu. Jornal loca'

_ *J* A M'- ex ..a I n l - ego-»irc iadei- _ _ s

e ,tu r . a ; l». . l ..im slnqueama- A mudança d um titulo de secçao

.2 7 l r _, '› v'>"'*:"'1›91Í9-111P9~ nào significa um melhoramen-

"'23 ' 7 “' O“" m”. tn mas realisa uma modiiiação, de
_n l' q _. E _ _. _ _ É_ , É . -n piaui/::7..- .~ l* ¡,lm_ nalllllllO, tm 0 . V_ '

boa. chinlsta que la. no seu logar desse pe obra de regeneração moral e ma-

,. ,V i 'adeãgmça- _ terial d'um determinado n.0 dos ,

U ¡tt-l“. Ji¡ Por# nar-iu; Mas eu » A falta de material que se nota no

' .receio que anta; ..is- la chegarmos, _ ç _ _

~ machines, que sao em numero drificien- i
este lado da Camara seja reduzido

a cinsas ou a nada. . . (mo) é ex-

pressão de um Deputado por Lis-

boa: o Sr. ministro do Reino disse

em geral que o Governo se não in-

gerio em eleições, parece-me que

estou na ordem quando lhe preten-

do provar que elle se iugeriu nas

eleições senão aconselhando apoian- l

do .infracções de lei.. . (O Sr. Sea-

bra-é necessario que prove) Vou

a issoz--Eu pergunto ao Sr' Minis-

tro do Reino se não sabe que foi

demittido o administrador do con-

celho de Angeja, não tendo entra-

do em seu logar o immediato em

Votos como manda o Codigo admi-

nistrativo: se o não sabe, eu sem

ter simpathias pelo caracter de de-

n'unciante, denuncio a V. Exa um

homem que atropellou as leis, o

Adminisu'ador Geral d'Aveiro quiz

demittir o Administrador do conce-

lho de Sousa por não querer tra-

balhar em eleiçoes) mas eSte bom tremores de terra dentro do periodo

z de 28 horas, na semana finda em 18empregado já ia prevenido com um

ofñcio pedindo a sua demissão; o

..Administrador Geral d”Aveiro de-

mittio o Administrador do con-

«celho d'Eixo e substituiu-o por um

individuo que não póde sêl-o, man-

dou entrar no exercicio de Rege-

_dor da Parochia de uma das fre-

guezias de Estarreja, um homem

que não tinha tido votos nenhuns

para Regedor de Parochia: pergun-

= ,to mais ao sr. ministro do Reino,

_se não sabe que foi demittido o

Commandante da Guarda de Se-

gurança d'Aveiro, militar intelli-

gente e honrado, porque o Sr. Ad-

ministrador Geral não confiava

n'elle para trabalhar em eleições?

Pergunto finalmente a S. Ex.a1 se

sabe que seis empregados da Ad-

ministração Geral d'Aveiro foram

suspensos pelo simples facto de

terem trabalhado em eleições? Creio

que isto não são asserções vagas:

_são factos de que b'. Ex.“ deve ter

noticia, e que se nào aptniasse não

C“Ol¡b"^'lttií'lât .""l.¡illil¡›"l.ili' «':l't-pl'tgêtllba

n11. v , “ou“, Sim
l l›'|v*.,,:›,-i ç '\_., L _

. giant-,t o_ .gain, í,

nosso caminho de ferro faz com que as

to, nunca possam receber, as repara- “

ções que carecem, e assim se produ-

ziu esta nova desgraça.

OA. edilidada de Mossuril incluiu

*no seu orçamento para 1903-1904 as

seguintes verbas: 1°[0 da sua receita

para a escola de medicina tropical; rs.

2:340d000 reis para fazer face ás des-

pezas do levantamento de cartas topo- i

graphioas e geographicas; 13 contos

para subsidio da construcção de linhas

telegraphicas; 1:200ñ000 reis para cus-

para montagem de uma missão religio-

sa, e 3 contos para compra. de uma ca-

sa destinada a enfermaria de variolo- *

sos. Este projecto de orçamento ainda

não recebeu a approvação do conselho *

de Provincia.

OOs inglezes votaram milhão ew

meio de libras esterlinas para cons-

trucções de edificios publicos no

Transvvaal. Só para edificios de cor- i

reios e telegrapho teem 330:000 libras.

O palacio do governo em Pretoria tem ,

a dotação de cerca de trezentos con- »

l tos; para hospitaes 1@100 contos; para

escolas 1:800 contos, etc.

@No Cabo houve quatro pequenos

do corrente.

@Trabalha-se activamente para

que seja o vapor ccPortugal», que inau-

gure o caes Gorjão, em 6 de agosto.

@De Moçambique chegou a canho-

neira «Bengo» do commando do 1.0

tenente Pereira Mattos.

00 governador do Transwaal no-

meou uma commissão para investigar

qual o numero de trabalhadores que

precisam as minas, a agricultura, e

outras industrias do Transwaal, e pa-

ra verificar se é possivel recrutar no

centro e no sul da Africa os braços

w que são necessarios.

@A companhia de vapores alle-

mães reduziu as passagens apenas

para os portuguezes que se dirijam a l

w esse trabalho,Portugal.--L. M.

Papões

a falta de argumentos com que

 

justificar a syndicancia que pe- ,

dem para os actos do sub-inSpector

primario em Aveiro, os «papões»

missas collegas, na imprensa mo-

derna. '°

Sob a designação de Pequenas

coisas temos dado noticias locaes,

que umas vezes se podem resumir

em poucas linhas e n'outras vão

alem do n.O que a significação do

titulo comporta. Passam porisso pa-

ra essa secção as coisas realmente

pequenas, e vem para o Jornal,

*carteira ou rapositnrio de notas, e

, _ ç acontecimentos,

tear um v1ve1ro de plantas, etc. (explo- *

*w ração agricola. e florestal); 5 contos

os factos passa-

dos dia a dia, na cidade no conce-

lho e no districlo, a parte do not¡-

ciario que alli tinha cabida. Não

nos devem nada os leitores pela

reforma. Mas aproveitar-ão com uma

secção mais.

«Ó'l- A chalupa «Felicidatlen,

que desde a tarde de domingo de-

mandava o nosso porto, entrou na

segunda-feira a barra, sendo arras-

tada pela corrente para uma coroa

existente a norte do paredão, en-

tre. este e amotta queahavia de- di-

vidir as aguas ao sul de S.. Jacin-

tho». O barco não e grande, e as

marés são vivas. Para safal-o

sera necessario empregar rijos ex- ,

lorços e alijar-lhe a carga, tal o es-

tado em que a nossa barra se en-

contra apoz a execução do desas-

trado plano da abertura das Portas-

d'agua e da construcção das mot-

tas _que haviam de formar o novo

canal, onde se consumiram rios de

dinheiro que agora nos fazem falta.

4-0- Chegou já o ultimo frete

de pedra para o mosaico do largo

Municipal. A camara tenciona to-

mar amanhã a deliberação de dar

de arrematação a mão de obra. de

tendo colhido até

agora, com o começo que lhe deu

por administração prepria, os ele,

mentos necessarios para saber

que preço pode ir n'esse concurso.

-oe- E” tal a consideração em

que são tidos as leis e regulamen-

,para a magnanimidade do sr. gn-

para a compra de logo, com que

solelnnisarãu o acto.

4-0- Ainda acerca da desgraça

um que se encontra o antigo cabo

Jul'o, da policia civil, publicamos

hoje nova carla, em que se apella

rcmcçou ao ar, apezar de ficar mais contundi-

do, o seu estad-o não e perigoso.

@Chegou a esta cidade uma troupe d'ar-

tistas da companhia da “Trindade”, que vem

dar no theatro «Principe D. Carlos», quatro re-

citas de assignatura com as interessantes peças

-aA Mascotte», «A filha da sr.ll Angola, «El

rei damnado» e «A capital federal». Que a cm-

vernador civil do districto, e não “em Sela ¡91'1-

torio Sousa Martins».

