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AVEIRO

PMN“”
Gontra as medidas de fazenda,

com que o governo julgou

poder contar para continuar,

com os sellos do estado e os

dinheiros do povo, a serie de

escandalos com que iniciou e

prosegue na posse dos sellos

do estado, ergue-se a voz

unisona do mesmo povo, que

representa perante o parlamen-

to, que se manifesta na rua,

que se agrupa e reune por to-

da a parte, em comícios, cla-

mando contra a marcha dos

negocios publicos e bradando

por justiça.. Ninguem o escuta

entretanto. A sua voz encon-

tra apenas ecco. . . nas que-

bradas das montanhas. que a

repercutem. E, todavia, desde

o primeiro ao ultimo cidadão

portuguez, todos reconhece-

mos que é necessario pôr um

termo á roda dos desatinos.

Amanhã a confusão será de

tal ordem, que ninguem pode

entender-se. Cada um terá de

defender a sua propriedade e

vida por que o paíz será posto

a saque pela horda de selva-

gens e de janizaros que o go-

verno tem á disposição para

desapossar-nos do que é nosso.

Foi por assim o' compre-

henderem todos que no domin-

go ultimo se eñ'ectuou um co-

micic no theatro «(Aveirense»,

comício que teve larga repre-

sentação das freguezías e dos

concelhos visinhos, calcula-

da sem exagero em 2:800 pes-

soas, quantas o recinto com-

portava au- grand complet.

Imponente que foi essa

manifestação, não lhe tiram a

menor parcella da sua alta

significação nem as communi-

cações falsissimas fornecidas á

imprensa regeneradora, nem as

aiiirmações capciosas da mes-

ma imprensa, que conta a seu

modo, adulterando a verdade

dos factos.

Tanto pelo n.“ como pela

quantidade dos assistentes, o

comício toi em verdade uma

eloquente manifestação de pro-

testo. e n'elle tomaram bri-

lhantissima parte, a parte mais

importante, os representantes

do partido progressista.

Presídio o sr. Francisco

Manuel Couceiro da Costa,

secretariando os srs. dr. Fre-

derico Cerveira e Francisco

Meyrelles.

Em curtas mas judiciosas

palavras, aquelle cavalheiro,

que foi recebido com palmas,

expoz o fim e a necessidade

de nos associarmos sem dis-

tincção de partidos nem de

classes, contra os incessantes

assaltos do thesouro á algibei-

rs do contribuinte.

Em seguida leram-se nu-

merosas adhesões de todo o

districto, sendo particularmen-

te notadas as d'Agueda, Ovar,

Anadia, Villa-da-feira, Alber-

garia e Oliveira-do-bairro.

Teve depois a palavra o sr.

Dr. Marques Mano, que proferiu um

discurso magistral. Fez s allillVSl! muin-

ciosn do estudo do fazenda publicmcom

verdadeiro energia sempre que vorbv-

mua immoroliilnde ds administração

publica. lnterrompidu por nppluusos

ruidosos, terminou eritre ovaçães pro-

tongsdas, mandando para a mesa uma

proposta de representação á camara dos

ares.

p O sr. Gustavo Ferrciea Pinto Basto,

presidente do municipio, ai'ñrma a sua

inteira solidariedade com o pensamento

do comício, condcmnande as propostas

de fazenda, e, quer como contribuinte

quer como presidente da camara, põe

todo o seu vulimenlo ao lado do povo

opprimido e nggravudo com impostos

iniquos e esmagadorcs. Apresenta de-

pois os oradores do partido progressis

ta, que a seu tempo dirão tambem cm

nome d'esta grande agrupoção politica.

Segue-se c sr. Padua Corrêa, que

prosegue na apreciação do estado da fa-

zenda publica e apresenta observa dos,

mostrando profundo estudo e con eci-

mento da materia. Rel'erc-se ao contra

cto com o banco de Portugal, mostrando

os grsvissímos damnos que os governos

haviam feito á economia nucímial de-

preciando o valor da moeda liducinria.

'oi por vezes interrompido com ap-

plausos.

Fallon depois o sr. dr. Jaymi Lima,

para allirmur o seu sentir-.Encontro ex-

traortlinnrio movimento politico em todo

opaiz, seguindo-se a um periodo de tran-

quillídude que veio desde 1899. até hoje;

parece-lhe que c primeiro foi a epoca do

descngano, e o que agora começa é o

tempo da reacção. ve que o Estado não

tem servido o aiz, ou se considere a

terra, ou otra alho,cu o capital ou a

instrucção ou os mercados A esta mu-

tílídade accresce a ruína financeira por

um lado, e pelo outro o impudor cynico

das clientellas-

Termina enviando para a mess

uma moção na qual o assembleia soli-

cita dos poderes publicos o immcdiaio

abandono das propostas de fazenda. 0

sr. dr. Jayme Lima lcu uma carta do sr.

Albano Coutinho, abastado proprietario

em Mogofores e publicista illustre, ma-

nifestaudo a sua adhesão no comício e

justificando a sua ausencia d'esta reu-

nião por motivos de saude que o pren-

diam em casa O Illustre orador foi mui-

tissimo applaubídc.

Segum-se-llie o talentoso advogado

dr. Alexandre d'Albuguuque, que fez uma

accusaçào brilhante no procedimento do

governo perante as manifestações da

opinião publica. Teve momentos de elo-

quancia c ironias agudas, que u assem-

bleia sublinhou com estrepitosos ap-

plausos, bem merecidos.

Levanta-se depois o sr. Domingos

Leite. Agradece ao commercio do Porto

a resenço (la commissáo que d'aquclla

ci ode veio assistir ao comicio; Censura

e repelle como uma verdadeira alfrontu

o desprezo com que «sua ,alturas o pre-

sidente do conselho de ministros se refe-

riu às commíssócs que forum a Lisboa

apresentar as reclamações do povo ron-

tra as propostas de fazenda, e pede no

sr. presidente da camara municipal para

propôr á corporação da sua prestdencin

que,ussociando-so ao voto uunnime dos

contribuintrs lnlli reunidos, represente

tambem contra as propostas de fazenda.

A assembleia manifesta-se com repeti-

das palmas e apoiados. Fallon por lim

o sr.

Dr. Augustode Castro que, com facilidade

s oioquencia irihttnicia conseguiu imprimir à

reuniao um exaltado movimento, quando vor-

bera s sudscis com que o presidente do con-

selho pretendia resistir ao movimento nacional.

O seu discurso foi de instante a instante inter-

rompldo por palmos e bravos, agradando so-

bremodo. Vibmnte da enthusissmo, cheio ds

ardor, caustico s llsgelante dos homens da si-

tuaçao, que deixou a escorrer sangue.

Antes ds se proceder tivotação das pro-

postas osr. Arnaldo Ribeiro leu ainda ums

moção ds intuitos radicses; o sr. José de Pi-

mentel agradeceu ss palavras que o sr. presi-

dente ds Associação commorcml dirigir¡ no

commercio do Porto, s fez judiciosss reñexües

' sobre ss medidas de fazenda, lembrando que

em Portugal quando ss tratava do impostos

não ss conheciam mínimos e, se as medidos de

fazendo auctorissvsm um sddiccíonal até 20 "jo

sobre as contribuíçües directas para as estra

das, podíamos já contar que esses 20 0/0 se-

rinm integralmente lançados.

O comício terminou os 3 horas da tarde,

com a votação do projecto de representação apre-

sentado pelo dr. Marques Mono e com um voto

de louvor á mess proposto pelo sr, Domingos

Leite. Não houve o mais pequeno incidente.

Estiveram de prevenção o

regimento de infanteria e o es-

quadrão de cavallaria, tendo

sido reforçada a guarda da ca-

deia. . . por causa da hydra.

 

Notícias militar-es

Pelas 10 horas da noite de do-

mingo ultimo sahiu para acar-

reirs de tiro da Gafanha, onde vae

receber instrucção, a 3.a compa-

nhia do 2." batalhão de infantaria

u.° 24.

O Estiveram de prevenção, em

virtude do comício aqui realisado

no domingo, o regimento de infan-

teria 24 c o 3.” esquadrão de ca-

vallaria 7. Pelo mesmo motivo tam-

bem foi reforçada a guarda das

cadeias civis d'esta cidade.

Que susto, para quem tanto bla-

sona, la do alto, de valonllasi. . .

O Pclu ultima ordem do exer-

 

e Carvalho Nogueira Junior,

guarda municipal de Lisboa.

A mesma ordem colloca na

inactividade temporario o tenente

coronel (lo mesmo corpo, sr. Ama-

ral Cardoso.

 

João Francisco das Neves

Verdadeiro pastor d'almas,

prestou durante annos rele-

vantes serviços no desempe-

nho da sua espinhosa missão

de parocho. Trabalhou muito,

e o excesso de trabalho trou-

xe-lhe a doença, que o afastou

da vida activa do parochado

de para no remanso da sua al-

deia continuar a vida de sim-

ples sacerdote e de protector

dos desvalídos, que sempre foi.

Filho do modestos mas

honrados lavradores, João

Francisco das, Neves nasccu

em Fermelã, concelho de Es-

tarreja, a 25 de março de'

1836.

Tendo feito exame de ins-

trncção primaria no lyceu d'es-

ta cidade, onde estudou depois

portuguez e latim com o pro-

fessor e profundo latinista,Ger-

mano Ernesto de Pinho Rava-

ra; francez, com o professor

José Peres; logica, com o dr.

Luiz Cypríano Coelho de Ma-

galhães, pae de Jose Estevam;

e o egregio João da Silva Va-

lente, depois prior daãVera-

cruz; retoricaelitteratura poe-

tica, com o dr. Manuel Joa-

quim de Oliveira Santos, dis-

punha-se o sr. Neves a ir fre-

quentar a faculdade de direito

na universidade de Coimbra,

quando o fallecimento de sua

boa mãe, em 1855, o levou a

mudar de resolução, matricu-

lando-se em 1856 no 1:° anno

do curso de sciencías ecclesias-

ticas d'esta hoje extincta dio-

cese de Aveiro. Em julho de

1860 cantou a sua primeira

missa. indo no anno seguinte

parochiar a egreja de S. João

de Loure, cujo parocho se acha-

va suspenso. Enearregara-o

d'esta eommissão o vigario ge-

ral da diocese, revd. José Anto-

nio Pereira Bilhano,mais tarde

arcebispo d'Evora, que foi até

morrer, seu dedicadissimo ami-

go, e que em 1862 o levou a

acceitar o logar de procurador

das religiosas carmelitas d'esta

cidade, a quem n'essa qualida-

de prestou mnitos serviços.

Em 1863 concorreu á egre-

ja de N. S. da Gloria, d'esta

cidade, e no anno seguinte

de Fermentellos, no concelho

de Oliveira-do-bairroFoi des-

pachado parocho_ d'esta ulti-

ma ein setembro de 1864 e

para ella recebeu a instituição
' Íem, rum", prumwmos a cap¡,ão.caiit)riica daquelle mesmo pre-

para cavallaría 7 os tenenles srs.

Correia dos Santos, de cavallaria l;

lado, que fôra quem o levara a s

ir ao concurso, tomando posse

(”Al

 

Em março de 1868 foi

apresentado paroeho na egre-

ja de Esgueira. de que tomou

posse em 19 de junho d'ease

anno. O decreto refrendou o

fallecido visconde de Seabra,

que teve sempre pelo rev. Ne-

ves a maior consideração e

verdadeira amisade.

N'esta freguezia se con-

servou até que, pelos seus an-

tigos padecimentos, aggrnm-

dos pelo excesso do trabalho,

se aposentou em dezembro de

1868, retirando-se então para

a sua casa de Fermelã, dei-

xando all¡ em cada parochiano

um amigo.

