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Além de adulterado o chris-

"tianismo por se attribuir ao culto

externo um effeito mystico tal

que ficou primando sobre a mo-

ral, sobre as boas obras, que são

a' essencia do Evangelho e a fon-

te da graça, vieram os jesuítas

adulteral-o ainda mais com devo-

ções supersticiosas e com theo-

rias altamente condemnaveis, co-

mo o proóaóílimo, os restricçõer

menta”, o pec-cado philosophico, as

capitulações da consciencia, com to-

dos os livros dos seus moralistas

ou casuístas.

Sobre os jesuítas escrevemos

mais de cem artigos em quatro

jomaes do nosso districto, e des-

de o primeiro publicado em 1888

no Movimento assentamos, que a

Ordem ou a Sociedade de jesus

não devia ser avaliada pelas boas

ou mas qualidades de alguns dos

r confrades ou socios, mas pelos

fins declarados e occultos do seu

instituto, pelos seus livros fnn-

damentaes, pelas doutrinas mais

constantes dos seus escriptores,

pelos actos repetidos ou com-

muns a todas as epochas da sua

historia, pela influencia das suas

escholas.

Sabin-nos ao encontro um ec-

clesiastico,um dos collectores, do

que rendem as varias associações

fundadas pelos jesuítas em toda

a parte. nas cidades e nas al-

deias, como por exemplo as Ft'-

llws do Mario-e cansou-nos com

inepcias, começando por negar o

breve Domina: oc Redemptor, de

Clemente XIV, que aboliu a

ordem de jesus.

Para este jornal destinamos o

que nos ficou por dizer então,

mas não é ainda o que estamos

publicando agora, sob o titulo

-«Os jesuítas e a familia›.

Daremos uma ideia do proba-

bilismo. Esta óella theoria con-

siste no seguinte: '

l.° Entre os actos mais Oppos-
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tos podemos decidir-nos por sim-

partidos contrarios podemos es- cer d'este sujeito a faz provavel-

colher um ou outro indifferente-

mente, desde que não tivermos

uma demonstração clara e certa

de que um d'elles é vicioso.

2.° A não ser que a lei de

Deus nos prohiba uma acção

qualquer com o principio que a

aconselha, ella nos é permittida

uma vez que uma razão se offere-

ça em seu abono, como por exem-

plo a opinião de um homem que

passe por douto.

Os escholasticos, theologando,

já tinham afñrmado, que tudo

aquillo de que se não prova o

contrario, era provavel-mas não

foram mais longe.

Com estas subtilezas de que

ninguem se lembra hoje, e que o

simples bom senso não admitte,

os jesuítas perverteram toda a mo-

ral christã e mesmo a natural e

chegaram ás decisões mais odio-

sas, a justificarem. todos os crimes.

3.° Aquelle que julga verda-

deira uma preposição, não se cul-

pa em seguil-a, ainda que na rea-

lidade sejai falsa, ou lhe pareça

provavel a contraria.

Estes principios abjectos e sin-

gulares, não foram reduzidos a

systemodsenão quando os jesuítas'

se tornaram os directores da

maior parte dos altos membros

da egreja romana-(corruptores

dos bispos, dos cardeaes e dos

papas, se é que d'isso precisa-

vam).

Os ñlhos de Santo Ignacio, de

uma politica arteira e ambiciosa,

com o intuito de dominarem, des-

de a sua origem, traçaram um

plano, que se adaptasse ao gosto

de toda a gente, qualquer que

fosse o caracter do seu confessa-

do.

Imaginaram o proáaáilz'smo, por

meio d'esta theoria contentaram

todas as consciencias, que se ac-

cusavam de qualquer culpa, por

maior que fosse. '

4.° Não negam, que hajam

acções másou falsas preposições,

mas sustentam, que é possivel

que sobre qualquer acto ou opi-

nião o espirito mais convencido

pôde enganar-se, e quando não

se engane, é possivel. que algum

dr. se tenha pronunciado em sen-

tido contrario, e desde que uma
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verdadeira por alguem, que se com menosprezo da propria digni-

ples probabilidades-entre dois julgue capaz de julgal-a, o pare-

e aquelle póde já acceital-a, em-

dade do seu auctor, vamos expôr,

em face de documentos authenticos

que solicitamos da secretaria da ca-

mara municipal, o estado financeiro

bora se persuada de que é falsa_ do cofre d'esta corp0ração á data da

porque esta persuasão não muda posse da commissão administrativa,

a natureza dos actos no espirito hole camara ele'ta'

do que a julgou de modo diverso

_sendo provavel póde ser prati-

cada com ferir a consciencia.