Aqui, onde a precentagem

de tuberculosos é bem grande,

ainda se não pensou n'isso.

Pois não nos faltam 'pontos

rnagniflcos para os estabele-

Sel'à de CGI'ÍO em Vão que O Sig“a' ;loved ante-hontem à scene «A morgadinha de

Val-Hdr», na qual se salientaram, agradando

muitissimo, Urbano e Augusto; artistas em que ,

tario o faz. -

4-0- Acampnu pelas alturas do

Senhor das Barrocas, à entrada da

cidade,uma companhia de ciganos,

que faz a apresentação de macacos

e ursos. N'uma d'estas manhãs o

director da empreza teve a mà

ideia de bater na consorte. Um dos

macacos lança-se ontãoao pescoço *

do artista e tira desforra pela _pa-

troa. Teve o pobre do homem de

puchar por navalha para defender-

se da furia do bruto, jurando

não mais maltratar a mulher pelo

menos à vista. . ,do outro. A vida

em comlnum tem d'estas surpre-

zas. . o

 Mala
.-

   

 

da Provincia

Albergaria-a-velha, 25. .

Recomeçam em breve as obras das

cadeias d'esta comarca, que ha mezes

se achavam paralisadas. g

@Fez-se a inSpecção á. recebedo-

ria do concelho, encontrando-se tudo

na melhor ordem.

alvenaria da capella de Santa Cruz.

Brevemente será. telhada.

@O tempo refrescou, tendo chovi-

do e trovejado na noite de sabbado

ultimo-_11. V.

Canin, 24.

Para a grande festividade,que aqui

se realisa nos dias» 29 e 30 do corren-

te, foi leito o seguinte programma: -

Dia 29-A's 6 horas da tarde che-i

ga a musica de S. João de Loure, que

percorrerá as ruas da freguezia. A's 9

horas da noite partirá para o apeadei- l

ro acompanhada pela commissão dos

festejos, a esperar a «Nova» de Ovar,

que aqui chega no tramway das 9,30

da noite. A entrada do comboio na «ga-

re» será. annunciada por uma girando-

la de foguetes.

Em seguida partirá. a commissão

para o local das festas, acompanhada

pelas duas musicas, que em seguida.

subirãoaos seus core-tos, aonde toca-

discutem-lhe,agora OS livros. E que 1,05 da administração publica no i rão até a madrugada de domingo. Du-

apreciaçãol _Pobre portuguez, pobre

Morlto, segundo o seu modo de

nosso paíz, que, apoz o appareci-

gl'ammaüca, pOer SBUSO Minimum¡ mento do edital da administração

do concelho de Ilhavo prohlbindo

rante a noite sera'. queimado lindo e

variado fogo, tanto do ar como preso,

sendo aquelle fornecido por dois dos

melhores pirotechnicos, um do Couto,

VP", l““ IV“ “r“ “l'Vl'USD (JU lu' que se deixem andar os cães a to- (Feira) e outro de Braga. A rua Direi-

llU dos woulos, U l'raldlquelro w da a hora pela rua, sem açaimo,

Paim“" um“ U ”Mam“ “e din"” que aÇUlam 35 “mas do d'tãms' ameaçando a segurança dos cida-

cianle, dvnuncw 0 Administrador slmo fUllCClUlldl'lU. Escrupulos, osdàos, “a Gafanha,

riu'l _ I,
. .

w,-l.lu:-II
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Eu sei que esse dia chegou. v

Ha muitos annos estava assen-

tado com os meus, tua mãe

ficava perto de mim, Esther,

bella como o sol quando des-

ponta no monte das Oliveiras,

ao pé do tumulo dos reis, á

beira da estrada de Jerusalem,

do lado de sptentrião, quando

passavam _tres homens_ monta-

› dos em grandes camelos bran-

cos, como nunca se tinham vis-

to. Esses homens eram foras--

teiros, que chegavam de lon-

ginquos paizea. O que vinha

gdeante parou e disse-me:

 

w partimos

WILMPLÂU «Onde Está O rei dos judeus

nar o meu espanto mais pro-

fundo, accrescentou: «Vimos

a sua estrella no Oriente e

para o adorar».

Não os comprehendi mas se-

gui-os até á porta de Damas- rei apparecer, será pobre, não

co; ,faziam -a mesma_ pergunta

a todos quantos encontravam

e todos ficavam surprehendi-

: dos.

Esqueci esta circumstan-

* cia de que se fallava como do

persagio da vida do Messias.

Quão creanças somos, mas até

os mais atiladosl Quando Deus

paseia .pela terra, acontece

que muitas 'vezes os seus pas-

sos sãoseparados por inter-

ter BalthasarP-*

_Ouvi contar essa histo-

ria, disse Ben-Hur.

exercito, nem cidades,

na Barra e

-E' um milagre! um ver-

narrou, meu senhor, julguei

ouvir a resposta que esperava

á tanto tempo, e o plano de

Deus tornou-se de repente cla-

ro aos meus olhos. _Quando o

terá amigos, nem sequito, nem

nem

fortalezas. Ha de fundar o seu

reino e Roma será destruída

e varrida da superficie da ter-

ra. Vé, meu senhor, a obra

que o Senhor te envia; tu _és

forte, és 'habil na profissão das

armas, estás cheio de riquezas,

que melhor emprego pódes tu

fazer d”isso? Podes desejar -um

í r destino mais glorioso?

vallos de muitos seculos. Vis- -Símonicles tinha posto

n'este appello toda. a sua per-

suasão.

l

ta de Sarrazolla, fachada da capella e

largo fronteiro, serão illuminados a ca- z

pricho pelo armador da Murtoza, sr.

Calçado.

@A companhia dramatica «Lisbonense»

notamos bastante merecimento.

@Para 8 de setembro temos outra corrida

tauromathica no «Colyseu figueirense». Caval-

leiros que tomarão wparte na corrida: Manoel e

José Cazimiro; espada o celebrado toureiro Fran-

cisco Gonçalves Faico.

@Como medida preventiva a policia no

sabbado arrecadou na esquadra trez gatunos com

longo cadastro, afim de que elles não podessem

exercer as suas proezas na grande agglomera-

ção de povo que allluiu á tourada. Andou com W

juizo.

0Hontem, tivemos occasião do apreciar

ma sensassional-«As duas orphãs»

A peça commovedora, muito cheia de

interesse, encerrando, no seu todo, boas lições

; de moral. Urbana e Izabel, nos seus papeis de

, orphãs, andaram com uma correcção aprecia-

vel; Augusto e Evangelina, equolle no papel de

Pedro, amollador, e esta no de condessa de Li-

nhares, brilhantemente. Por todas ,as razoes são

dignos de estima e protecção os artistas d'esta

companhia.

@Por abuso de confiança acha-se preso

Thomaz Leonardo, natural de Buarcos porque,

estando ao serviço de Anna Marques, com car- l

w voaria no mercado, recebeu dos seus freguezes

varias quantias, que gastou cm seu proveito.

@David de Sousa, cocheiro, chamado à

. w g l esquadra em virtude de queixa apresentada por

@Estão a. concluir os trabalhos de * um Corrector d'hotel,que elle maltratara corpo-

, ralmente, no acto de ser admoestado pelo cabo,

l portou-se por tal forma, que foi precizo, para

lhe applacar a ira, internal-o no calabouço. Que i

lhe faça bom proveito.-A. L.

Oliveira d'ÀzemeiI, 25.

Continua recebendo felicitações

pelo seu despacho o sr. dr. Pinto Bas-

to,representante do circulo em cortes.

De Estarreja vieram pessoalmente os

srs. dr. Antonio Tavares Affonso e Cu- ~

nha, dr. Ponce-»s de Carvalho, João de

Sá, Oliveira, e outros.

0 A estação telegrapho-postal d'es-

ta villa acaba de passar a serviço com.-

pleto.