_ A freguczía de Esgueira,

tão desctirnda durante muitos

anima, teve no revd ° Neves

um parocho modelo, que, inte-

ressando muito e muito pelo

bem temporal e espiritual dos

seus parochianos, soube, como

poucos, levantar a administra-

ção das diñ'erentes confrarias,

adquiriu paramentos'e alfaias

de valor, e restaurou, d'uma

maneira digna de todo o elogio,

o seu grande templo, até á sua

posse tão abandonado e pobre,

templo que é hoje um dos pri-

meiros do districto.

_-_-.-_-.._

Cal-iões de visita

Ó ANNIVEBSARIOS

Fazem annos:

Hoje, a sn' D. Rosslía Leopoldi-

na de Freitas Salema, Porto.

Amanhã., a sn' D. Amalia Barbo-

sa Brandão, Estarreja.

Depois. as sr O' D. Anna ds. Encar-

nação Barbosa do Magalhaes, D. Ma-

ria Izabel Ferreira Donato, Coimbra;

D. Maris. do Carmo Alegre Sampaio,

Anadia; D. Maria d'AssumpçàoDuar-

te de Pinho, e o sr. João Francisco

Leitão.

3Vsio a Ilhavo passar com seu

pas o dia dos seus annos o nosso pre-

sado amigo e digno vice-reitor do se-

minario de Beja, sr. consgo commen-

dador José Maris Ançã.

ÓTambem fez annos no proximo

passado dia 20 o nosso amigo o talen-

toso academico, sr. Amadeu Madall.

O REGRESSOS:

Regressou a Coimbra, depois de

uma curta demora de &dias em Avel-

ro, o distineto alumno da universida-

de, laureado auctor ds. «Manhã de ne-

voas», sr. dr. Eugenio Pimentel.

¡Regressou do seu solar de Ps-

dregães, com sua esposa, a sr: D. Qui-

teria A. d'Abreu do Couto e Campos

o sr. dr. João Feio Soares d'Azevedo,

illustrado secretario geral do governo

civil d'ests distrioto.

Í ESTADAS:

Estiveram no domingo em Aveiro,

entre muitos outros cavalheiros cujos

nomes nos não occOrrem e que aqui

vieram para assistir ao comicio de pro-

testo contra as medidas de fazenda, os

srs. commendador Antonio Pires d'Al-

meída e Manuel Maria Ferreira Souto,

d'Angej s; dr. Antonio Frederico: de Mo-

raes Cerveira, Antonio dos Santos

Marnoto e Antonio Pereira Ramalbei-

ra, d'Ilhavo¡ José Ferreira Gonçalves,

José de Pimentel, Carlos Affonso, Jo-

sé Ferreira da Silva Monteiro, Serafim

Alves Basto, A. Dias d'Almeida, An-

tonio Pedro Augusto do Castro, José

da Silva Reis, José de Ramos Paes,

Manuel Maria Jorge, Manuel José de

Barros, Antonio Sanhudo dos Santos,

Antonio V. Ferreira Coimbra, Luiz

Antonio Monteiro, José Ferreira da

Silva Guimarães, Alvaro da Silva Cos-

lho, Carneiro Basto, Elysio do Mello,

e José Pinto Torres.

@Esteve em Aveiro, onde veio

prestar o seu valiosissimo concurso.

como orador, no comício eñ'ectuado

contra as propostas de fazenda, o nos-

so querido amigo, b'rilhante jornalista

e a vogado, sr. dr. Augusto de Castro,

nosso college. da «Provincia».

Sua ex!, bem como o seu talento-

so college e tambem nosso bom ami-

go, sr. dr. Alexandre d'Albuquerqpe,

foram alvo de vivas demans'traçoes

de estima e sympathia, indo e estação

acompanhei-os alguns do's seus smi-

gos pessoaes e politicos.

¡Vimos aqui n'estes dias os srs.

dr Aderito d'Alpcim, barão de Cado-

ro (Carlos) o padre Diamantino Vieira .

de Carvalho.

oCbe a ámsuhà a esta cidade,

hospedan o-se em casa do nosso ami-

o e seu cunhado, sr. dr. Antonio Car-

los da Silva Mello Guimarães, o sr.

Joao Carlos @Almeida Machado, acti-

' t

da em dezembro do mesmo anne_ vo e digno engenheiro da camara mu-

nicipal do Porto.

@No dia immediato chega tambem

la Aveiro sou irmao o sr. Guilherme

Machado, considerado empregado su-

perior da fazenda n'squella mesma ci-

dada.

Õ Em visita do despedida ao seu

amigo e camarada, sr. Manuel Soares,

que parte brevemente para. o Brazil,

está no Porto o nosso patricio,sr. Azuil

Soares.

üEncoutram-ss na sua pittoresca

quinta. da Caneira, o nosso Velho sini-

go, sr. corumsndador Velloso da Cruz,

acompanhado do sua filha e genro

ÓChogou a Pardilhó o nosso illus-

tre amigo, sr. dr. Egas Moniz, que tan-

ciona demorar-ss all¡ alguns dias.

O DOENTES:

Foi no domingo ultimo, é. noite,

accomínettído d'unm congestão pulmo-

nar, felizmente ligeira, o quíntanists

do lyeeu d'esta cidade, sr, Agnello Ro-

galla, filho do illustrado clinico nosso

amigo, sr. dr. Luíz Regnlla.'

Prestados promptos soccorros por

seu pas e pelo sr. dr. Pereira da Cruz,

o doente encontra-se já melhorado e

em via ds rapido. cura, com o que fol-

gomos.

00 sr conselheiro José Luciano

do Castro, que tem melhorado muito,

com o que se congratulam todos os

seus amigos, passeiou hcntem pela

tapada da Ajuda, sendo acompanhado

pelo seu medico assistente, sr. dr. Mo-

reira. Junior e pelo sr. D. João d'Alar-

cão.

ÓCoutinusm s. accentuar-se as

melhoras do nosso illustre director po-

litico, sr. dr. Barbosa de Magalhães.

ÓEntron em franca canvalsscen-

ça o sr. Henrique Francisco de Lemos,

proprietario do «Distr-teto de Vízsu».

¡Está já completamente restabe-

lecido o nosso querido amigo e colle-

gs., sr. Silverio de Magalhaes.

ÔEm consequencia d'uma queda,

está de cama a esposa do activo com-

mercíante d' sta praça, sr. Domingos

José dos Santos Leite

STsm estado tambem gravemente

enfermo o sr. Joaquim Nunes de Fi-

gueiredo, conhecido negociante d'esta

cidade.

O MOCIDADE DAS ESCOLAS:

Em goso do ferias encontram-se

já em Aveiro os srs. drs. José e Anto-

nio Soares, da Escola-medica do Porto.

.Vieram assistir á recita dos nos

sos e dos acadsmlcos de Coimbra, os

srs. Abel de Barros Mello, da Poly-

tschnica; Luiz Cathariuo e Eiuardo

Graça, do Instituto; Arthur Coelho, do

lyceu do Porto; Joao Soares e Jayme

de Mello, da Universidade; Alfredo

Martins e Alberto Ruella, do lyceu de

Coimbra.

O PARTIDAS:

Partiu para Braga, com demora

d'alguns dias, o sr. governador civil

d'este districto, dr. Carlos d'Almsida

Braga..

-_-+___

Lucia pela vida

 

Está sendo assignada, aqui co-

mo por toda a parte, uma

energica reclamação contra os

desmandos da má administra-

ção do governo,contra as pro-

postas de fazenda e contra. a

marcha humilhante, de desper-

dícios e de affrontas,que levam

os negocios publicos nas mãos

dos homens do poder.

Esse documento é dirigido

á. camara dos dignos pares do

reino, e tem por titulo Protes-

to nacional.

S ão principalmente dos

proprietarios, commerciantes,

agricultores e operarios as as-

signaturas, e com elias se co-

brem muitas folhas de papel.

Continuará ainda o sr.

Hintze Ribeiro, em face de tão

eloquentes demonstrações de

desagrado e da mais formal

reprovação dos seus actos, a

afiirmar que governa bem?

Que coragem e que cynismo!

 

do encanamentn de aguas para o

l Chafariz da Vera-cruz.

, +0- Em Estarreja uns milion-

_'tes, que se está a apurar quem se-

jam, arrastaram. por espírito' de

llualvadez e vandalismo, para a ria,

lendo de percorrer mais de 150

lmetros, duas caixas de ferramentas

_lilo caminho de ferro, pesando mais

ide mil kilogrsimnns cada nmal _

: 40- A direcção das obras pu-

blicas de Aveiro solicitou auctonsa-

cão para adoptar o lypo das estr's-

das de 3.' oralmn no projecto das

estradas de _ligação do Luso à Curia

e na conclusao do troço da estra-

da districtal, comprehendída entre

Barséllo e Cesar.

40- Forain tambem sciiciladas

reparações na estação lelegrapho-

postal de Aveiro. .

40- 'l'ainbem hoje não recebe-

mos carta do nosso estimado cor-

respondente da capital, o que quer

dizer que não ha noticiado interes-

se. Osjornses tl'alli nada trazem

digno de mengão.

_--_-.-_-_._

 

Conselheiro Antonio Ferreira

d'ilraujo e Silva

IV

 

Do prestante e honradissi-

mo cidadão que foi uma gloria

Manoel José Mendes Leite,-

que foi uma gloria da nossa

terra, e que tão avaro era em

dispensar elogios como digno

no desempenho de todos os

seus deveres oñiciaes, escreveu

como governador civil d'Avei-

ro que então era, por seu pro-

prio punho, em 1885 n'um

documento publicoz-Attesto

que Antonio Ferreira d'Arau-

jo e Silva desempenhou as func-

ções de origenheiro districtal

n”este districto de Aveiro des-

de 20 de junho de 1869 até

11 de fevereiro de 1875, sem

interrupção de serviço e com

louvsvel zelo, intelligencia e

reconhecido proveito para o

districto. »

Nem só como engenheiro

t foram muito importantes e va-

liosos os Serviços prestados a

esta cidade e ao districto pelo

sr. Araujo e Silva. Haja vista

quanto trabalhou para se res.-

lisar aqui a exposição de 1882,

que tão grande renome trouxe

a esta cidade e districto.

A ideia inicial d'esse glo-

rioso certemen partiu da pes..

soaque isto escreve e que desde'

o primeiro dia que a lançou em

publico teve ao seu lado a,

ethcassissima sempre lcalcoad-

juvação do sr. Araujo e Sil-

va. Apresentada em ,gessão

detrabalhos do Gremio Avei-'y

rense, a 23 de janeiro de

1882, a proposta para a espo-

sição, foi esta submettida a

uma commissão de socios de

que foi relatar o sr. Araujo e

Silva e que dando o parecer

favoravel na sessão de 3 de fe-

vereiro, apresentou logo o rel-

pecti vo_programma, profioien-

temente elaborado bem como

a circular que o devia acom-

 

miudezas panhar, e que tudo foi unani-r

em brevemente assumir o car-

go de chefe do farol de Aveiro

o l.° conductor de machines, sr.

Emílio Augusto Berce.

40- Foram já _removidos, co-

m0 pedimos, os entulhos que pe-

¡uvain a praça Luiz' Cypriauo.

-óo- Proseguem c om activida-

de as obras de coberturaÇ metalica

do mercado do Peixe.

+0- Levam tambem grande

desenvolvimento as da substituição

Imemente approvado sendo ge-

raes os applausos que por es-

sa occasiâo recebeu o incan..