A quartorze de novembro de 1900,

precisamente quatorze annos depois

do celeberrimo e bem degradante

hasteamento das forcas que tão tris-

5.° Quaes são os que podem te e abominavel nome fez crear, lá

tomar Provavel uma Preposição fóra, ao nosso concelho e mormen-

mesmo contra a intima conví_ te a esta Villa, fo¡ dada posse á com-

cção? São os directores graves,
missão administrativa da camara de

Ovar; e no dia immediato, em ses-
ou que .taes se reputam-e por são extraordinaria, tomou conheci-

isso os jesuitas colligiram sobre mento das haveres municipaes, ve-

todos os casos moraes as decisões ríñcandO serem 05 Seg“¡nt351

de varios drs. catholicos de todas

as classes, mas principalmente

dos seus confrades.

Por tal fórma, com taes prin-

cipios, ou antes com taes saphis-

mas grosseiros, não ha acto al-

gum, que não se justifique, que

não seja peimíttido, que não se

innocente!

Que resta da consciencia? Que

valem os seus dictames? Mais do

que ella vale a opinião d'um je-

suita!

Estão impregnados de proba-

bilismo os livros de Affonso Ma-

ria de Liguori, fundador da Or-

dem do Redemptor, e os do je-

suita Gury, professor no collegio

romano, por onde se ensina a.

theologia moral nos nossos semi-

narios l

(Continúa).

Lourenço d'Almez'a'a Medeiros.

 

AO PU_BLlCO

Activo

Em conta de viação, afim

de dar entrada na caixa

geral dos depositos . .

Em conta geral

Em conta de viação, na

caixa geral. . . . . . . . . . ::24985800

62:333

::26156376

Total 32573$509

 

Passivo

Ao empreiteiro dos Paços

do Concelho, como

consta do auto de 22

de outubro de 1900.. .

Ao governo, para fundo

da instrucção primaria,

dos exercicios das ve-

reações progressistas. 5:325$273

3=IS7$690

Total.. . . . . . . . . 8:512$963

 

E assim temos:

Activo.............. 325738509

Passivo 8251285963

 

Saldo negativo. . 4:939$454

  

Accresce que, a essa data, ainda

se achava por pagar o legado «Fer-

rer» na importancia de I:200$000

Embora conheçamos de sobra o réis, o qual foi satisfeito já na vigen-

amigo aphorismo: orelhas moucas a cia da commissão administrativa. De

palavras loucas, e bem saibamos fórma que se a camara cessante hou-

que as vozes do Ovarense não che. vesse completado o exercicio de

gam ao céo, é certo que não deve- 1900, apresentar-nos-hia um deñcit

mos calar-nos perante uma série de de 6.-1398454 réis!

aleivozias, perñda e velhacamente Eis ahi, descarnadamente, a scien-

lançadas ao vento no canudo d'Ar- cia dos numeros que falls tão clara-

ruella.

Escrevemos para Opublicoa quem vida póde ñcar restando de

mente, que ao publico nenhuma du-

que o

temos por dever elucidar sobre to- arrazoado do canudo d'Arruella

dos os assumptos de administração nada mais representa do que o cu-

concelhia que mais directamente o mulo da intrujice no desvtrtuamen-

interessam.

E por isso, sem a mais leve con-

to dos factos.

Em confronto, e ainda para que-

sideração para quem desconhece os brar os dentes á calumnia que tão

rudimentares deveres de cortezia desbragadamente se maneja no Ova-

jornalistica e só no intuito do publi- rense, vamos apresentar ao publico,

co, que nos lê e julga, conhecer a extrahido da acta de contas de 3x

- fundo o amontoado de dislates lan- de dezembro de 1886. o balanço dos

preposição fôr sustentada como,çados á publicidade no Ooaransc haveres municipaes que passaram da
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gerencia regeneradora,.presídida pe- quelle graves ferimentos. O offendi- prestíto religioso denominado «pro-| rigos a que está exposto quem o to-

lo nosso 'llustre diego dr. ManoeL do recebeu OS min'leirgsrçuragysl CISSãQ de.\.çinza _931 dos _terc jm ma em demasia. ' esse tão impor~