@Foi nomeado amanuense da'ca-

mara municipal d*esta villa o sr. José

Antonio Marques.

OA camara municipal de Cambra,

nomeou tambem secretario o sr. Fran-

cisco Tavares de Pinho e amanuense

wo sr. Alberto Correia Vaz d'Aguiar.

Aos agraciados, os nossos sinceros

parabens.

@Ha dias na Quintã-do-meio, em

Cambra, um tal Rodrigo aggrediu bru-

talmente seu proprio pao, Domingos

José Corrêa, fazendo-lhe grandes feri-

mentos na cabeça com um marmeleiro.

A auctoridade proceda-O. A. '

Torres-novas, 25.

Nota-se grande animação pelos exercicios

linaes da escola pratica de cavallaria d'aqui, as

cer.

Pequenas coisas

serviçode incendios em Lis-

boa vae ser feito em automo-

vel, eliminando asslm a tracção

animal.

-oe- Continua a ladroagem no

nosso concelho, 'tendo havido rou-

bos e assaltos nos logares da Quin-

ta-do-picado e Verdemilho.

4-0- Diz--se que estão para bre-

ve as nomeações dos 2.“ aspiran-

' no theatrmeLisbonense» a representação do dra- * N38 de fazenda. VBI'emOS-

40- Dia a dia teem-se visto

passar perto da costa, no Pharol,

Costa-nova e S. _Jacintho, grandes

barcos de vapor.

4¡- As taxas a vigorar napro-

xima semana para emissão e con-

versão de valles inlernacionaes,

são as seguintes: Franco, 224 reis;

marco, 276; dollar, '115250 e sterli-

no. 42 3|4.

4-¡- Os atiradores civis de Es-

pinho preparam-se para o torneio

que all¡ deve ter logar talvez já no

proximo domingo.

 

Devastação dos

pinheiro.

ontinua a campanha contra a

devastação que, sem escrupu-

los, se faz por todo esse paiz fora,

acabando com uma das arvores de

maior valia do nosso territorio.

Praticam-se actos de verdadeiro

vandalismo sem que uma lei repres-

siva lhes ponha cobro. 'foros de pi-

nheiros que mal' se utilisam para

estacas, são cortados quando a ar-

vore apenas attiuge o começo do

seu desenvolvimento! E o mal, que

é grave, chegou ja ate aqui e anda

espalhado pelo paiz.

Para que dentro em poucos an-

nos se não extinga amadas maio-

res riquezas do palz, o governo

deveria tomar providencias imme-

dietas, mas não e para essas ni-

nharias que elle tem nas mãos

as redeas da administração publi-

ca; em poucos annos de reinado se

'tem visto para o que elle as man-

tem ainda. A

 

deu Ben-Hur com vivacidade,

*'- que nasceu?» e, como para tm"- dadeiro milagre! Quando m'a será o reino das almas, asse-

gura-o Balthasar.

Simoniides sentia o orgu-

um povo inteiro, senhor? Mes-

mo quando tu viajasses de

Tyro até á capital de Edam,

no deserto, não encontrarias

lho do povo judeu, e o seu la- w entre os que recitam o Schema,

.bio fransiu-se desdenhosamen-

te ao ouvir estas palavras.

que distribuem esmolas no

templo, ou que comem o car-

-- Ballhasar presenceou neiro paschal, um homem qu'e

grandes 001MB, (11886, Vlll m1- te disse que o rei vem estabe-

lagres, meu senhor, e quando lecer para nós, filhos da al-

os narra inclino-me ante elle.

Mas é um filho de Mezzaim,

nem sequer é um propheta,

não podemos, nósjudeus, sup-

por que recebesse revelações

especiaes concernentes _aos de-

sígnios de Della sobre Israel.

Os prophetas receberam a

luz, vinha-lhes directamente

do céu, a sua, e Jehovah é o

mesmo eternamente. Deve acre-

ditar os prophetas-Traze-me

a 'Farah', Eamon-:Pode ser

liança, será differente do de

;nosso pae David. E d'onde

vem essa certeza, me pergun-

tarás tu? E' o que vamos ver

Esther voltara, com os

braços carregados de numero-

sos rálos, cuidadosamente met-

tidos em estojos de panno es-

curo, com titulos escriptos a

lettras douradas.

_Segura-os, minha. filha,

edar-mos-has á medida que

t'os pedir, disse-lhe seu pae

-Mas esse reino, respon- desdenhado o testemunho de com meiguíce.

-- Levaria muito tempo,

meu senhor, se quizesse repe-

tir-te o nome de todosos, san-

tos homens que, pela vontade

de Deus, succederam aos pro-

phetas, e foram um pouco me-

nos favorecidos que ellos; :,vi-

dentes que escreveram, _(16946

o dia do captiveiro, de todos

os sabios que honraram atua

luz na alampada de Malachias

e que Hillel e Schammai _ não

se cançaram nunca de _citar

nas suas lições. Todos nos fal-

lam do rei que preoccupa, Qdo

seu reino,-Ennoch e o cantor

dos Psalmos de Salomão, tam--

bem Esdras, o segundo 'Moji-g.

sés,--o seu testemunho deve--

mos bastar--mas temos me-

lhor ainda, vamos direitos aos

mananciaes sagrados.

(0023;@le ..  



  
' Sal e pescas

Desde domingo ultimo, só an-

te-hontem houve em S. Ja-

cintho pequenos lanços de pe-

mulher o abandonou e ofi'endeu, diz-se publica- . § Despachos Chegados a Ams- ra-nova entraram agora HOVB na-

menleñ.lna spa dlsmdodede marido, tendo até , terdam assignalam um novo epíso- víos, cujas equipagens não agarra-

“mi "a “É“ 0"“” 'nd'Y'du'Jx . dio da intermínavel lucta dos hol- j ram menos de cem mil d'estes po-
Magnamma acção será, puts, a do nobre . . . ,. _ . _

,here do [uma, ,mm-and, Macacão como landezes contra os revoltados de- bres annnaes. h em feveleiro, ao

das índias neerlandezas. Tra- * pl'lnClptal' o desgelo, que as pho-

Í' 0 "Campeão“ lltiBl'íll'lOSj scientiñcg zer de negar. a .sua existencia,

'l que legítimas Inducções nos

.QUAL É FÓRMA DA TERRA? levam já a admittir-

Mostram-n'o as successi-

 

(Conclusão)

Insensata, é a pergunta.

Vergonhoso é para o homem

que nem sequer conheça bem

a casa que o Creador lhe deu

para habitação. Se muitas coi- W

sas conhece elle da sua habi-

tação, muitas e muitas desco-

nhece ainda e algumas bem

simples, como é esta da fór-

ma, do feitio do astro que ha-

bita.

Felizes, pois, e gloriosos

todos aquelles que luctam pe-

la solução de tal problema.

E' certo que o nosso pla-

neta foi um espheroide, mas*

hoje não o deve ser; o arrefe-

cimento deve tel-o transforma-

do n'um tetraedro.

Eis a razão porque, lá em

baixo, nas regiões antarcticas

se vão juntar na hora presen-

te nada menos de cinco expe-

diçõos, atacando o presumido

continente de todos os lados.

'Uma inducção racional e

legitima diz-nos que essa ex-

tensissima região desconheci-

da deve ser occupada por um

continente -- a Antarctida--;

mas isso não basta.

Importa pizal-o, percorre]-

o e mostrar ao mundo a sua

eXistenoia real.

Tal é a missão das_ actuaes

'eXpedições antarcticas, e. se-

melhante foi ainda-o que

muita gente ignorará --a mis- r

são Nansen ao Polo Norte.

te com o fim de reconhecer se

o Polo era um mar ou um con-

tinente. Era, pois, a sua ex-

vas sondagens feitas, que, ao

contrario do Polo Norte, accu-

sam um levantamento do solo

submarino,_ os phenomenos

glaciares, cuja maior intensi-

ça de grandes continentes e as

manifestações vulcanicas ca-

racterisadas por extraordina-

rios e contínuos paroxismos,

pela lei regular da collocação

dos vulcões nas linhas de frac-

tura do globo, representadas

em geral por prégas que for-

mam os limites dos occeanos

e dos continentes.