çavel relator da commissão sr.

Ferreira .Araujç, que foi quem

tudo confeccionon e redigir).

São d'aquella circular estes

periodos:

« 0 Gremio Moderno d'Aveí- L
ro, impondo-se a nobre missão

de _elevar o nivel moral e ma.



  

    

  

    

  

  

 

   

  

terial d'este districto por meio

de emprehendimentos civilisa-

, dores, resolveu commemorar

no dia, 8. de maio proximo o

centenario do grande marquez

de Pombal, 'abrindo n'esta ci-

dade uma exposição de obje-

ctos de arte ornamental, e de

industria, existentes n'este dis-

tricto.

Por este meio rendemos

homenagem a um grande vul-

to portuguez e abrimos na nos-

sa circumscripção administra-

tiva uma escola pratica de ins-

trucção districtal.

Algumas paginas da nos-

sa historia patria estão bri-

lhantemente illustradas com re-

formas importantes do energi-

co ministro de D. José I,refor-

mas que tiveram em vista ino-

cular n'este paiz os elementos

civilisadores. '

Aveiro deve muitissimo a

este notavel verão. Em 1775

fundava elle aqui uma fabrica

de tecidos de algodão, procu-

rou melhorar as condições da

"barra, elevou por decreto de

11 de abril de 1759 a villa á

categoria da cidade, creou de

now em 4 de setembro de 1760

a nossa comarca e deu-nos em

12 de abril de 1775 o baculo

da diocese.

O marques de Pombal com

a sua dictadura organica, tra-

duzida algumas vezes em te-

naz despotismo, soube prepa-

o corpo judicial, vereadores, emprega-

dos da camara e administrador do con-

celho, irmandades e muitas outras pes-

soas. Depois de ministrada a comu-

nhão aos enfermos, selebrou-se a mis-

sa solsmne. rágando ao Evangelho o

rev. abb'ude e Ui, que fez um bom dis-

curso.

Foi muito admirado o padrão da

Santa-essa, trabalho esculptural de

Teixeira Lopes, executado em bronze,

e feito a expensas de uma benemerita

senhora do Porto. O hospital foi

muito visitado, ouvindo-se repetidos

louvores a boa ordem e limpeza que

se notam alli. Esse irestimoso estabe-

lecimento de carida e, está prestando:

grandes beneficios ás classes pobres

do concelho. como sabe pelo que d'el-

le tenho dito.
_+_

Pela imprensa

E' n'este districto, n'este

abençoado torrão, berço de

muitos homens illustres, que o

Gremio-'moderno intenta dar

um passo gigante na senda do

progresso, demonstrando as-

sim que onde impera a boa

vontade de todos desappare-

cem as diñiculdades.

Não necessita v. ex.“ . de

que lhe estejamos a encarecer

o fim-util e instructivo das ex-

posições.

Como escóla pratica são

uma poderosa alavanca para

o desenvolvimento das artes e

das industrias.

As exposições suscitam

muitas vezes a instituição de

associações industriaes, de

companhias de commercio, de

grandes empresas; e, sendo um

estímulo eñicaz, levam as ar-

tes e industrias a introduzirem

aperfeiçoamentos que nunca

teriam lugar se taes certamens

civilisadores não viessem esta-

belecer relações de compara-

ção.

Pelo seu lado historico a

arte e a industria retrospocti-

vas levam a estudos importan-

tissimos não só sobre os nos-

sos antigos costumes e estado

de adeantamento relativo, mas

até sobre factos notaveís e di-

gnos do conhecimento de to-

dos os homens que presam a

civilisação de nossos dias.»
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systemas de plantio, de cul-

tura e colheita, não tendo o

agricultor outra cousa a fazer

senão seguir os processos que

a sciencia tornou faceis e sim-

ples.

Segundo o relatorio allu-

dido, o terreno' ideial para a

batata ,é o argiloso quente,

permeavel ou levemente pan-

tanoso, bem drenado, limpo e

rico dos detrictos vegetaes das

éras passadas. Sólos conten-

do grandes proporções de areia

produzem batatas da melhor

qualidade e com a maior per-

centagem de amido. Um cam-

po de batatas deve ser aberto,

plenamente exposto ao sol e.

ao vento, sem sombras, não

devendo ser obstruido por ar-

vores. Sobretudo deve ser li-

vre de camadas inferiores ar-

gilosas que contenham agua e

tornem humitlo o sub-solo.

Uma capitação superficial não

serve para as batatas.

O lavrador allemâo, que

conhece o seu oiiicio, planta

batatas grandes, bem desen-

volvidas, sãs. Não se empre-

gam, todavia, as maiores.

As batatas que servem de

semente são commummente

plantadas inteiras, como serfaz

frequsntemente nos Estados

unidos e outros paizes.

Os adubos e o preparo do

terreno constituem a parte

mais importante do assumpto.

Ancião. uma escola, primaria, deno-

minada «Escola dr. Costa Simões'.

Ç O inachinismo da fabrica de

louça da Vista-alegre colheu ha

dias a mão do operarío Luiz Rabi-

to, esmagando-lhe um dedo.

ç EXPRESSO PORTO-LiSBOA.-N0

proximo verão o trajecto do com-

boyo expresso entre Porto e Lisboa

deve já fazer-se em cinco horas. 0

assumpto vae ser estudado agora.

Ç TAXAS posrarzsi-As taxas

que Vigoram na semana corrente

para a emissão e conversão dos

vales postaes internacionaes: fran-

Co, '225 reis; marco, 277 reis; dol-

lar, 16250 reis; peseta. 162 reis;

. duro, 810 reis; e steriinov 42 7/46

por 16000 reis.

#associaçõesLemes-Achan-

«lo-se demissionaria a direcção do

«Gremio-gymnasím, e havendo tam-

bem o sr. presidente da assembleia

geral pedido a sua exoneração, nos

termos do artigo 22 dos estatutos

está convocada a reunião da assem-

bleia geral para boje,pelas 8 horas

da noite, proceder à eleição e pre-

henchimento das vagas respectivas.

o Chegou do Porto para o «Club

dos GallllOSD um bilhar, proposita-

damente construído 'para este ilo-

rescente gremio local pela casa

Nascimento à Filho. As tabellas são

as «Souverainesm Este club pensa

em estabelecer uma escola de tiro.

Q Foram submettidos a appro-

vação superior os estatutos do «Club

Mario Duarte».

§ JUNTA AVALIADORA. - Está

marcado o dia 16 de maio para

reunião da junta d'aveliação provi-

soria do imposto de minas d'este

districto.

ç mosuco.-Como em tempo

dissémos,vão agem ser ladrilhadns

a mosaico os passeios do lyceu e

thoatro «Aveirensen

a opereta phanlastica de Dediet

Meilach, a «Filha do internos', que

tão farta colheita de applaüsos tem

feito por toda a parte onde tem si-

do representada.

§ somas nomssncur-Os es-

posos Oliveira eMoreira, que por

varias outras vezes teem manifes-

tado a sua divergencldde opiniões.

tiveram bontem refrega ríjs, de

que resultou afemea ferir à facada

omarido bonacheirão.Conduzidos à

esquadra all¡ prestaram as suas de-

clarações, das quaes se infere que

elle é um...pobre diabo e ella

uma gets assanhada e perigma.

Esta santa familia é de Braga.

e tem divertido o publico visi-

nho~com scenes emocionantes...

Ç trama nr: mnçon.- .là aqui

se encontra grande n.° de nego-

ciantes de iúra, expositores no

grande mercado annual d'esta epo-

ca, que abre no proximo dia 25.

E' um dos mais importantes do

paiz,

ç Tambem no mesmo dia tem

logar a feira dos barcos e seus

utensílios, que é muito interes-

sainte.

§ santas-Amanhã devem dar-

se em todos os estabelecimentos

de instrucção, nos tríbunaes, etc.,

as ferias da Paschoa, que vão a

lO de abril.

O QUE ?samuel-_Foram de-

mittidos os regedores das duas

freguezias da cidade. pmth assi-

gnarain, como csmlnerciaoles que

sào, o manifesto contra as propos-

tas de fazenda, indo depois assistir

ao comício. One prejuiso enorme

isto representa para a'quelles cida-

dãos, que viviam dos proventos do

Iogari. . .

ã

chegou nova remessa de ñrrinis-

simas mangas de seda para o bico

«Aveir-ense». FABRICA DO GAZ.

   

    

   

  

 

  
 

  

             

     

  

         

   

  

        

    

  

   

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

   

      

    

   

 

  

                

    

  

 

  

   

  

  

 

   

   

 

   

 

    

  

  

  

   

   

  

   

   
  

  

   

    

   

   

            

  

  

   

 

    

   

  

   

  

                        

    

  

   

  

   

   

   

  

   

   

     

  

 

   

   

  

                           

   

  

   

   

                 

    

   

        

    

  

     

   

Tem encontrado o melhor aco-

lhimento a lembrança da pu-

blicação d'um numero espe-

cial, illustrado, de numerosas

paginas, que o nosso presado

collega «Commercio do Por--

to» fará em 2 de junho proxi-

mo para commemorar as suas

bodas de ouro. Estão inscri-

ptos n'esse numero muitos dos

mais importantes estabeleci-

mentos industriaes e commer-

ciaes de Lisboa e Porto. O nu-

mero será largamente distri-

buido em Portugal, no Brasil

e na Africa-portugueza.

40- Agradecemos ao Dis-

tricto de Viseu a transcripção

que no seu ultimo n.° fez do

Campeão das províncias.

%

0 “Campeão. nos campos

  

A CULTURA DA BATATA' t . gar¡ guia arto“ ds mas:: São im ortante ara a cul- AHill'IMATAÇÕES.-Para a de-W

rat o terreno em que 111315 al' I ê e _
NA ALLEMANHA tura da baãta os ::Sundantes legaçao da nossa. alfandega vieram Sob O. BIÇPÕBÍOÇ

de brotou e se desenvolwu a ganger ginau @crioulo .genitais
d S, as l d, T . t d osluminosa arvore da liberdade “WW”
o pO o ea a um”“ O os _*

7
Foi hn pouco apreentado ao

governo do Estado-unidos

da America, pelo seu consul

geral americano em Berlim,

um relatorio ácerca da cultu-

ra scientifica da batata na Al-

lemanha, no qual se registra

que n'este paiz a producção

média diaquelle tuberl-ulo, em

1901, foi, por geira, na quan-

tidade 3:452 litros, tendo sido

apenas nos Estados-unidos de

1:665 litros, ou menos de me-

tade.

A totalidade do produccão

de quasi 9 milhões de geiras,

foi de cerca de 27:760 milhões

de litros na Allemanha, tendo

sido cultivados nos Estados-

unidos quasi 3 milhões de gei-

ras, que produziram 5:205 mi-

lhões.

Este excesso de producção

é devido ao facto de ser a cul-

tura da batata na Allemanha,

como as demais culturas, ba-

seada no conhecimento cabal

do solo. As escolas agrícolas

e technicas da Allemanha for-

maram um grande numero de

chimicos praticos, que, peritos

na analyse dos solos, co-

nhecem os requisitos elemen-

tares de todas as plantas da

agricultura allemã. O valor

de todos os adubos e a sua in-

fluencia são escrupulosamente

conhecidos. Pela sua parte, o

ministro da agricultura n'a-

quelle paiz, com o systems. de

estações experientaes, resol-

veu completamente o proble-

ma de variedades de sólos, de

Mudaramc seu cscriptotio para a em potassa.

objectos ultimamente arrojados à
Ru¡ da 8. Nicolau, !02, 2.0-Ll SBOA

praia e de facil conducção para aqui

serem arrematados.