Arallawf: a dos progressistas?” !ha pháí'macr Silveira, sendo ergse-ç ue awrdem de ¡yígranCI d _

!É __ " 2'. A _ do

A y tante como util mpto que serve

igmdaücondq¡ do a sua casa, aohde, «t 'lla pôz uma¡ @ãdes de thema a um elaborado ar-

_mentq f' 'l ' o,
'3“ n v““ "l. , “9:0 que Vem m0 numero da

-Í'Alérll*fá9§?grandbs;_ñlBlhoñgmeñios Encyclopedia diañlñmu'lias Além

lille SÉ denotam na'cíuasifyogalidggã_v r d'este artigo âsóãpor si lhe fir-

d'os 'andoresY-Í algdgís dos“qnaes _iai mariam os creüggjgde ha muito

  

 

  
  

   

  
  

  

  

   

    

 

  

  

    

 

  
  

   

 

   

  

  

 

    

    

  

    

  

 

   

    

  

  

r' '4 "Actlsoüg w ' ' cerca "dawn horas da manlià dodia¡

C ' " _gd 1.6, foramltas auctOridadqe gudICIaes

Em coma de viação . . 39 * 64 ?levantar o; competente auto.; de, cor-

Do legado Ferrer..';f. . . 4 $475 pb dê .delieto.

Do legaüo' Maria Can- m“ | ¡í' Segundo informaçõesjá colhidas, acham' compietaniê'hte tranêformgá adquiridas, col r: mais as seguin-

dtda .. v 4I$.'oo esta a gressão foi motivada ;por dos, appareà'eu os novo andar dq. tes secções: &à; ç A_

«Senhol'hjêsum a”<jiie'já nos referi¡ Historia d'édi'ÍñÍQlaterra. poesia,

33195 CO)B_jU§§O§__M\'(àgCS¡JÇàL§ n-. a_p min historicns, retratos. in-

ra_o esgglptorfth¡ esse'traha _H ::gm p0pularisadn, cera-

se encarregou. míca. notabilidades coriteiiiporaneas,

i -TGRÊH'WO'GMÍM , oly.

_ consequencm das quaes em tem-
r** ›" | .s " _P'”*"¡" -'4,*'/< ' uq'- I

1250583499 ¡pos-o offendido Rartimparamem JUlZO «-

Dívidas activas. . .. . ' I35$483 processo-crime contra os aggresso-

' .Feisy-._.r. 4....H_ ,o ..,.s , ....___

Em con'ta'dg'eral.; . . .'T. “'“66255 íumas a¡ 'bas rixas s'obf'ei'aguas; à'n'

 

   

   

  

  

  

  

  

v ~-›~~›~-~v~« .,. w. . , ..g «4 _ _
Imlwñhpnt¡ .1.54035982 .à . _ _i_,a,;d.q.\S.(-l§rancisco recoininendairi-s'e 'gmblálaíím'onmñeñmistoricog v1-

_ü-r, a““ . ;ar .. _Contribuir-.nes geraes '_ quer gelolãlãor.anatomicquer pela da_ mu›ndana','=prms «lnmfáriàsghmo-

n b ' 40mm““ ' ' eüpresêfd* dá'ásmnage'ns- E' mw 53109,: 'tiaqatrpn mangas:: *meser_ i .Passivo

, , _ _l_ _ A a _,ballip,.assás primor-est) que custou 'd'dinestico1 litterlaturan¡gangammps,

Ao guardaddatpnlte das_ h.. _ 'ziv'últ'áda quantia mas queiejii-mpõe' .dtmsweneentmçnumnedautaw'secção

aguas ferreas'. . . . . . . . ,785_- Qpi ;cprrepte mez, proferido' “na. repñe- 'pela'aftel" W* .LUIle ,mcmiwaupargamwor umvemal.