Que as actuaes expedições

regressem a velha Europa co-

bertas de gloria pela compro- *

vação da racional inducção,

eis os nossos votos.

Mariotte.

 

A agricultura

e o tempo

'esta vez não andou muito fora

da verdade a previsão do mo-

derno Borda-d'agua. Trovejou e cho-

veu, dando abundante rega aos

campos, e encontrando nas eírasal-

gum milho em preparo para a ma-

lha. Não fez mal, mas, se continua-

va, o atraso seria sensível. Feliz-

mente voltou o sol, que acaba de

amadurecer o que se não levantou

ainda, e de seccar o que se encon-

tra já colhido.

ç Hontem varreu a costa uma

não vinha. Aria, para além das

Pyramídes e em toda a sua exten-

são, lembrava o mar revolto.

De Estarrçjam-Corre bem o

Hansen Partiu para oNor_tempo agora, pois nem a chuva

faltou. E' certo que teremos um

anno abundantissímo de milho, que

se está vendendo por baixo preço,

com tendencia para baixar mais

ainda. Do vinho já não se pode di-

agonto secreto, por exemplo, para o infe-

liz cabo Julio José de Sousa, cuja indi-

gencía emísería quem escreve estas linhas,

bem intimamente conhece, por morar perto do

palheiro onde esse infeliz se aceita, sem cama

para descançar, nem roupa para se cobrir, nem

fatos para mudar, quando a chuva pesada e

fria lhe penetra as carnes e lhe regella os

, lossosl

dade accusa sempre a presen- Em nome da humanidade, tenha-se compai-

xão d'esse infeliz, que deseja trabalhar e não

tem onde; que quer collocar-se e não ba

quem o protejal-M. V.

ale

Sr. redactor.

Venho pedir-lhe o favor de me

conceder um pouco de espaço no

seu mui aprecíavel e acreditado

«Campeão» para chamar a atten-

çào do sr. director geral dos cor-

reios e telegraphos, para a maneira

pouco regular como é feita nas es-

tações postaes a separação da cor-

reSpondencía para as differentes

localidades do seu destino.

Ao que parece, em muitas es-

tações postaes, ignora-se que na

Murtoza ha tambem uma estação

telegrapho-postai, e que esta tem

a Sua sede no logar de Pardelhas,

cujo nome figura em lettras bem

redondas nos carimbos n'ella usa-

dos.

Pois apesar d'ísto, amindadas

vezes se recebe aqui a correspon-

dencia atrazada e com marcas de

outras estações como Ovar, Pinhei-

ro-da-bemposta, Pecegueíro, etc.,

para onde e enviada, certamente

por haver pouco cuidado na sua

separação.

Para exemplo, sr. redactor, di-

rei ainda que uma encommenda ex-

pedida de Lisboa para Pardelhas,

foi parar a Mondíin-de-basto, con-

celho limitrophe do de Chaves!

nortada furiosa, como ha muito ca E' para estas irregularidades,

do cujos prejuizos ninguem indem-

nísa os destinataríos da correSpon-

dencía, que, poríntermedio do seu

mui lido jornal, venho chamar a

attenção de quem superiormente

superintende nos serviços postaes.

Agradecendo a v., sr. redactor,

a inserção d'estas linhas no seu

«Campeão», sou de v. etc.-Mur-

genas

tia-se da tomada da cidade de Pre-

Ian Tengah, na ilha de Sumatra,

em seguida a um combate em que

os naturaes tiveram '300 mortos e

os hollandezes apenas 7. Parece,

segundo informa um despacho do

«Handelsbad», que os indígenas

desenvolveram, n'esse recontro,

um extraordinario heroísmo; o qdb

é, porém, extremamente caracte- _

ristíco é o facto das mulheres e

ça; as. mães, que ao princípio mer-

parte nos combates e darem pro- gulham, voltam ao de cima d'agua

vas d'uma admiravel coragem. Um .para defenderem a pl'ule e Succum-~

ofiicíal hollandez, foi morto pelas

mulheres no momento em que, à

tomaremdas proçrías creanças

frente da sua companhia, procedía

a uma busca nas casas dos indíge-

nas. Estes mostram-se resolvidos a

persistir na mais encarniçada resis-

tencía contra os soldados dos Paí-

zes-baíxos.

§ Em todas as ruas e praças

de Paris, afora as que ha nos par-

ques, «squares» e jardins, existem

86:012 arvores, sendo 25:919 pla-

tanos, 16:714 castanheíros, 14:806

olmeíros, 62011 bordos, 4:448 sy-

comoros, 4:364 acacías, 3:205 tí-

tias, 868 paulovvnías, 343 noguei-

ras_ da America, 322 cedros, 167

sophoras, 44 platanos, não contan-

do os das margens do Sena, 11

soweíras, 10 pterocaryers, 5 ne-

gundoS, 3 freixos, 1 carvalho, 1

amoreira, t-catalpa e 9:310 verni-

zeiras do Japão. Para tratard'estas

arvores ha 88 trabalhadores.

Por ca, nem arvores nem quem

trate d'ellas.

§ 0 conclave de 1903 foi as-

sígnalado por alguns factos pítto-

rescos. Alguns conclavistas foram

accusados de fazerem signaes para

o exterior. Ora pelo ínquerito orde-

nado por Oreglia e pelo principe Chi-

gí, marechal do conclave, o culpa-

do seria o cardeal rl'rípepi, cujo

quarto ficava situado por cima dos

aposentos dos conclavístas incrímí-

nados. O bom do cardeal, tendo

muito calor e havendo suado mui-

to, poz a camisa a seccar. Como

cas dão a luz os fdhínhos nos ban-

*medíatamente esquartejadas,amaior

cos da costa-nordeste da 'terra-no-

va. Em março, quando estão sufii-

cíentemente desenvolvidos sem

comtudo terem ainda aptidão para

fugir, os caçadores cercam-os ar-

mados com uma especie de clava

de ferro.

Começa então uma cruel mor-

tandade: os filhitos matam-se ou

atordoam-se batendo-lhes na cabe-

bem tambem. As phocas são im-

parte ainda vivas, e a pollo, com

a gordura adhereute, é transporta-

da para bordo dos navios.

 

  

xinga e caranguejo. O mar fez-

se ruim impedindo a continua-

ção do trabalho. O que appa-

reoe no mercado são as pescas

salgadas, trazidas por barcos

do Algarve, e o pouco que a.

ria produz.

Ó Tem apparecido tam-

bem alguma caça do mar, que

as ondas arrojam á praia.

Ó O sal corre agora ao

preço de 55%000 reis o barco

dos 15:000 litrm'.

Assumptos de

¡nstrucção

O Escola-s primor-ias:

A'cêrca da noticia aqui publicada

com respeito a approvação dos alu-

wmnos do Asylo-esoola dístrictal, ma-

-esgrímistas todos de uma não vul-

salla do th-rono onde esteve expos-

Archivo do “Campeã-10,,

* oncluiu brilhantemente o quar-

to volume d7A Caça, com o

fascículo que acabamos do receber,

o qual se apresenta excellentemen-

te collaborath litteraria e artística-

mente. Contem este numero curio-

sas gravuras, representando Victo-

rino Froes montado no cavallo Pri-

mavera de s. m. el-rei, diversos

grupos de atiradores, caçadores e

gar nitidez e interesse. A partir do

proximo numero primeiro do V. vo-

lume A Caça é inteiramente mc-

lhorada e será impressa a côres.