#GAIA-_Fm ~Í6_Slel3d0 _em municipio aveirense, sr. Se-
Aveiro o anntversario natalicw'

. , bastião de Carvalho e Lima,de sua alleza o princme real.

Durante o dia repicou festivameu- ”ao" mm", B“fmãaMO a 8,““
le o sino da torre dos Paços' “1m“: ° n°390 “m'go e m“¡to
do concelho, embandeiraram os digno parocho aposentado da
quarteis e alguns edilicios publicos, freguezia de Eggueira, gr_

Consulados, etc., !iluminando a noi- João Francisco dM Neve“, na
te os primeiros e tocando em fren- e re» do O I 7

te do commando da brigada, das 7 g _ Ja “um”, pe “a e
meia da manhã, missa a que,as 8 l/2 danoite, a banda regimen- ' _

alem da familia do illustre ex-
tal do 24, que d'aili marchou áquel-

'as '10735 Para 0 quartel, tocando tincto, assistiu numerosa con-

correncia

no percurso tambem o hymno na-

cional._i\s guardas foram feitas de . .. .
grande uniforme. ',l Viet'mado por “mg”

.O D_ ANNA MARIA DA ENGARNA- pad60|ment0§,fallBCÕU' esta ma'

ção BARBOSA DE MAGALHÃES.-COin~ drugada em Aveiro o nosso
pleta no dia 25 do corrente Bi annos patricio, gr João Antunes de
esta senhora, veneranda mae dos Azevedo, Proprietario aqui re_

sidente".

Tendo sabido da Costa-do-

nossos presados director e camara-

das, srs. dr. Barbosa de Magalhães.

Francisco e Silverio de Magalhães. _ O

vallade, novo ainda, para a

Aftis'al, onde conquistou fortu-

na, voltou ha annos aowpaiz e

Está ainda no uso completo das

suas brilhantes faculdades,e apesar

de tão adeantada em annos ainda

trabalha em (luas rendas de bilros lb _ .d . l
e em meia aberta, em que é insi- e§c° eu Para les' em““ e““
gne. Felicitamos a veneranda se- (“dade'

nhora e os seus amantissimos ii- Foi um trabalhador incan-
lhos.

save] e era um cidadão pres-

Ó ÍTHEATIÊO FISBONENSE" _ tadio. Na sua generosidadeAmanha, o primeiro espectaculo,

com a linda operela de Leterriere WWW““ fem?” Who“
e Lecocq, a ,None e o dm_ no lagrimas dos 1nfel¡zes,que soc-

barracão do Rocio. E' noite de les- corria de boa vontade.
ta para os amadores do genero, Em irmão do “tim-,to e

que “um” 35°? e de quem a cm"“ honrado negociante aveirensepanhia sob a direcção do estimado t. .d d . .'
actor Oliveira faz as delicias duran- all 'go pre" eme o mumc"

pio, sr. José Antunes d'Azeve-

do, tio portanto do meritissi-

mojuiz de direito em Gouvêa,

sr. dr. Antonio Emilio d'Al-

meida Azevedo e da esposa do

sr. Gustavo Ferreira Pinto

te a época da «Feira de março». E'

Basto, digno presidente da oa-

encbente certa, como dewcostume.

u
m

A companhia, aqui tão conhecida,

fez ultimamente acquisíção de no-

Sabes que vae chegar u

rei?

vos elementos, e apresenta-se ma-

guillcamente organisada.

Q O espectaculo seguinte é

Esther sustentou sem_ se

perturbar o olhar prescruta-

dor da egypcia; o seu_ só ex-

tambem convidativo: sóbe á scena

primio surpresa.

to depois desatava a rir, com _Quero faller d'aquelle V
gargalhadas tão ruidosas' que de que nossos paes tanto se¡
se podiam ouvir na rua, e ex- occupam e a favor do qual.
clamava: _ Ben-Hur trabalha elida ha tan-

-Miuha bella mnocente, to tempo, continuou Iras apa-
as avesitas ainda privadas de gundo a voz. Jesus de Naza-
pennas, aninhadas na grande reth chega aqui amanhãe Ben-
estatua, alem, nas areias de Hur esta tarde.

Memphis, sabem pouco mais Esther mudou de côr e ›
ou menos tanto como tu. baixou os olhos; este movimenta

Ao ver a confusão de Es- to poupou-lhe ver o sorriso de
ther, proseguiu em tom conti- trinmpho que passou como um
deneial: relampago pelo rosto da egyp-

_Não te offendas com o cia. Tirou uma carta do cin-
que acabo de dizer, foi um me- to e agitou-a ante os olhos da
ro gracejo. Beija-me e deixa- lilha de Simonides.

me dizer-te uma Coisa que não

queria oonliar a outra_ pessoa. (Combina).

 

escripta com letras de bronze

em todos os nossos monumen- o

tos, com letras de' nobre san'-

gue em todos os angulos das

nossas gloriosas muralhas e

com letras de fogo inextingui-

vel nos corações generosos de

todos os portoguezes.

A' sua sombra teem surgi-

do, no campo das artes e das

sciencias. as invenções estu-

pendas, os melhoramentos sur-

prehendentes que tornando ca-

da vez mais estreitas as rela-

ções entre os povms, não só es-

tabelecem a mutua confiança

efraternidade entre os homens,

mas até muitas vezes aperfei-

çoam de subito o modo de exis-

tir das sociedades, physics ou

moralmente- consideradas.

N'este estreuio da Europa

foi o marquez de Pombal a en-

carnação viva e deslumbrante

da famosa revolução que tanto

sobredourou os fastos do secu-

lo XVIII.

Todos os peitos onde pulsa

o nome portuguez saberão n'es-

se dia demonstrar que o espa-

ço d'um seculo não pôde apa-

gar o rasto luminoso, que este

grande vulto deixou traçado

atravez do tempo.

Jornal da ter'.
Hoje, anniversario da morte. .

do anti o residente doMala da PI'OVIHOIEL
ERMESSE.-Em commemoracão

g p
' da data da sua installação,

19 de março, a direcção da asso-

ciação do «Recreio-artistico», allm

de augmenlar os fundos do cofre

de auxilio aos sons socios impos-

sibilitados, abriu a annunciada «ker-

messe», vendo-se o atrio, escada e

salão respectivos lindainente orna-

montados, simulando um jardim de

inverno, onde se osteulavam nume-

rosas prendas, algumas de bonito

gosto. As nossas gentis «tricanam

é que vendiam as «sortes›, produ-

zindo tudo a bonita somma de reis

615000. De tarde tocou alii aban-

da regimental, e à noite a fanfarra

da secção «Barbosa de Maga-

lhães doAsylo-escola-_districtal.› A

cencorrencia foi grande. Ainda

restam prendas, e a commissão

continua a receber mais, deven-

do depois o bazar ter logar em

maio proximo, no Jardim-publico.

ç MlSSÃO SCIENTIFIGA. - Parte

em breve para Paris, em missão de

estudo da organisação das mater-

nidades, o nosso sympathico amigo

e entendido medico, sr. dr. José

Tavares Lebre.

Q EM russo no marmore-

Pediu a demissão de facultativo do

partido municipal dePagtos de Bran-

dão. Feira, o sr. dr. João Augusto

da Cunha Sampaio Maia.

Q Para a vaga que ficou em

Estarreja pela promoção do sr. dr.

Alexandre de Sousa e Mello, vem o

sr. dr. Antonio José de Barros, juiz

de direito em Portalegre.

Ç 0 sr. padre Mauricio de Sea-

bra foi nomeado parocho encom-

nicndado da freguezla de Ancas,

Anadia.

ç Em homenagem à memoria

do extincto sabio, dr. Antonio Au-

gusto da Costa Simões, vae fundar-

se em Chão-de-couce, concelho de

   

Dos nossos correspondentes:

Cacio. 22.

Dissémos napenultima correspon-

dencia, que se achava prazo na esqua-
dra de policia d'essa cidade, Manuel
mar ues Baptista,«0 Catoludo» do lu-

gar e Cacia, dando motivo á. sua pri-

zào, uma queixa que alii tinha sido

apresentada, por cauza d'une inheiros
que tinham sido roubados pe o mesmo
aCatoludo».

Dissémos tambem que aguarda-

vamos o resultado, para então nos re-

ferirmos a uma carta que nos tinha si-
do enviada por um amigo do logar,

carta que nos põe ao facto, de muitos

roubos que o mesmo tem praticado.

Manuel «Cotoludou, foi, porém, pos-
to em liberdade, não sabemos se por
interferencia d'alguem, se por outro

qualquer motivo, e como este facto re-

presents. uma desconsideração para o

auctor de. queixa, vamos relatar alguns
dos informes contidos n'ella.

Diz esse documento que Manuel

«Cotoludo» por mais d'uma vez, tem

espancado sua propria mãe;

Que tem roubado diiferentes ob'e-

ctos as sr." Rosa Boinaná, Rosa a-
seira, Maria Ferreira, Luiza Prancha,

Maria da Conceição Nunes da Silva,

Joanna Rodrigues Viuva e Anna Ca-

pitôa.

O arguido ataca de perferencia as

capoeiras, tendo ao que dizem rouba-
do grande quantidade de aves.

Diz mais a carte. que o referido

Cotoludo site quasi todas as noites. se-

guindo pelos aidos até ã estrada.

Em vista, pois, do que deixamos

exposto, chamamos a attenção do di-

gno regedor, sr. João Simões Nunes,

para que se digna averiguar de que ha

de verdade, e ao mesmo tempo presta-

rá um grande serviço, livrando esta

freguezia d'uin ratoneiro reincidente,

como este ,de que nos estamos occu-

panda.

Oliveira d'hemeis, 22.

Na igre'a matriz da villa, realisou-

se a festivi ade de S. José. padroeiro

do nosso hospital, subindo tambem,

procissionalmente, o Sagrado Viatico

aos enfermos da Santa casa da mise-

ricordia. Encorporaram-se no prestito

à:

«Não se trata d'uma ex-

posição estrangeira, nem tão

pouco se cuida n'um empre-

hendimento fóra das linhas

que contornam a nossa cir-

cumscripcão administrativa.

m
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«Oitavo dia do mez de Ni-

zan. Estrada de Galiléa a Je-

rusalem.

O Nazareno poa-sea ca-

minho ao mesmo tempo que

eu. Levo, sem que elle o sai-

ba, uma das minhas legiões'.

Irá depois uma segunda. A

Paschoa servirá de pretexto á

chegada de toda essa gente.

Deprehende-se das suas pala-

vras que chegou o momento

das prophecias se realisarem:

anossa espectativa está; per

pouco,

M

 

m
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Escrevo-te a correr. Que

a paz seja comtigo, Simoni-

des.»

lhe causava esta perspectiva..

_Pode ser! E' amanhã a

festa do pão azymo e talvez

deseje celebral-a aqui, bem
Esther entregou a carta a como Jesus de Nazareth. Sim,

seu pae, com o peito cheio de sim, Esther, pode ser que ve-
amarga decepção. Estas linhas jamos ambos.

não continham a menor refe- N'este instante o creado
rencia a sí, nem sequer parti- trouxe a agua e o vinho, e
cipava da saudação, quando quasi ao mesmo tempo Iras
teria sido facil ajuntar: cre com appareceu no limiar do miran-

tua ñlha.» Comprehendeu pe- te. Nunca a judia vira a egyp-
la primeira vez na vida o que cia tão bella. As suas vestes
era o ciume. de cassa envolvíam-nh como

_Escreveu no oitavo dia, n'uma nuvem, as pesadas joias
Esther, perguntou Simonides, tão apreciadas pelo seu povo,
e que é hoje? de que trazia os braços carre-

-Nono. gados, scintillavam como os
_Abi podem estar já em raios do sol. Irradiava-lhe do

Bethania. rosto a alegria, caminhava'
-E talvez o vejamos llO- com o passo resoluto d'uma

je de tarde, accrescentou es- pessoa segura de si mesmo.

quecendo de repente os seus Instinctivamente,Esther,acon-

desgostos, com a alegria que chegou-se ao pao.