A wgemação que.-av-Çamara--Mumpa›lu--u ~----r-«-¡5----~ , ' . '

dirigiu a S. Magestade, foi_conced1- No proximodomiugo terá logar _a ñcantissimo, poais é uni ' mente de

»dana-;é ao fim doteprrezme morde procissão“'de Pá'S'SOSÇ'tííña'dás'húe 800 :asma e &..mâgnase na

-março ;ii-,pnex-'Ogâaçâo para @cobram .mais :eoncorríd'asícostumam seriqñ rua do Diario de Notícias, 93- Lis-

' ' boa. Q a

i .n ,

WML t 9B
,1 ' u

'r m.

Vl , _ Por_ despacho :ministerial de“fd'o

 

_m--___ - : .n- _ra--4 --. .._ um -w

E assim temos:

-tngif !HT-1*”: :a ~ ›' l' xl* " 'i'l-

,7 '-Arctáw; t' . .'*:-*.“:'.' .~ , ipa'. 12046586732.

^'-”'-“Pa'$§1v"^o fit“. ;'Z'JlÉÇ". . .' É"“

'lÁi'J 'u Ul'CkLÉ 3131.0'.

(1133' ¡29'- 'I -lSàÍMÓCpÓSÍÚVÕ .

,.ça 'voluntaria dasisosmbuiçõçs se:- .Ovar;.lf$': !1.a @teimosa atteirrnozp

_m s do EstadO-- . v f- Parmlmr. venham dos (39996111135, _VJÍr
\'Í- ln". w x “E i.; 'l -ÍJ . .

team" pois', 'os cóntnbdmtes, du- stnlios ou tantesforastelros.

      

  

 

  
      

 

sb tmb =- '*¡'›'JL-"='f'í""¡ t ~ rante' este p'raso. allMados db'p'àgà4 ~í---_u›---#"”"”' e 54513. 'o _

.b'v'IWYP-'h- 5"'49 “7' -- ê memowdos.juros-damota re"p0r›lsso ' ' :I r' I í t ' Amos' '5 ' =l “"l i No passado omlngo emos o

E ficou este sàldh”séñr'$e“t*er 'ven- devem proourar satisfazer!“ GWS ' t 'h" ' ' ' Yi" “W'l' 1¡ ^. - .:., _' . l

\:. Passotl-se.,noii_gia,¡7,, do_ corrente'

pfíter de Nbra ar o nosso presado

'mwualqiuerapmrçâoüe!mattafnem collççrasma .recebedoria :atéd3L do ?É

z .

“Ig te ancisco Costa,

in v assistir á pro-

' n

>iqqalquenitrato demenrenomuriicàpal. corrente. ~ ~ _ , . n. “1,850,911 ,qugâarig.¡natalgcio24“ng

91?¡sbomtndmzaavíaçwzenecintmvashe " 1 ¡ P65? d? ¡gpo admmlsjrêãord'eçtsí _

etniimagqunnwehmodetonar“. .. ^' ::Fanéutneñtoí ' r "'-'-' ' g 'cóhéelh'mer'Idsé'AMio'WÁl'm'à-l Retirou no comboio_ da noite.

.;çãn¡eaontçapgndg.Secláqueuétem que :f: í . _ ê ›. " .Vi "l . _ .dag'tarr'exem'erbeManaJEmílla'def _-H_Ó---

..am-deixada: »1:1'elas¡«nsreaçtãiesprogresr . ' Hummer em Braga,_. «pelatvsriel .Quadros/&Almeida; filha doullnstne? Partida

pncãídents .dec--CsmarafMunicipal# J . , fr. v-.a. _s z
Éran_císco Joaquim Barboza de guri-Í "'Êsegdê l *ôü'íâàrà'Reguéñgos' díe

' l ' " ' ' '_ _' E'Mólñsã'faãílõ ' éjõaêàtómar'pd'sse'üa

_ W - v 'xi 'repmaçeqme Mantida ::agreemen-
-. Uruaermões'nmmomes* f' _ !colhem-mama minha: pouàoaufpi

' ria-Hit' «id 'z.= ' :'f ".Stêlínãíçã'149n.9:.n9§§9i 59mwfmçke

_ eveg o a: Mapas, @2983131 me V? 0 am¡ ° .5111“. nt .nl . S 0

àsngIiàaÍyrâriâg..do mínima¡ 43.5871 Fte ré“ Btáã'dlãõi L
"r'íe'qtie 'a .'J .i eréei'r'a de S.'Fran- '4“ Boa-'Wíagem-"eVe'htai'ass'é b“)q'ñê

cisco d'esta Villa'âtTe'etua 'dàra'nte 'a muito lhedesbjenhãtñ oww:: :fr:

»sismmmunwdeñtibñeg 4.9;96'454 _meta hkorasdag ta;de~do_,çlia 5 doces¡

›l'›é¡t'lu.":s;› ;,L .. "um "í- v '^ @meçç im', commendadofrFPlgW” l .