§ Occidente.-Eutre as suas

hellas gravuras destacam-se: A ve-

rificação da morte de S. santidade

Leão XIII, pelo cardeal Camerlengo

Oreglia, exposição do corpo d-e S;

Santidade na salta do throno, as

senhoras da aristocracia italiana

beijando os. pés de S. Santidade,

to o corpo de Leão X111, exposiçãoI

ao publico do corpo de Leão Xlll

na capella do SS., collocação do

feretro no tumulo provisorio na va-

silica de S Pedro, tnmulo de Leão

X111. mandado fazer por elle pro-

prío em S. João de Latrão, e os re~

   

 

nifcsta-nos o sr. padre Lourenço Sal-

guoíro, seu director, o desejo, aliaz

nmito para louvar, de accrescentarmos

que o resultado obtido nos exames

d'esses alumnos não é wsó devido aos

seus esforços, mas tambem aos do

seu ajudante, seu auxiliar e, collabora-

dor no desempenho da sua missão

educadora alí, o sr. Jeremias Lebre.

O Universidade e lg/ceus:

Na universidade de Coimbra foi

já. afiixado o edital relativo as matri-

culas e abertura das aulas no dia 17

de outubro proximo.

@Tambem nos lyceus do reino a

matrícula. se annuncia aberta desde o

dia IO a 25 de setembro proximo, co-

meçando as aulas em outubro se-

guinte.
i

  

HORÁRIO DOS COMBOYOS

J'.

Man.

Tramways.. 3,55 Mion.

Correio.. .. 5,21 Mixto ..... 6,50

,Mixto. . . . . 9,0

,Tramwaym 10,15 Torá. i

. . 1,41

Tramways.. , * . .. 4,57

M1xto...... 8,48 Expresso.. 5,26
r Expresso..10,40 Correio,... 10,89
,1M

toza, 21-8--903.
* Ha mais 2 tramways, que chegam *

a Aveiro as 9,49 da manhã,e

fosse agitada pelo vento, originou tratos do marquez de Villa-verde,pedição, como são as d'hoje,

a lenda dos 8180393- E BIS 001110 as actual presidente do conselho de
zer outro tanto, porque o pouco Um. seu leitor,

  

antes uma expedição cosmo-

graphica que geographica.

.w Empenhados estão n'este

reconhecimento da Antarctida

escossezes, suecos, allemães e

francezes, mas, nem por isso,

a-empreza deixará de ser du-

¡radoura e difficíl, pois é muito

' mais extensa a região d-esco-

nhecida do sul que a corres-

pondencia do norte.

Se os Nansen Modernos

conseguiram já. chegar a me-

nos de quatrocentos kilome-

tros do Polo Norte, muito mais

bem succedidos teem sido no

Sul. _

N'este momento em que a

expedição franceza navegava

já em demanda do Polo, sob a

que aqui havia tem desapparecido, *

Da Feiraz--Choveu e trovejou,

voltando o bom tempo, tão favora-

vel a secca dos milhos.

O preço dos generos aqui é

agora de: milho branco, 20 litros

* sentemente se anda procedendo nos
520; dito amarello, 500; trigo da

terra, 900; centeio, 800; feijão

branco 113100; dito misturado, 800;

batata para comer, 15 kilos 340;_

dita para semear, 320; arroz de

fora kilo 100; dito da

ovos, duzia 1.20.

Ç O vinho verde tem attmgi-

do no Minho o preço excepcional

de 505000 reis a pipa e talvez che-

gue a 605000 reis. A colheita d'es-

te anno e escassa.

§Nas proçríedades Analvã, Ve-

lím e Ambelim,1ndia, vae ser crea-

da uma escola pratica de agricul-

.tura.

Ç A praga de gafanhotos alas-

l

terra 120;

J em Luso, o que é um condemnavel

trou-se no concelho de Salsete por

 

Pelo Bussaco

* avra grande indignação entre

L os que ainda respeitam e ve-

neram as tradições do nosso hello

paiz, contra as reformas a que pre-

pittorescos caminhos da Via-sacra,

na formosa o vetusta matta do Bus-

saco, convertendo-se em vulgares

avenidas de aspecto modernos co-

mo tantos outros que já existem

vandalismo, contra que protestãmos

tambem.

E' preciso não possuir a mini-

ma noção d'arte, ou não com-

* prehender a feição rude, originalís-

sima na espontânea simplicida-

de que caracterisa tudo quanto foi

obra dos bons carmelitas do Bus-

r saco,para assim se destruir comple-

tamente a encantadora e pequenina

rua atravessada pelas rugosas raízes

vezes se faz d'um argueiro um ca-

valleiro.

§ Pelas differentes praças do

paiz foram exportados de janeiro a

abril d'este anno, _vinhos no valor

de 3.361z740i5000 reis, tendo por

classes., quantidade e valores, a

distribuição seguinte; vinho com-

mum branco, 157:010 decalítros,

no valor de 110.7706000 reis; ví-

nho commum tinto, 1.8222555 de-

calítros, no valor de 1.243z2865000

reis; vinhos lícorosos, 20.970 deca-

litros, no valor de 52:42615000 reis;

vinho da Madeira, 83.326 decali-

tros, no valor de 250:9185000 reis;

vinho do Porto, 828 683 decalítros,

no valor de 17343406000 reis;

notando-se uma differença para me-

nos no geral de 105.808 decalítros,

no valor de 312.-270d000 reis, corn-

parando com_ o anno passado em

egual per-iodo.

ministros de Hespanha e necrolo-

gia, Joaqnim Coelho de Carvalho. í

A parte litteraria sempre prímorosa,

' § A «Agencia nacional»,

lançou no paiz o «Míroir des

des» e a «Moda universal»,

espleudidos reportorios da

que todas as senhoras ja hoje co-

nhecem, marido-nos um numero

specímen do «Paris qui cbante»

revista ebdomadaria illustrada dos

concertos, theatros, cabarets artis-

ticos e music-hello.: de París.

0 «Parts qui charuto» assigua-

se allí, rua Aurea, 178,

seu preço é do 30 reis por soma-

ino-

dois

na ou seja cada numero, sendo a

assignatura trimestral, sua forma

do costume, adeantadamentc paga.

0 numero specímen,que recebemos

publica grande quantidade de musi-

cas populares, baladas, gavotas,

etc., para píanno.

que

¡noda~

Lisboa. Ow

 

direcção d'um joven doutor tão

andacioso quanto sabio, João

Chorcot, imperioso se tornava

pôr os leitores ao corrente de

tão alto problema. '

A expedição franceza irá

atacar a calotte polar entre 65

quasi todo o campo semeado de dos velhos Cedros, sulcada dae pe-

arroz, e receia-:se grandes prejui- dritas, atapetada de musgo e rolhas

zos pela devastação que causaram. ' caídas, substituindo-a por ruas de

«macadam», direitas, alinhadas e

_ Responsabilidade alheia *à

  

PIEDADE!

Sr. Redactor.e o 160 grau de longitude oc-

, varridas. Não póde ser. Bem basta

ja o que esta estragado do velho

templo e convento e da antiga

malta!
t ~

De toda a pal-te

 

cidental.

Antes, porem, desempe-

nhará uma missão humanita-

ria, á. procura do Otto Nor-

denskiold, chefe-da expedição

sueca, do qual nada se sabe

desde ha_ quasi um anno.

Prematuro será o concluir

a existencia da Antarctida,

quarta face do tetraedro ter-

restre; mas, reconhecida ella,

a sciencia do nosso planeta

entrará n'uma phase de desco-

bertas até agora inacessíveis

por inexplicaveis muitos dos

phenomenos a que assistimos

sobre a sua superficie.

i Entrará então nos domi-

nios“do conhecido a lei da va-

riação 'da intensidade da grs-

* n'esse sentido feitos.

vidade, pois taes variações pa-

recem dar-se n'um sentido po-

Abençoada generosidade a do auctor da

carta, do ultimo n.° do «Campeão», imploran-

; do dó e compaixão para o filho do cabo Julio,

e pedindo o internem no Asylo-escola.