Iras saudou primeiro Si-

monides, depois fez um aceno

com a cabeça á filha do nego-

ciante e disse-lhe alegremente:

'-Um homem que possue

as riquezas de teu pae e cujas

frotas sulcam os mares não se

pode interessar com as coisas

que distrahem as mulheres.

Vamos então conversar para

outro sitio, para que a bulha

das nossas vozes onão incom-

modem.

Atravessaram o torrado e

oram encostar-se á balaustra-

da, no mesmo logar onde,

muitos annos antes, Ben-Hur

des-agregam o tijolo que ferirn

Gracia na cabeça.

_Nunca estiveste em Ro-

ma? começou Iras, brincando

com um dos 'braceletea

-Não, disse Esther, com

a sua simplicidadehabituai.

 

_Não desejas ir lá?

_Não.

_Ah! que vida tens leva-

do até agora!

A sua voz exprimia uma

piedade profunda; um momen-

 

Ben-Eur.

 



   

  

  

  

   

  

   

        

   

 

  

           

   

  

  
   

                            

  

 

  

  

     

  

  

  

   

  

mara municipal d'este conce-

lho.

. Ainda hontem estivera no

Porto, onde foi tractor 'dos

seus negocios, regressando á

noite. Mal pensara elle, mal

suppunha a familia, que já ho-

jesería cadaver.

Paz á sua alma e os nossos

pezames a sua esposa, sobri-

nhos e mais familia.

0"Gampcã0.. litttrario & scientifico

precisam dados. Em 1898 já o Ja-

pão assignára uma alliança secreta

com a China. Pouco tempo depois

o Thihet e o Sião adheriam tam-

bem, passando-se tudo isto a oc-

cultas do mundo politico e diplo-

matico. Por intermedio de agentes

secretos, varios rajáhs das lndias

inglezas, embora estejam sob a su-

zerania britaníca, entraram para a

mesma alliança. A liga, assim cons-

tituida, chama-se ¡Tvadobunn enos

seus processos affecta mais a fór-

ma de uma vasta conspiração in-

ternacional do que a de uma allian-

ça politica. O fiin da :Tv adobum é

expulsar a raça branca da Asia.

40- 0 almirante Makarofi', com-

mandante da esquadra russa do Pa-

cifico, communicou ao seu governo

que, tendo sido collocados torpe-

dos no mar de Chatoung, devem

os navios que desejam approximar-

se das costas, ou entrar em Porto-

Arthur, parar a 5 milhas de distan-

cia, içar a bandeira nacional e pe-

dir por signaes piloto, que lhes se-

ra logo enviado.

4-0- Conta-se em S. Petersbur-

'go que, antes do ataque nocturno

de fevereiro, os japonezes tenta-

ram, por meio de uma astucia, fe-

char a entrada de Porto-Arthur, fa-

zendo ahi naufragar um enorme

navio carregado de ferro. O referi-

do barco teria manobrado de ma-

neira a ficar atravessado, fazendo

signaes de que estava em perigo,

que se lne ahrira um veio de agua

e que as bombas de bordo não

funccionavain. Os russos, que não

desconfiavam de nada, levaram-lhe

immediatamente promptos soccor-

ros e rebncaram logo o navio para

o porto, onde, apesar de todo o

trabalho e esforços envnlados para

Seu corpo no esterior se arqueia contraleito, 0 salvar, naufragou. SÓ muito mais

'Team E'mg'3m'"" “emula-t? "tmb“ tarde é que os russos perceberam

arts:::t..:.::ti::,ar's;:r.:r sue a boa-ré rm 'nom pelos
E'I tu pallida lãs, chorando ao¡ pes da Cruz. Japonezes› os quaçsp depms do TOP!“

pimento das hostilidades, se dlCl-

diram a renovar abertamente a mes-

ma tentativa, por meio, como é

bem sabido, de quatro velhos va-

pores carregados tambem de ferro

e explosivos.

40- Fizeram-se agora em Ber-

lim experiencias de um pequeno

apparelho portatil, que permitte ex-

pedir e receber telegrammas im-

pressas em qualquer lettra a quan-

tos possuam communicação tele-

phonica. Trata-se do apparelho Stel-

jes, uma especie de machine de es-

crever com teclado circular que,

unido ao fio conductor, sem outra

energia electrica que a de um pe-

queno electrophoro voltaico, que

se põe em movimento oom a mão

e o pé, transmitte o despacho a

um ou mais apparelhos, ainda que

distem_l:000 kilometres. O inven-

to permitte' a communicação com

qualquerlassignantel do telephone,

ainda-que esteja ausente, puirt ti-

cai-*lhe-ha o despacho 'escripto e

permittira, além d'isso, a expedi-

ção de telegrammas circulares.

ç 40- 0 carvã'o'de pedra ein ln-

gláterra esta tendo uma alta con-

sideravel. Os vapores _ carvoeiros

aproveitam o ensejo para tambem

elevarem os preços nos fretes. Nas

praças de Cardiff e New-castle, o

panico é geral devido a este inci-

dente que alguns attribuem aos

grandes abasteciinentos feitos por

outras praças do estrangeiro.

-oo- 0 presidente da Liga allo-

mã do nome pittoresco «Antigatai›,

acaba de publicar o relatorio cor-

respondente ao ultimo exercicio. A

liga (tem a sua sede em Monster e

encarregou-se de exterminar todos

os bichauos das cercanlas, reco-

lhendo no passado 5:347 pelles de

gatos, que foram vendidas aos dro-

guistas e pharmaceuticos afim de

serem empregadas como allivio aos

gottosos e aos rheumaticos do im-

perio. Parece que, apesar d'essa

formidavel hecatombe, a liga não

pcude satisfazer a todos os pedi-

dos. O professor Landois certifica

com extrema satisfação que, desde

que a liga se estabeleceu, o nume-

ro das aves tem consideravelmen-

te augmentado nos jardins e nos

  

   

  

   

  

   

 

  

  

  

   

  

  

  

   

  

   

  

    

   

   

      

    

  

    

    

   

   

  

   

 

taes como são colhidas, e que es-

sas plantas, ainda verdes, são

submettidas á acção do petroleo.

que breve faz decompôr as fibras.

Resulte, pois, uma simplificação e

uma economia consideraveis, não

faltando em que os paizes que não

produzem algodão poderão dispen-

sar-se de pagar tributo aos que o

produzem.

40- Um caso analogo ao que

valeu a Salomão uma eterna repu-

tação de sabio: ha 15 annos, Ma-

dameX. . ., que habita n'uma pe-

quena localidade do Sarthe, toma-

va conta de 2 meninas nascidas

com semanas de intervallo. Mada-

me X. . .recebera-as de duas inu-

lheres abandonadas pelos seus aman~

tes, devendo ella, por uma retri-

buição de 25 francos meusaes, ser-

vir de ama de leite a cada uma

das pequenitas e subvencionar as

primeiras necessidades. As duas

mães, A... e V..., foram pon-

tuaes durante tres annos no paga-

mento das mensalidades. Ao lim

d'este tempo só A... continuou

a pagar, emquanto que V. . . des-

appareceu, não dando mais noticias

suas. Madame X.. . entregou então

a creancinha a assistencia publica.

Quanto à filha de A. . . cresceu e,

chegando aos 15 annos, foi, com

consentimento da mãe, collocada

em casa de um negociante do Mans.

Ora, lia tempos, Eugenia V. . . apre-

sentou-se iuopinadainente ein casa

de Madame X. . .

-Venho buscar a minha filha,

disse. . .

-Deveis-me dinheiro, e so de-

pois de o ter recebido e que direi

onde está a vossa filha.

Eugenia V. . . retirou-se depois

d'nma azeda troca de palavras, in~

_do queixar-se ao tribunal. Ora o

inquerito conduziu a uma singular

confusão. ignorando que as duas

meninas, tendo o mesmo pronome,

tinham sido confladas a Madame

X. . . no mesmo anno, os magistra-

dos designaram a Eugenia V. ..,

como sua filha, a filha de Ernesti-

na A.. .Mas Madame X. . ., feliz-

mente advertido, protestou energi-

camente, e a creança entregue a

assistencia publica foi encontrada.

As duas mães, porém, nem porisso

deixaram de continuar em disputar

a menina que servia em casa do

Maus. Era, pois, preciso remover a

difliculdade e assim o fez Mr. Ber-

tillon. Um inquerito sobre os ante-

cedentes atavicos das duas mulhe-

res revelou-lhe que Ernestina A...

e certos dos seus ascendentes ti-

nham. . .coisas e, d'ahi. o resolver

scientificamente a questão, ficando

cada mãe com a filha que llie per-

tencia.

40- Daniel Orisis, o philantro-

po francez que partilhou do premio

de 100:000 francos, recentemente

dividido entre Mr. e Mine Curie,

comprou parte do campo de We-

terloo, perto da aldeia de Planclie-

noit, para o fim de levantar ahi

ummonumento aos 30:0th solda-

dos de Napoleão, cahidos n'esse

ponto, muitos dos quaes foram ahi

enterrados. O terreno é contiguo

ao comprado pela sociedade frau-

ceza do rSabretache», onde se vae

erigir a «Aguia moribundan de Gê-

róme. O sr. Osiris offerecera-se a

principio para pagar todas as des-

pezas da construcção do monumen-

to ideado por Gerôme, mas não

chegou a um accordo com os mem-

bros da sociedade, que preferiram

obter, embora lentamente, uma

subsCripção nacional para o seu

monumento. O sr. Osiris não havia

ainda determinado quanto a forma

do seu monumento, porque deseja

ver primeiramente inaugurada a

'c Aguia moribunda». Não longe d'es-

se terreno que elle comprou, lia

um monumento prussiano com a

seguinte inscripção: «O rei e a Va-

terland testemunham a sua grati-

dão aos heroes que cahiram pela

sua causa aqu¡.» A construcção do

monumento Gerôme tem sido de-

morada por causa da morte de La-

roumeta, que era secretario da

commissão do «Sabretachem

-00- Ha dias declarou-se um in-

cendio em Pariz, rua de Auhriot,

n'um armatem de productos chi-

micos. Estava eminente uma catas-

trophe. Nas immediações encontra-

vam-se grandes depositos de car-

boneto de calcio, permangauato de

sóda, acidos sulfuríco e mariatico,

substancias todas elias altamente

inflammaveis ou explosiveis. Tinha-

se prepagado o fogo de um modo

terrivel, não sendo possivel apagar

as chainmas pelos processos ordi-

narios e augmentando a cada mo-

mento o perigo de uma explosão

formidavel. :intão o proprietario do

armazein teve a feliz ideia de mau

dar estender sobre os productos

chimicos inflainmaveis uma camada

espessa de carbonato de soda, o

qual, pela acção do calor, princi-

piou a desenVolvcr grande quanti-

dade de acido carbonico, que em

breves momentos localisou o incen-

lllo.. Arremessaram depois saccas

  

           

  

   

      

  

  

              

  

  

    

    

  

   

  

  

  

  

  

         

   

 

  

    

   

   

               

   

  

  

   

    

   

   

                      

      

  

   

                    

    

   

                            

   

  

  

  

  

NO CALVARIO

m-

Virgem de Nazareth, 6 desbotadon rosu,

Chorando junto ao Christo, o doce ngonisnnle,

-Foi grande a vossa ddr, o pomba¡ lncrimosu

Voando a enrugar-lhe as chagas meiindrosu

Do livido semblante.

N'aquelle palpitnr do¡ corações doridol,

N'aquelle doido Incear que luz partir os peitos,

Soltando a voz plangente em languidns gemidos

Fuieis estalar os montes, commovidoii,

Em lagrimas desfeitos.

0' typos ideaes dos longos sodrimentov,

O' triste¡ cotações, abysmos d'amargura,

› Creotndos pelo sol, batidos pelo¡ ventos,

-Chorlm de immensa ddr os astros macilentol

Na baço noite escura

Soluça pelo ar uma agonia enorme,

Sacodem os chorou os humildes cabellos,

0 :eo é mysterioso. o mar immenso dorme

E a floresta parece uma legiao disforme

De atliictos pesadelos!

B' negra e longa e triste a noite do Calvario,

Ha uns clardos no céo, vermelhos e sangrento¡

No lenho o Chrieto envolto em livido sudario,

E entdn um responsorio, um canto funerario

O perpasnar dos ventos.

Conde de Monsards.

_qu_

NlNHOS

as AVES NA PRIMAVÉRA

_w_

nha o saltar, chronicu elegante, etc.

Procura um melro voando

A balseira onde se acoite.

Aves que passam em bando

Todo o dia andam cantando

E os rouxinoes toda a noite.

postaes.

Cantigas que são carinhos

Lhes inspira a primavera,

Tempo d'ainores e ninhos!

B. ,,llçdrigaes de passarinhos

'Quem traduzir-v'os soubéra!

bilhetes.

Alemandre da 'Silva Maia.

 

0 tempo a a

agricultura

primavera d'este_ anno fez o

seu apparecimento n'um mau

dia de invenno. Chuva e vento

frio, agreste em demasia, fazen-

do paralisar os trabalhos do cam-

po, tão atrazados já. E, segun-

do os vaticinios de Bscolastico, até

aoreato do mez não teremos tem-

po melhor. Longe vá o agouro.

Q O que nos communicam de

outros pontos:

De Estarrejaz-O tempo não es-

tá ainda seguro. Entretanto já ti-

vemos dias bonitos depois d'aquel-

les dia-prolongada invernia que tan-

tos prejuizos causaram.

O preço dos generos agora:

medida de 20 litros, trigo, 16160;

milho amarello, 640; dito branco,

idem, feijão branco, 700; dito fra-

de, 600; Dito preto, 800; dito ama-

rcllo, 700; dito vermelho, idem;

dito laraugeiro, 900; batata, 460;

ovos (cento), 16000.

De 0. d'Azemeis:--Os nossos

generos correm agora aqui por es-

tes preços: milho branco, 480 os

15 litros; dito omarello, 460; trigo,

800; feijão, 600; azeite, 10 litros,

2:200; vinho, 1:800; dito branco,

1:800; vinagre, 1:200; batata, 480

por-15 fit-ros; aguardente de me-

dronho, 20 l. 4:000, dita de vinho,

4:800; dita de figo, 3:000.

De Manfemór-o-velhoz-Melhor Pam“,es de Mun““- ,

tempo o que tem feito n'estes dias, E Peua que eua_nada (”.83 9°'
comquanto alguns ainda frios e liu- bre ?e _os "nos e 3° 'oupe'msfe
mm”. multiplicaram na mesma proporçao,

.W ,- _cmrenw dos enero, ameaçando apaz das dispensas,

:gfoãoeegemadm m, ,mama de das bibliothecas, dos celeiros, etc.,

N53: milho branco, 470; dito em' e em' 1 _ _

mamilo, 460; trigo, 800¡ feijão _ #Lemosn uma chronica solen-

branco miúdo, 500; dito graudo, “nc“ que “m ?0880“er “ISSO aca'

530.; dito vermelho, 630; dito fra- ba 091195001"" um processo que

_ de, 540; duo puma' 460¡ duo m¡,,_ permitte, tratando o linho e o ca-

tura. 460; dito pardo grosso, 500; "han“ Pe“) petroleo, Preparar uma

Mim', branca, 300¡ grão de meu, excellente fibra, tendo o aspecto, a

500; ma, 560¡ cevada, 440; ne_ consrstencia e todas as qualidades

m ',\20 i 530; batata de comer, do algodaoi e Poaeudtf, emnm, Ser

meio_ “O, 'dm', de semear, 360_ trabalhadopelas _machines dep fiar,

" __ as quaes sao muito menos dispen-

Jor-nal de fóra diosas, menos delicadas e menos

complicadas que as de flar o canna-

Russia e Japão:

Os boatos sobre constituição

mo e o linho. Por outro lado, não

lia necessidade de fazer Soli'rer ao

d'nma Lig¡ asiatica estão sendo cor- caiiliaiiio e ao linho as preparações

roborados por um relatorio confi- tradicionaes, uma das quaes, a ma-

dencial recebido no ministerio dos

”imagenes da Russia', em que se

remanso seteno do seu gabinete de trabalho.

como a fonte lucnln de que brotam.

mimo da oflerta e pela gentil dedicetoria.

_'-_-.--_-__

extínota Sé,

ram feitas com grande pompa.

Mala d'alem-mar

honrada¡ janeiro de'7§O4.'-"

b'ahiu para. o Bimbe uma força. im-

portante commandada pelo tenente

nosso patricia, sr. Francisco Rezende

O gentio d'alli tambem fez ultimamen-

te varias correrias a povoados visi-

nhos. in lo porlsso aquelle contingen-

te castiga-lo.

As preces io posto militar do Bu-

coio, concelho de Catumbelln, lnsubor-

dinaram-ae contra o sar onto comman-

dante, disparando uma as praças um

tiro que foi ferir um outro sargento e
nula empregado de uma fazenda. agri-

oo a.

oO naturalista Newton continua
enriquecendo a sua oollecçào n'este

concelho. De Canhoca para esta. villa
ia sendo victima de um coup dc soleil; ca-

hiu redondamente no chao, perdeu os
sentidos e esteve uns 10 minutos sem

fala. Felizmente o medico, dr. Noguei-
ra, chegou a tempo de aeudir-lho. i-
cou ferido na cabeça, mas ¡estabele-
ceu-se.

o Reg-;ressaltam de expedição no
Loiiibige ”os srs. engenheiro Miranil
Grandes, dr. Aiiiarge, naturalista iiig'w,
J. Neves, A. Leitão e capitão Bum-bio

Voltaram pouco animados em l'nlaçln

ás minas de ouro e forro. Crystal e

 

coração, tão longa e custosa é. lia-

pidamente, uo seu estado natural,

de areia e d'este modo evitaram-

se os graves riscos que ameaça-

vam Os habitantes da rua Auliriot.

m

Archivo do “Campeão”

  

sta publicado o n.“ 20 da [ilustração portu-

gueza, a brilhante publicação do Serato, cu-

jo interessante summario e o ¡eg-inte: A trans-

ladaçao da ossada de Pedro Alvares Cabral nn

cnthedrnl do Rio de Janeiro. Nos dominio¡ da

historia, chronica de Rocha' Martins. Pedro Al-

vares Cabral, dcdcobridor do Bratil. A egroja_

da Graça, em Santarem, onde estiveram os

ossos de Pedro Alvares Cabral. A caraveila da

descoberta do Brazil. 0 almirante Alexoidl no

seu qunrtel general de Karbine: conselho do of «

ficiaes; as manifestações populares em Vallado-

lid contra o augmonto do preço do pao; as ma-

nifestaçou contra as propostas de fazenda em

Lisboa: um popular. Chegada da couimiasno.

N'urna chaminé. Nas escadas das Côrtes. A¡

prisões. Rua D. Carlos. Assalto a um padeiro;

Regina Panini; o marque¡ do lto; o czar Nico-

lau ll com o clarewitch, rodeado pelos cassados

da guarda; o museu da direcção geral de in-

fantaria: o museu Manequins, militares de in-

fantaria europea, a bibliothecn, o gabinete do

director; outro aspecto de manequins de solda-

dos europeus; n arte portuguexa na exposição

de S. Luiz; o pavilhão das Bellas-artes nn ex-

posição de S. Luiz; aspecto da sala onde sc

realisou n exposição de João Vaz Penneaua', de

João Vaz, (Vistas do Porto e da praia de Espi-

nho); a esposa do dr. Ventura da Camara (qua-

dro do Salgado); Penamac- de Joao Var (uma

vista de Lisbon); Rachel, (quadro de Antonio

Carneiro); retrato do sr. conselheiro Antonio

Candido, (quadro de Salgado); Retrato do dr.

Lobo Alves, (quadro de Salgado); Penneuuo: de

João Vaz (regido vinícola do Douro, vesuvio e

a descarga de peixe em Setubal); retrato da

ar.l D. Victoria Saraiva de Mello, (quadro de

Salgado); retrato do pintor Condeixa por elle

proprio; um type de pescador, (quadro do Con-

doixa) a guerra russo-juponeza: artilharia rus-

sa, cantado Schneider-canst de 10 cm. tiro ra-

pido, 45 calibres; artilharia de costa, peça d'ei-

xo central e de freio hydraulico; canhão de tiro

rapido de 27 cm. e 15 calibres; canhão de tiro

rapido; uma machina para lançar obuzos de 15

cm.; canhão de tiro rapido de 6 pollogadao e

50 calibrar; o ataque dos coolies no destilada¡-

rodo Yalo; os jogos lloraes na Escola-polytc-

chnica: a tuna, um pandeireta; o throno, estu-

dantes da tuna, a rainha da festa sahindo da

escola, os ramos; grupo de Brasileiros que con-

correram para a trasladação das cinzas de l'e-

dro Alvares Cabral da egrsjn da Ginga dc San-

tarem para a cathedral do Mio-de-jaueiro: Mon-

senhor D. Joaquim Arcoverde diAlbuquarqne'

Cavalcante, desembargador Luiz Drumond, dr.

Alberto de Carvalho, dr. Olcgario d'Aquino o

Ceotto; retratos ds Mauricio lllaetorliuck, actriz'

Georgette Leblanc Maetorlinclt, Mello Barreto,

Camara Lima, pintor João Vaz; os novos pere-

grinos, de Marli Twain, traducçao do original

por Alberto Telles, com gravuras; quadro final

do 3.** acto da revista do nuno de 1903', Vivi-

Aasigna-so na sede da emprera, rua For-

mosa, att, Lisbon o nos estações telegrapho-

0 A Real-ofiicina de S. Jose, do Porto,

teve a amahilidads de oferecer-nos um lindo

«Bilhete-postal» de execução primorosa,comme-

morativo da exposição da Officina ao publico,

no dia do seu Padroeiro e representando a Fa-

milia Sagrada, copia d'um soberbo quadro de

F. Detireger, de Munich. Este «bilhete-postal»

foi editado por um beiuieitor da mesma Olllci-

na que destina parte do producto da venda em

favor da mesma Preço 20 reis, franco de por-

te de li bilhetes para cima. Desconto desde 50

Pedidos n «Livraria Novnel Juniorn, ru¡

do Almada, 192 e a «Papelaria Araujo 61 So-

brinho,Successorn, largo do S. Domingos, Porto.