Permuta-me, no entanto, o bondoso au-

ctorlbe declare que não e só a creança que

devo recommendar a protecção publica. mas

sim o pao, o conhecido cabo Julio José de

Sousa, que, quando funccíonarío policial, tan-

tos e tão bons semços prestou a essa corpo-

ração e ao publico, já como mantenedor da or - ~

dem, já fazendo afugentar os gatunos das fei-

ras, dos quaes era o terror

Este pobre homem, tenda sido cabo de

policia, um_ dia por uma falta insignificante,

levou baixa de posto temporariamente, aggre-

vada com ordem de fazer serviço fardado, co-

mo simples guarda; elle que era novo, e cioso

da sua dignidade, recusou-se a esse serviço e ..

em troca recebeu a demissão, a seu pedido.

Passando por attríhulações, pôz-lhes ter-

mo a collocação que obteve na fabrica da Vista-

alegre. Um dia, a sua ma estreita provocou-lhe

a despedida, e d'ahi o começo da sua vida mi-

seravel e bem digna de do,

Procurando trabalho, como pessoa honesta

que não deseja ser pesada a_ sociedade, nem

enveredar _pela estrada do crime, não o tem

conseguido, a despeito de enormes esforços

Que fazer, em tão pungente conjunctura?

j Mendigar o pão quotidiano; mas elle tem ver-

me gonba de pedir. Arrecoia-se do que o mandem

Começaram finalmente as chu-a

vas em Cabo-verde. Durante

    
 

mtlvo ou negatlvoi confOl trabalhar, que tem bom corpo, saude e vigor,

SB opera nas arestas 011 nas mas não encontra aonde. E não será pungente

_ _ w uma situação d'estas?l

faces do tetraedro' O mesmo D'abi a necessidade de fazer-se acompa-

Í succederá com OS BleBDtOB nhar do lilhito, implorando a caridade para o

' magnçticos e com os arcos dos ram“” e' 1165”““me Paes

l' meridianos ideaes que não ram o filho, sem primeiro collocarem o pae,

› - ,. ' w ' 7 , f l prívam-n'o do melhor auxiliar que possue. Pe-

- 'padera'o se' Vlr de base para os 3 quenito, como é, constitua o seu melhor arrimo,

A se, porem, permittido não , *Careca mais o pao de dó e de piedade

_ . . que .o filho, porque, ao menos, este tem o amor

é ainda afíirmar a _ethtencia e a dedicação da mãe, quo frequentes vezes

, .- ° ° ' w estabelece_ spenas de pugílato'com o marido,

' ' a' çiAqta'rctldaiii permlttldo pretendendo furtar o pequeno a acção de poe.r

, tambem não é negar, por pra-

Assim, n'esta triste oonjunctura, se lhe ti- i

dínte em favor do pobre pao, pois tambem a .

os ultimos quatro días clioveu alli

coçíosamente. Cro-se que a fome

cessará com as novas colheitas,

mas até lá, aos males actuaes ac-

crescera a necessidade de abrigos

para os famintos. O governador co-t

@HCO-MTO“. um notahilíssimo rival: omeçou já a distribuição de milho

para as sementeiras,

Q E' justo que as pessoas baí-

xas e magras paguem OS SBUS VBS- ,

tidos tão caros como os fre-guezes

altos e gordos? Foi o assumpto que

se discutiu no congresso dos alfaia-

tes americanos reunidos em Chica-

go, sendo certo que a maioria se

pronunciou u'um sentido negativo.

Qs delegados admittíram a theoria

de que, assim como o constructor

augmenta o preço em proporção a

quantidade de materíaes emprega-

dos, os alfaiates tambem deverão

fazer pagar as roupas segundo as

dimensões que estas tenham. Ap-

dor da Altemanha lhe vae mandarprovou-se, pois, a proposta de que

os preços dos fatos seriam augmen-

tados, segundo uma tabella que

deve ser organisada, _quando o fre-

guez exceda 75 kilos, numero este

admittído como' medio.

§ A esquadra iugleza fundeada

em Lagos consumiu já 279 bois,

com o peso de 45:880 kilos. Paga-

ram de imposto do real d'agua reis

510d000. A esquadra tem-_se abas-

tecido de 2550,00, toneladas de car-

vão, na'ím'pn'rtancía de 11:2005000

reis. vindo de Cardiff a bordo de

13 grandes navios carvoeiros.

ç Segundo sir James Chrisch-

tou Browne, a mão príncipía a per-

der a sua agilidade e flexibilidade

juvenis, quando a pessoa se appro-

xíma dos quarenta annos. Certas

industrias, a fabricação de botões,

por exemplo, indicam bem esta

tendencia de mão para tão depres-

sa envelhecer. Um bom fabricante

de botões de marfim, pode fazer

em joven, 6.240 botões por dia,

termo medio; quando tem 45 an-

nos, já lhe é impossivel produzir

esse numero; e aos 65 annos ape-

nas fara metade, ainda admittindo

que a saude não tenha soffrído a

menor alteração.

§ 0 celebre nadador Holbeín

antigo nadador Ribbero que, ape-

sar dos seus oitenta annos, declara

que tentará a travessia do canal da*

Mancha. E das declarações passou

immediatamente às obras, pois já

*um d'estes días praticou os seus

primeiros exercicios de treinamen-

to, em Shakspeare-Clid', percorren-

do a distancia de nada menos de

dose kilometres sem descançar um

so momento. Valente velho!

ç 0 '7. .Santo-padre

distribuir polos pobres cem mil fran-

cos, ou sejam vinte contos de reis.

Tambem se diz que o impera-

§ 0 «Gafanhotom quínzenarío

para creanças. illustrações a cores,

como sempre divertido e elegante,

Acabamos de receber OaGafanhoto»,

das creanças. Longa vida ao bri-

9,42 da tarde.

  

Pr specto moderno
~___-- 1-;

 

   

 

sr. David Augusto Saraban-

do, tem para vender, na rua

do Caes, para qualquer phylarmo-

nuca, uma requinta, um Clarinete

em tom de do e outro de sí bemol,

todos em bom estado.

+0- 0 sr. Ricardo Pereira

Campos tem no seu magnifico es-

tabelecimento dos Balcões as ex-

cellentes aguas de Luso, que ven-

de a preços commodos

Cartade “CAMPEÃO,

  

_gh-H**

  

§§§§#§§§§m“

Agua da Curia

ANADIA--MO OFORES

lhante quinzenaríoi Eis o que ex-

clamam as creanças portoguezas.

Assim saudam a apparição de um

novo numero, que nunca desmere- w

A' unica agua sulphatada-calcica

w analysada no paiz, semelhante

t á atom-nda agua de Contrexeville,

nos Vosges (França.)

.iNmCAçõns nana uso INTERNO:
ce dos anteriores. li aquelles cora- arthritismo, gotta, líthias e urina,

çõesinhos íngenuos palpítam alvo-

,, nome esta fazendo brilhantes publi-

cações.

começou *

bem'o seu pontificado, mandando

lithias e biliar, engorgitamentos

hepaticos, catarrhos vesicaes, ca-

tstrrho uterino.

USO EXTERNO:

em differentes especies defdorma-

tozes.

A' venda em garrafas de litro

0 r e caixas de 40 garrafas.

Preço do cada garrafa 200 reis.

' Em caixa completa ha. um des-

conto de 20 °Io

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

P/Larmacia Ribeiro

Rua Direita.

roçados, à espera de que o correio

lhes traga quínzenalmente uma no-

va remessa de alegres e saudaveis

emoções. 0 numero 20, que temos

a vista, vem maravilhoso.

0_ summario é o seguinte:

bulle maravilhoso, madame rã e o

senhor hoí; uma tareía no gafanho-

to; caixa de surprezas; à caça dos

ninhos.

§ «Maravilhas da naturezatz_

Está em distribuição o fascículo n.°

150 d'esta bella obra de vnlgarísa- *

ção scientifica, e bem assim os *

fascículos n.“ 294 e 295 da «His-

toria de Portugal», de Pinheiro Cha-

gas, de que a empreza do mesmo

g

-------.------u

Notícias reliiomll

No proximo sabbado e domin-

go, grande e aparatosa fes-

tividade na freguesia de Cacia.