O Reino do saudade tem por titulo um

novo volume do sr. dr. Jayme do Magalhaes

Lima, escriptor areirense dos que mais e me-

.bor produzem no genero a que consagra uma

grande parto da sua actividade intellectual, no

N'um hello tema do Evangelho baseia

mais uma voz o nosso ¡Ilustre patricia o seu li-

vro. E a verdade com que traga a figura insi-

nuante de Gehriolp marmore polido ein que lhe

contorna o busto sympathico, as cores com que

descreve os restantes personagens, e o perfume

suavissimo que se aspira do sentimento ou de

expressão de todo o quadro n'iiquella branda e

límpido aguarellagem de_ que só elle tem o se-

gredo,deixou-nos bem impressionados banhan-

do-nos o espirito da luz que illuminn todos

aquellas paginas. Sente-se a gente hein no lei-

as; são de doutrina sa, moral, bem formada,

Os nossos agradecimentos no auctor pelo

Notícias religiosas

Na forma dos annos anterio-

res, tem logar na proxima

sexto-feira a festividade das

dores de Nossa Senhora, na

egrnja do Coração de Jesus,

+0- No domingo ultimo

realisaram-se em Aguada e

Vagos as procissões dos Pas-

sos, que, como de costume, fo-

 

  

    

  

  

  

 

   

   

             

  

  

     

  

  

   

       

    

 

  

  

   
  

  

    

    
    

    

   

Borraohn é que encontraram em abun-'

dancia. Ha necessidade do se avesso-

lar nquella re iâo que encena riquezas

de grande vaãor e onde abundn gom-
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ma oo al. 'COLLECÇÃO

o 'hegou a Benguella o sr. Eduar-

do Coste, governador geral interino, a DE

bordo da. Affoouo d'Altuqucrque.

Ao desembarque subiu no nr uma

gli'andola de foguetes: depois dos cum-

primentos da praxe, seguiu s. ex.l

acompanhado do sr. governador do

distrioto e seus nãudantes, cómmeroio

e povo, para o pa acto do governo,

Uma. eommissào, composta dos

sro. Joaquim da Uru: Lima, Antonio 115-F80h3d8 exterior da.

Peres. José Palhares, José Mendes de . wI

Carvalho e José de Macedo, dirigiu-sc praça de touros d“ (jmnpo'pe-
no sr governador geral para pedir a queuo

suspensão do pagamento da contribui-

cito industrial hs. pouco publicada., até

que o oommercio apresente uma re-

presentação sobre o nasumpto.

O sr. Eduardo Costa immediata-

mente accedeu ao pedido da oommis-

são.

F. A. MARTINS

Praça Luiz de Camões-LISBOA

Lisboa

114-Viveuda do viscon-

de de saeavem (José)

Queluz - .

IIG-Saláo dos embaixa-

dores no palacio real

Cintra

117-Palacio real da Pe-

na (differeutc th) ll"J

Mafra

IIS-Real convento

119-Estatua de' D. Jbté

Ie ministerio da guerra'

COBRAIÇA

eternos procedendo á co-

brança do semestre ago-

ra findo. A'quellee dos noe-

sos presados assignantee a

quem enviamos os recibos, 120_Lç¡'t'tlr°d

solicitamos a graça de 8a- '1“ e' ° 05 mm""

tisfazel-os na oceasiao :lo EW"“

aviso do correio, afim de nos 121-'Alfemda da Rampa
evitarem a repetição do dis- Llsboa

pendio com nova remessa, _ 122-Uuia paysagem em

que é relativamente impor- Campolide

tante e com a qual só esta chupa

emprezalsoffreàtd'hneZÊpeds 123_Vma gem¡

soa e re even e, que es e ~ -.

este momento agradecemos. moçamb'q'm
*A08 nossos obsequío_ 124-barro boer Juntou

sos Subscriptores da AIrica Macaquece

e do Brazil, em debito, roga-

mos tambem, como graça

especial, a remessa de. ím-

portancia das suas assigne-

turas pelo modo porque mais

facil se lhes torne fazei-o,

pois que para alii se nào faz

cobrança por intermedio

do correio. e a todos consi-

gnamoe aqui o devido agra-

decimento.

Lisboa

125-Lago e estufa do

jardim da Escola Polytechni-

ca

Matosinhos

126-Unpella do Senhor

da Areia

Evora

127--Extinctoconvento da

Graça

 

Lisboa ›

128 _Lago da praça Prin-

cipe real

129-»Vivenda Bastos, rua

do Thorel

130-Batel das Cannes no

Campo-grande

Evora

131 -Ruiuas do templo de

Dianna

Responsabilidade alheia

  

DECLARAÇÃO'

s abaixo assignados, assignan-

tes da dualidade» na fregue-

ZM de Cacia, declaram que o refe-

rido jornal lhes tem sido sempre

entregue aos doiningos,.seudu por-

tanto iiifuudada a queixa por al-

guem feita n'aquelia ea.” redacção.

Maria Generosa Godinho 'l'abor-

da, Manuel Nunes Bastos, Antonio

Augusto Tavares dos Santos, Jose

Rodrigues Pardinho, padre'niitouio

Joaquim Soares de Resende, Af-

fonso Vianna, Manuel Maria Eulebio

Pereira, Ventura Nunes da Silva e

Manuel Pinto Ferreira.

Lisboa

132 _Cascata da avenida

da Liberdade

133 _Palacio-real das Ne-

cessidades

- Evora

134 -Claustros do lyceu Cen-

tral

  

o V GuimarãouProspeoto moderno 1354,““ de Tom,

conhecido negociante de tllo- Elm"“

136-Portao do ciaustro

do convento dos Loyos

Setubal

137-Portao da egreja de

S. Julião.

Gera:

138 -Ponte-f'eia-rio Ho-

mem

139-Ponte sobre o rio

140 ~Vistn geral

Lisboa

141-Bibliotheca da'Aca-

demia real das soiencias

142-Egreja de Jesús

143-Claustro do conven-

to da Madre de Deus

1444-Praça do Principe-

veis n'esta cidade, si'. Angelo

ua ttosa Luna, expõe este aiino,

na :Feira de março» lindos artigos

proprios do seu negocio. A sua bar-

raca e a l.“ junto a capella de b'.

João, e ahi se encontra um grande

sortldo de espelhos de crystal de

todos os tamanhos, um escolhido

sortimeuto de malas de viagem e

de mao, e aléin d'isto tudo o que

e indispensavel para guaraecer uma

casa, como sojaiii coininodas, lava

torios, grande quantidade de hal-

des e regadores, camas, inezas de

cabeceira, guarda vestidos, cadei-

ras de difl'ereutes gostos, sophas,

galerias, guarda-louças, aparadores,

tavatorios e muitos mais artigos qdo

o sr. Angelo da ltoza Lima, com o

seu gosto apurado, escolheu nas

prinCIpaes casas para que o publi-

co possa a vontade surtir-se ue ai'-

tigos de primeira ordem e por pre,-

ços au alcance de todos.

Recomendamos, pois, esta hat'-

raca aos nossos leitores e fazemol-o

com a consciencia de lhes prestar-

mos um boni serviço.
M

Notas d'algibeira

HOBARIO DOS COMBOYOS

real

145 - Entrada; principal'
dos Jeronyinos

146-Ruinas e Museu Ar-

chíologico do Carmo

147-Arco Triumphal da
rua Augusta

148-Chafariz e Museu

archiologico do Carmo

Lili-'Praça e monumento

dos restauradores e avenida

da Liberdade

150-Praça do commercia-

   

BANDAS PAIAO ?OITO !MUDAS ?AIA LIHIOÀ

Mon.

Tramwnys.. 8,65 q na.
Correio.... 5,21 Mixto ..... 6,50
Mixto. .... 90

'Dramways . 10,lb Tai-d.

,
rqrd'

I O t l

Ernmways.. 4,52 n . . . 5,10
ditam“... 8,32 Expreilsot. 5:37
bxpresso.. 9,40 Oorreio..-- 10.57 =

Es. mais 2 tramways, que' 'chegam
a Aveiro ás 9,49 de. manhãs
9,42 da, tarde.
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souberdesd'nm osthmatico,prestar-lhç
hein um serviço grande apregoando-r
lhe 'o ¡Reinedio de Abyssinía, Exibnrã
em po cigarros, folhas para fumar

› como tabaco' no cachimbo, o qual, re-
, coitado pelos medicos todos e premia-n
do com medalhas de ouro e de prata"
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'TRIBUNAL no COMERCIO

PRIMEIRA INSIANCIA

COMARCA DE AVEIRO

ARREMÀTACÃÚ
1.' pueucação

o proceso de fallencia re-

querido contra Roma Mar-

' ques de Jesus, moradora

que foi em Aveiro, por José

Augusto Dias & C.l e outro,

do Porto que corre seus termos

por este juizo e cartorio do es-

crivão -- Albano Pinheiro,-

vão á praça para serem arre-

matadas por quem maior lun-

ço oñ'erecer acima da sua ava-

liação, no dia 25 do corrente

mez, por 11 horas da manhã,

no local da «Feira de março»

d'esta cidade, todas as fazen-

das que foram arrolladas á fal-

lida, e constam do respectivo

arrollamento.

Pelo presente são citados

os credores insertos.

Aveiro, 14 de março de

1904.

,vsmrroum-O juiz de direiro,

F. A Pinto

O escrivão do commeroio,

Albano Duarte Peniteer e Sd-

v

ÊILHAR
«Club Mario Duarte» tem

'um para vender, ainda no

melhor uzo. Para ver e

trai-.tar. no mesmo club.

parte da

ANDA-S
pediu portugueza illus-

trada,, até onde está, pu-

blicada. Quem a pretender di-

rija-se ao presidente da Aca-

demia d'Aveiro.

?00.00.000-

3
O

5

ã
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PADARIA FERREIRA

AOS ARCOS

a avxmo

U

MD'-

thsrs estabelecimento do pada-

ria, especial no seu genero em

pt'tu de tost as qualidades, se en-

contra A venda:

Cale de 1.' qualidade,a 720 rnis

cada kilo; duo de 2 ', a ABU; chá,

desde 115500 a :M600 o kilo; mas-

sas alimonlicias de 1.' qualidade, a

“O o kilo; ditas do 2.', a 120;

vellls marca aSolu, cada pacote, a

180; ditas marc¡ .Navios, a HO;

bolachas e biscoitos, pelos preços

das iabricas de Lisboa.

Grande aortimento de amendoa

em todas as qualidades e preços, e

ioleres especmhdade d'esta casa.

Vinhos linos o de meta, por pre-

ços medicos.
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RlS'
Objectos de ouro e prata para todos os

Longines, Omega e de diferentes marcas.
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meu..

FABRICA a vapor de telha do sy

gostos e em

Preços medicos.
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Consultorlo

. MEDICO-CIRURGICO

llr.Lu1z Ilegalla,
medico da Real-camara.

facultativo municipal-

Rua d'Armcbella-Aveiro.

Consultas da l hora ás 3 da tarde.

munimmummmmuunmmnmmn
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Pn'vilsgiado auctan'sado pelo

550m0, pela Inspectoria *

Geral da arte do Rio do

Janeiro, s appraecdo

pela Junta consultivo

da saude publica

i E' o melhor tonico ,_, n

--. nutritivo que se oonhe- J '

oe; é muito digestivo, _

fortiñcante e reconsti- .

.› sainte. Sob a sua in-

Buencia desenvolve-se - '

› rapidamente o apetite,

enrl uece-se osangue, e '

V forta ecem-se os mus- A

v culos, e voltam as for- A.

v ças,

Emprega-se com o :.

mais feliz exito, nos

1 estoma os ainda os

1 mais de ei,parscom- A

bater as digesbões tar- .

« diaselaboriosas,a dis- _

pepsia cardlalgia, as- A

A tro-dynia, gastra gia, r

anemia ou inacçào dos '

› orgâos,rachítioos,con-

sumpção de carnes,at-

facções escropholosas, ,

e na era] oonvales-

~ cença etodasasdoen-

fas, a onde é priciso ;

evantar as forças.

 

de seda e chaminés em cristal e ml-

ca=FABRlCA DO GAZ.

MATERIAES uE cousrnucçnu
odos os proprietarios e todos os

T constructores,por mais modes-

tas que sejam as suas construcções,

teem necessidade de recorrer a um

deposito onde possam comprar os

materiaes em boas condições não

só de preço mas tambem de quali-

dade. Não poucas vezes o proprie-

tario das províncias se vê em diHi-

culdades sem ter onde os comprar

e sem quasi mesmo saber o

que empregar que lhe seja mais

proveitoso e economico. Tudo isso

se remedeia promptamente com um

simples bilhete postal dirigido a .I.

LINO, LISBOA, pedindo preços,

catalogos ou informações do que

se deseja e immediatamente rece-

berão uma resposta clara, que os

habilita a construir suas habita-

ções com segurança, economia e

melhoramentos modernos.

A casa de J. LINO é produ-

ctora de grande parte dos mate-

riaes e ainda importadora de todos

os outros, e por esse motivo, pode

fornecer todos as maleriaes de cons-

tmcção em condicções excepcio-

naes, encarregando-se de qualquer

remessa sem mais iucommodo para

quem a requisitar.

Pedir o indice alphabetico dos

matc'iaes ao escriptorio geral

Rua Caes do Tolo, 33

J. IJINO

1.11804

   

.A, aro_ «hd-v; ,v ,

V

 

i.XWXX*

“33 MlBHlNlSU

ã

l
a

Grande sor-tuo mn acoessorí h
x parações, tanto de machinas de costura como de bicycleteS.

Unico

lhes-Anadia.

São nossos

am-se mais.

l
todos os valores. Ao publico em geral se pede visite este estabelecimento,

?answers-!5m rs ..

[aiii

 

agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sanga-

agntes: EM AGUE,DA, o sr. Bento de Souza Car-
neiro-EM ILHAVO, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho-Acce-
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canrõzs POSTAES

l ILLUSTRADOS

Novidades para inverno

iCdLLEtÇAODO'TAllPdÃO DlSPROIlNCllS,, EDUARDO A. F. OSORIO

 

1.“, n.3, 3.a e 4.a scric5,com vistas, paysagens

e monumentos d'Achro

A' venda na «Veneziano-central». aos

Balcões,e nos escriptorios do «C ampeão das

províncias».

Custo, A20 reis

llPliElllllZ

Recebe-se um

nas officinas typo-

graphicas do Cam-

peão das provin-

mas.

oóeggggizzzzgooo

mCOLLEGIO ?31
MONDE .i0

@oirgbna

      

"OPIÍITÀIÍO I IHRICYDI

_Diamanfino _Diniz farra/'ra

I-^ secção-SEXO MASCULINO

(ray. de Manf/Vrmyo

Curso commercial, coriversaçao

Irnnceza, inglesa e allema, contabi-

lidade, calligrapbia, escripturação

commercial, inslrurçlio primarla e

secundaria, magisterío primario.

Musica, ::gr/'ma e gymnash'ca

PIOFIICOIÍI IITIANHIÍIDI

PARA o IRIHIQ DI llNul'Ál

2'* !Geek-SEXO FEMININO

Praça 8 de Maia, 46'

Linguas, musica, lavores, dese-

nho, pintura, instrucçuo primaria e

magisterio primario.
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AVEIRO

MMüíme-hà-

etc., productos que rivalisam com os das

EÇOS MODICOS.

owwoowo l _

munoooooeoooooouooeeeeeeeueooee

EMPREle CERA

DE

”'- MELLO GUIMARAES 8: IRMÃOS

 

stema de Marselha, feita pelos processos mais moda-
Encontra-se á venda n'esta fabrica grande quantidade de telha franceza e seus aco

tros artigos para construcções, taes como:

frontarias, siphões, balaustres, menilhas,

do pain. Tejolos de varias dimensões._PR

azulejos para revestimento de paredes de variados goatos, vasos para

principaes Ínbrícas congeneres

RUA MENDES LEITE, 13 A 22

Aveiro

caba de receber as mais altas

A norulmles da estação: Iiudissi.

:mos Côrtes de vestido; sorlido chic

de capas, casacos, polcriues. bóas

e outros artigos de agasalho. Grau-

de variedade de llaucllas, meltons,

moscons, e casimiras proprias para

capas e casacos. Chapeus para se-

nhora, ultimos modelos. Guarda-

chuvas, cobertores, malhas, sapa-

tos de agasalho, meias de lã, es-

partillios, velludos, pelluches, se-

tins e muitos outros artigos de cou-

facção.

Bico aveirense. -Na

Fabrica do Gaz.
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5, err. TYPOGRAPHICAS

tê
do

21's
. .

Campeao das Provmcms
›

J jveniâu_,7.)i.1l12ira-Avelro

Êcd _=-._
ggà Fncturas, Circulares,É...

enveloppes,numeração

e crivação de livros e

talões, recibos, avisos,

mappas,livros, jornaes,

cartões de visita desde

250 a 156500 rs.o cento,

etc.,etc.

Machines e typos no-

vos.Pessoal habilitado.
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rnos e aperfeiçoados.

essorios, ebem assim ou-
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do. como eu¡ nu-tul c bronze,

d*uvas ou azeite; assim como

O*40-0-0009“..-
nnzuxa-ncos nnnrnor

t a 7sooo nus

O Legitimos egarantidos. Pneu-

maticos Omnium, Cyclone e Na-

tional, añnnçadox a 52500.

Grande sortido em aceesso-

rios para hicycletes a preços

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto,

Sangalhos-Anadía.

VENDE-sm-em Ilhavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

Augusto Nunes Visinho.

E em Agueda, no estabeleci-

mento do sr. Bento de Sousa

Carneiro. '
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Retractos

Execucao

V preços.

    ' v. 1. .

, com ou sem

d crayen' moldura.

perfeita. Modicidade de

Jeremias Lebre

Vito, Aveiro.

Rapidez e economia

“E“Ut'duos lldltll-"ltlltliut *
DE

ALLA &, FILHA

'Aveiro

Pomada anti-herpetica

Para comprovar a efficacia

(l'esta pomada, bastará dizer

que lia milhares de pessóas

que ateem empregado em im-

pingens, herpes, escrophulas,

feridas tanto antigas como re-

centes, embora syphilíticas, e

que os seus salutares elfeitos

iinmediatamente se teem feito

sentir. '

PHARMACIA DE 1.' CLASSE

DE _ALLA & FILHA

TRINOAOÉ & FILHOS¡
x AVEIRO x

MM a; ltLlllGlll

Bícycletes, motocycletes e

automoveis dos melhores ía-

bricantes inglezes e francezes.

Accessories de todas as mar-

cas. Oñicina pura concertos.

Esmaltagem e nickelagem.

Alugsm~se bicycletes.

¡dlldllllllldll_i3k__¡=|Pliillttilti

MALA EA

i rua do Gta-

   

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  
PAQUETES con

d'cixo, tambores para correias, bombas de
systcmu galló para trusfegar VillllUS, prcnsus para exprcmor bugaços

ção, scrralheria c torno mech

dius e sacadas, mexeilores para bulsciros, term-ires
tal para tonois, marcus para mui-our pipas e him-is ;i fogo e
ra marcar caixas para cmburqm', churruas e uraulos do
tennis, dos mais reconhecidoa resultados csmagadorcs para uvas com
cylludros de lundi-ira, engenhos do

dos de todos os systcmus, est

ro pura cosmha cm preto e cstunliudu do

de brunir a vapor, ditos d'uzu, copiadorcs de cartas l'lC.
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-souTo RATOLLA & IRMÃO
RUA D'ENTR-E PONTES (ao Caes)

onde encontra tudo o que pode precisar para casa ou para brindes. Relogios

:A'mí' WZÍWFÍÍÉÍW I. 39/"?um

OXOXOXOXOXÊXOXOXQXQ»

FUNDIÇAO ALLIARÇA nas DEVEZAS

,DE

Bar.oa & PINHO, succesor

Rua Moreira da Cruz. Devezas-V. Nova de Gaye.

   

N'esta fabrica couslruem-sn todas as obras, tuulo em ferro fundi-
ussim como: maurhiims de vapor, linhas

pri-saulo para agua. ditas

todas as obras que pertençam a fundi-
auuco, portões e uradcumenlos para jar-

c valvulas de nu'-

ditas pa-

todos os sys-

_copos para tirar ziguu. ditos fundi-
uucurios. Tumth fabricam louça de l'cr-

lodos os tamanhos, ferros
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11/¡ ?Alê

Bicyclnlc 0MMUM

A mais alameda de todas

quantas se conhecem. Ultima

novidade em solidez e ele-

gaucia, sendo garantido o seu

bom funccionamcnto. O mate-

rial do seu fabrico é de primei-

ra qualidade, e aiiiançado pe-

los fabricantes DEL/\CHA-

NAL & C.e de Pariz=Preço

com o travão, 6655000

reis.

Grande sortimento de accesso-

rios e ofñcina de reparações tanto

de bicycletes como de machines de

costura, etc.=Unico representan-

te em Portugal, Antonio Joa-

quim Augusto-SANGALHOS

ANADIA.

 

São nossos agentes »- Em

Águeda, osr. Bento da Souza
Carneiro=em llhavo. o sr. An-

tonio Augusto Nunes Vizinho. -

Aoceitam-se mais.

l LUZ nns ninunni 'infinito
Bico aveircnse=FABRICA DO GAZ.

MOC-m'.me

o MEDICO Ç

t A. Mendes doueia t
mudou o seu consultorio para I t

n. Pol-mou' 3.6 Q

PORTO

Consultas das 9 c mala às u da manhã

@UNICA GENITOJUNINA“ t

tratamento das doenças d'urellira,

prestam, bexiga e rins; das doença: das

senhoras e das licenças imersa¡

Pelo medico

t Ednardo d'Oliveira
Ext-discípulo dos professores

Guyon, Legueu e Gaucher e do dr.
Doléris, e ex-assistente na

clinica especial das vias urinarial
do hospital Necker

Consultas da l

g ás 5 h. da tal-de
.,.

l .-0.- O-O-QO-i*“dO-...ç

L INGLEZA i

 

  

 

  

 

aansu snuis DE LISBOA
MAGDALENA, Em 28 de Março

 

Para Teneriil'e. Pernambuco, lRahia, Rio de Janeiro, SANTOS,
Montevideu e Buenos-Ayres.

CL'YDE, Em 11 de Abril

 

Para aMadeira, S. Vicente,

Montevideu e Buenos-Ayres.

Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,

A B'JRDO HA CREADOS PORTUUEZES
Na agencia do Porto

colher os beliches á

isso recommendamos

podem os srs. passageiros de 1.' classe es-
vista da planta dos paquetes, mas para.

muita antecedenola..

PREVENÇAO AUS PASSAGEIROS
Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam

as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa-
nhia, sendo depois enganados e lev

commenda-se em eSpecial que tenh

pre só com pessôas de probidade

lhete onde se

ados para outras companhias, re-

:un o maior cuidado em tratar sem-

e credito, exigindo sempre um bi-
leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY à

.SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL'
INGLEZA.

Unicos Agentes no Norte de Portugal

Tait, Rumsey da Symiug'ton
19, Rua do Infante 1). Iíenrzque-(Porto

Ou aos seus correSponâentes em todas as

¡cidades e Villas de Portugal