Vão ali duas musicas, ha di-

 

de brilhantes, í

0 Consta que vao 991' Picadas Do respectivo programma fal- f

* tra em Tokio, sendo nomeado para

:to que se nos pede o sangue nas

uma carta autographa de parabens, _

acompanhada d'qma_ magnmca cruz vertido arraial e festa de egre-

ja, saindo no fim a procissão.

duas legações: uma na China e ou- la hoje a carta do nosso solid_

to correspondente d'ali.

4¡- Em 29 e 30 do cor-

em Par-

a primeira o sr. José de Azevedo e,

para a segunda o sr. Batalha de

Freitas. Do pão do, nosso visinho, rente, grandes festas

grossa 30 afilhado. E' para lS- delhag, em honra, do martyr

S.Lourenço.Vailá tocar aban-

da dos ((Voluntarivosiz, d'esta

Cidade!

exígencias do imposto sobre a vida.

Ç A destruição das phocas pro-

segue com um rigor feroz. Na Ter-
  

BICO AVEIRENSE

hiangas para todos os systemas de bicos,

chaminés de Vidro, crystal fino e mico, tulipas,

chat-jours, bastos, fumivoros do porcollana, etc.

Luz brilhantissima

com um poder íliumínante superior duas vozes

* aos bicos actuaes.

Preços sem competencia

t CARLOS GUERRA

,Director da. Fabrica do Gaz d'Aveir-o '



JUIZO DE DIREITO

   eu
Com 80 °[0

. "cl M bacalhau, _qucerlna, glycerophosphalos e

o' hypophosphltos de calcio e de sadio.

  
COMARCA DE AVEIRO

EDITOS
l.0 ANNUNCIO

Premiada _com a medalha de ouro

~ na Exposição dos Açores, unica a que

concorreu. Analysada no laboratorio

* -himico da Escola Polytechnica de

' Lisboa.

Benjamim de Souza Teixeira, ba_

icharel formado pela Universidade de

Coimbra, medico da Assistencia Nacio-

nal aos tuberculosos, attesto que te-

, nho empregado na minha clinica par-

   
OR este juizo, escrivão

Marques, corre um a Jus-

cosas:

.1'

.lj ,A ›

c_' -_

*Q

,ç _ ,

Os A' SAHIR

  
 ' PAQUETE E LISBOA

' . 7° - ' . '_
ticular e na Assistencia a Emulsão Na-

* tlâcdçaf) av“ 8d requer¡ 7 N_ a D ' cional d'oleo de fígado de bacalhau,
da. por (Jarollna da Costa Ne- MAGDALENA, DE TONELADAS. 11m 31 de preparada pelo pharmaceutico A. Car-

 

, a ' . ..' ,,~ .ç _ *
valho da Fonseca da qual tenho tira-graes, solten a, ploprietana, ie Agosto. j do magniñcos res'ultados_

sidente em Cacio, a qual alle- , Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia,aRi0 de Janeiro, Monte- E por ser verdade passo opresen-

a: ue falleccr a seu irmão Pa: * Vide“ e Buenps'Ayres- ñ te.qu_eiur0 sob 0 meu grau-

' gre jloaquim da Costa Negraes DE 5946 TONELADAS. Em 14.- de Setembro. a LISboav 28 de novembro de 1902-

parocho que foi da freguezia, Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,Montevi-w , ,
, , _ w deu e Buenos-Ayres.

de Caem e “l", realdente' no O' ç w A Emulsão Nacional não se confun-

estado de solteiro e sem ascen- * A B'JRDO HA CREADOS PORUGUEZES ”de com a emulsão de Scott, ultima-
dencia nem dawn-,ciencia mas * Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.a classe es- * glemfdcñndímmga no S,“P1'eIP°

,. - , colher os beliches a Vista da planta dos paquetes, mas para t alma' e “IS ;ça' preçoãüucm 'me “.e00111 testamento em que deixou ~ . _ , _ , essa emu sao, que se lZ extrangel-
í . . . ~ Isso recommendamos multa antecedenCIa.

alguns legados e instituiu a
* ra quando é fabricada em Villa Nova

- -ñ t , - _ w PREVENÇÃO RUS PASSAGEIROS de Gaya_P°rt°-
Juan can sua' um”“ e umvel' Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam
sal herdeira, a qual é a pro-

Exigir a assignatura de:

pria emjuizo; e que nos ter-

mos de direito deve a justifi-

cante ser habilitada como uni-

 

í a) Benjamim de Souza Teixeira.

dk**

 

nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re- Í Pharmaceutico de 1.' classe

commenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar sem- , r°me°ed°r da n°910““ rm de Lisboa

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

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

(mf: u“¡Wfl'Sal herdeira do 1:8' SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL

ferido seuirmão PadreJoaquim ç INGLEZA,

da Costa Negrm s, para todos o

os eii'eitos e especialmente pa-

ra ser averbada em nome diel- l

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e

Africa.

nnrosrro tornar.

RUA DE S.m MARTHA, N10 15-53

 

Únicos Agentes no Norte de Portugal

Tait, Rumsey de, Symington Maohioas do costura

. A
1a uma inscripção da Junta de O 19” Rua do Infante'D'fentnque_Toão , 36700
Credito pub“co d0 valor no_ u aos seus correspon en es em to asças ,8,3    ll.

Ç ..L-Jill". GRANDE NOVIDADE
3;"_

, ., American a

minal de õoosooo reis com o , Cidades e villas deaPOIjtugal
, b A e

n.a de 561468 pertencente ao ,

fallecido. w

Por isso correm editos de ,

30 dias a contar da 2.3 publi- *

cação d'este nmnmcio no Dia-

rio do Governo citando quaes-

quer intercsmdos incertos pa-

ra segunda audiencia d'este iui~

zo depois de lindos os editou

verem acetlsur u Citação e se-

guirem os mais termos doproa

cesso.

As audiencias fazem-se na

sala do tribunaljudicial da co-

marca, pelas dez horas dama-

nhã' de todas as se;z undas e

quintas-feiras de cada semana,

   

Vende-as em Alquerubim

Manuel ll. Amador

 

3+0-«ó-l-à-I-*OO*O*40-

PNEUNATIOOS DUNLOP

A 7,3000 nus

Legitirnos e garantidos. Pneu ›

maticos Omnium, Cyclone e Na-

tional, añançados a 5:500.

Grande sortido em accesso-

rios para bicycletes a preços

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto,

Sangalhos-Anadia.

VENDE-Snz-em Ilhavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

Augusto Nunes Visinho.

E em Agueda, no estabeleci-

mento do sr. Bento de Sousa
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ou nos dias impiediatos sendo t Carneiro.

aquelles santiiicados. WM*.*.OW*B
  

RUA DIREIA ;Arame
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Aveiro, 21 de agosto de

1903.

VERIFIQUEI--Oluíz de Direito Bicycletas, motocycletas e automoveis dos
F. A. Pinto melhores fabricantes inglezes e francezes.

O Escrivão, Brcycletas novas, garantidas, a príncipiar em 50%000

Francisco Marques da Silva rels' _ . _
a Grande sortldo de accessorros para bicycletas de todos

os auctores e para todos os preços.

w l ' _ ' l Ofñcina para concertos, garantindo-se a perfeição e so-

~ e lrdez. Esmaltagem e nícklagem.

Grandes reducçôes nos preços:

AIugam-se bicycletas
souberdesd'um asthmatico,prestar-lhe

heis um serviço grande apregoando-Compra-se uma,

sendo boa e esta n--=

do em bom uzo.

Dirigir aqui.

h-

  

em pó cigarros, folhas para fumar

como tabaco no cachimbo, o qual, re t

coitado pelos medicos todos e premia-

do com medalhas de ouro e de prata,

allivia e cura cada anno milhares de

doentes. Certidões numerosas.

H. Ferré, Blottiereet (lie, 102, rue

Richelieu, Paris. E em todas as phar- *

macias. *

Acceitam-se agentes nas localidades onde ainda não os temos.
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gt; ULTIMAS rovlgàçcís PARA VERAO o:

z Mete

EDUARDO ALRIÀS'IO FERREIRA OSORIO

..l COLLEGIO @É

Ó

  

COIllfllllllÇÊlO industrial

AZ-SE publico que na

repartição de fazenda

e d'esle concelho, durante

os dias 27 do corrente a 5 de

setembro proximo. se 80h¡ pa.-

tente a matriz da contribuição

industrial do anno de 1903,

podendo os interessados apre-

sentar as suas rtclamaçõ'es

n'aquella repartição dentro

d'aquelle praso desde as 9 ho-

ras da manhã'. as 3 da tarde.

Aveiro, 26 d'agosto -de

1903. *

Participa aos seus ex.”los amigos e freguezes que acaba

de receber um variado sortimento do que ha de mais chic

para a presente estação, a saber:

Lindissimos cortes d'alpaca para vestidos.--Variada col-

lecção de fazendas de lã e lã com seda para vestidos-

Extraordinaro'o sorto'clo de tecidos d'algodão.-Elegante sor-

timento de cassas' de phantasia proPrias para blouses.--

Lindos cortes de seda para vestidos e blouse.-Enorme va-

riedade de tecidos brancos em cassas rendadas, piqués mouse

sellines, fustões, etc-«Chapeus para senhora, ultimos mode-

los.--Elegante collecção de sombrinhas.-Gravatas e goias

de renda, o que ha de mais chic. Variado sortimento de

meias para homem, senhora e creança. Ultimos modelos de

esparàilhos. Cassecarchets d'algodão; leques, arte nova; lin-

dlssimos cintos de phantasia; sedas, tullesh rendas. bobi-

nets, perfumarias, etc., etc.-Camisaria e gravataria, sor-

tido completo.

;Rua Mendes Leite, 13 a 21--Rua dos Marcadores, 56 a 60

AVEIRO

. MONDEGO

(Coimbra
  

  

Ó
PROPRAETLBIOVÉ DIRÉCTOR r

_Diamantino Diniz ferreira

'-^ secção-#SEXO MASCULINO

Érav. de Mont'JVn-oyo

Curso commercial, conversação

l'ranceza, ingleza e allemã, contabi-

lidade, calligraphia, escripturação

commercial, instrucção primaria e

secundaria, magisterio primario.

Musica, esgn'ma e gymnash'ca'

IBTBLNGRIROS

PARA O ENSINO Dl LÍNGUAS

2-** secção-'SEXO FEMININO

Praça 8 de Maio, 1/6

Linguas, musica, lavorcs, dese-

nho, pintura, instrucçao primaria e

magisterio primario.     

  

l

PROFESSORES

 

  

Voitorotto Gladiator
_W-

Vende-se uma

em bom estado

Trata¡- com Trindade

8: Filhos-Aveiro. *

.l
 

____

Professoras diplomados A

ÓOÓÓÓOÓÓÓÓÓÓÓ Ó
Ó
Ó
Ó
Q
Ó
M
Ó
N
N
N

Palha do trigo ,

em fardos
DA BORDA D'AGUA

.H

_

Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalha ç

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

Analyse chimica pelo ter.“ sr. conselheirg dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de j

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

E' empregada com segura vantagc m na diabetes, dispe-pso'as, catarrhos

gastricos putrzdos ou parasotarws; nas preoeo'sões digestiras derivados das

doenças infecciosas; na conoalescença das /ebres go'a ves; rias atentas

O

osé Nunes do Carvalho o Sdia

 

JOAQUIM MENDES .os sarro
saum-"non [HCAM-ADO gastricas dos diabetrcos, torcem/idosos, brig/rticos, etc.; 'no gastricismo dos

~ e w emgottados pelos @acessos ou po'rvaçoes, etc., etc. a
' Não tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, _quer misturada com vinho GOLLEGA

d v “eee incluindo a garrafa (8 “Cri “w 'immune LUIZ L0 s i
u ou a sua ' " e ç ° e A reciaçoes dos distinctos cluncos, srs. , PE medico do Hospital S. Jo- lM , "8314311013 para' * ¡é- 1). pANTUNlO DE LENGASTRE professor e medico da Casa Rieal; e professor VlRGlLlOalh, onde continua com o 'MACHADO.

seu ramo de nogocio e a pres_ Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE

tar os seus serviços aos seus
cia da Universidade de Coimbra. Remettc-se folheto, gratis,

amigos.

Fornecedor do exercito e das prin'

cipaes alquilarias de Portugal, for

nece-a, em Wagons,posta em qualquer

› Pl'OÍGSSOI' de bBClBI'eO estação do caminho de. ferro, por pre-

a quem 0 l'etlmsual' 30 ços sem competencia.

Vende tambem feno e camisa¡ de

3 milho delñadni. para encher colchões

DEPOSITO GERAL

Rua. dos Panqueiros, 84, 1.0-LISBOA

as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- t ANTONIO CARVALHO DA FONSECA se

A' venda nas principaes Pharma- l

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

lhe o Remedio de Abyssinia Exibard ,

  

._ C)

,5 _

.j. \ ,

. Maurilio”HW

'a “retornoirc**

_j 'ii

A niaís afamada de todas quantas se conhecem. Ultima

nowdade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom

funccronamento. O material do seu fabrico é de primeira quar

lidade,.eafñançado pelos fabricantes DELACHANAL O.“

de Panz=Preço com o travão, 55$000 reis.
_ Grande sortimento de accessorios e ofiicina 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 de Souza Carneiro
:Em Ilhavo. o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho.-Acoeitam-

mais.
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Grande sorttdo em accessorios, agulhas, etc., etc. Oliicma de re-

parações, tanto de machines de costura como de bicycletes. ã

Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sanga-
lhes-Anadia. í x

São nossos ag ntes: EM AGUEDA, o sr. Bento de Souza. Car-x

  neiro-EM ILHAV O, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho-Accei-

tam-se mais. '

XXXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXO
M_

.XOXOXOXOXOXOXOXOXQX.*-

FUNDIÇAO nunca nos DEVEZAS

Bar.os & PINHO, succesor

Rua Moreira da Cruz, Devezas-V. Nova de Gaya

   

  

    

tanto crn ferro fundi-

mncltinas de vapor, linhas

bombas de pressão para agua, ditas
systems gallo_ para trast'egar vinhos, prensas para exprcmcr ba *aços
d'uvas ou azeite,- assim como tozlas as obras que pertençam a und¡-
çao, serrallrcrin c torno mcclianico, portões e gradcamcnlos para jur-
drns e sacadas, rncxctloros para balseiros, torneiras e valvulas de me-
tal para toneis, rnarcas para marcar .pipas e barris a fogo e ditas pa-
ra marcar caixas para embarque, charruns e tirados de todos os sys-
temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadorcs para uvas com
cylindros de madeira, engenhos de cnpos para tirar agua, ditos fundi-
dos de todos os systernns, estancarios. Tambem fabricam louça de fere
ro para cosinlra cm preto c cstanbnda de

de brunír a vapor, ditos d'aza, Copiadoras

N'esta fabrica constroem-se todas as obras,

do.. como em metal e bronze, assim como:

d'erxo, tambores para corretas,

x
o
x
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ã
x
o

3
g

x
o
x
o

e i de cartas. etc.
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,,,

qualquer trabalho, em ,photo-

5, moura, zincographia, chro-

motipograoura (Gravura, as

tres cores) helyogravura, gra-

vura para transporte sobre lou-

ça, photolytographia, talhe doce, _

fundos de segurança, marcas de

agua, etc.

'iranianos nr

o)
1

l

l

      

Fornecem-se

  

todos os tamanhos, ferros to, 'i

DESENHOS 9

orçamentos Â
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