«5:0 ?Hpspítalvañcou'rephto dawoú- 'cio José d'a_Costa'Guimarães-abas# dros.

pasa-brancasi'e de côr; 'bemmgahí-_ tado proprietário, natural deàTlra-g

sado-ie;:presidindo-lheín'eprehensí- 'vassOs,-Povo'aíde Lanhoso,; um Ver;

vel limpezas, em manifesta contração¡ dadeiro' benemenm de:0bras pias. z

siçào ao estado em que foi legado o No seu testamento feito e ;appro-

pela camaramdàsl-nte, immundoh vadQ.?m 123,116_feyereíropltilmo, de::

sem ordem e nem sequer com rou-l pois' de 'dis'pôr' de' 'Varios realgons

pas para cobrirf.'meia'du(zíattde'de§› importantes legadospíos e profano!, _ _

graçados que” 'Ínfaí'mmo' 8"¡ O'bri- hástítjue rherdêfrbsdoremanescente, Quintana: na :capella-'de Nessa Se- - ..sx :23;

f'gueí a imetnaremssca' "50055131193 em'üparteseguaesrt)'Hospital-'(1813- ahora @Graça-i. Por oradocxorevm - A_ ..AJ ¡,Eyhuoaççpliauàír ao.

Ateraãcado um deñclt de: @998m Marcoadc Braga. Irmandade do,._MI- ' renda ;Barrçzq digno abbade !de ~ _ u _ 7( _ a _u

réÍSm E?" *l “3'“ V' "35!- sericordia da Povoa de'Varzim, dita GUÓ, ,que .fallpulsobrle O 211113953 ° Race-.13'55“03. duçà'ñtélàâdñas ulti-

' E ›como.a-víação-ecomo'aiHos- da=lela-d'0var, Hospital do Terço Jesús_ y Í 1 mas semanásfõakempreíns'ç'dñ'õràs

PRÉ-a* “laminação Pablicã 0 en' e'íCa'rídadeldo'Pdrto, Oftl'emT'erceià 'sed' discmso7'agradou múítls- que nos.honra~n_1*commssnasxriamit

*.aanàmsnto ' dim aguas; “Prontas. 0 ra da SS. Trindade da mesma cida'- srm'o.; A ' ' 'r' wi' « 2 I › *f :rf-“1 i naçõesmasisegwnm'iobraszt .-›_~ ;~ l:-

mMãdD-UIO e t0d05 05 ramos emñm de' e -Irmandadeda Misericord'rw de _,~Í§0Je. pelas4homs daiterdghz; -Da empreza do j(›rag§_Q,¡Sgczç§ol

da adnnmstraçâliunufñmpal, para os Quim“àesp _ . g_ H _ V r: ,j , verau'tvtmlqemfsegmao. doutrinano na &83455395;ngãlgoégrâçdgwçqman.

quaes a camara regeneradora sem- _hpqn'dlisppsrgàlqe_ pressa dqitesrta çgfçjfl' matriz.v\¡_ - Y lost neo, xbox_ ao; ost 11318??

Pre Olhou MWMÉMÉPBEHHWOS dó!“,hó seu resumen o de'verã serpu: ' "- “' '“ Guerreifb'fMongt. ' _ J ' ' '

á sua sucmssma em-;thim'Ô *43me blíçado na integra no Commercioüo ~:<'úDa.EmPrezá'dainãtoWamílm

de consefüçâüs com um 831110130- Forró;fPrimeirbfdeâjãwiroe dm- tuga), sedehoaruazáugnqtm, 95

áñvot:de &1:6408982 táisr'hevm'ao don' ”1611710 do;MinÍíD.rr 'li/i! Í "› 'riilr " Qãgwtñlñlô

trario do estadmemr quemgopa'ió» _ Q Iñnqggugm:¡commendadqr de interessam; ¡simavwgbra u__e (Avg,

ram legados-¡pelaswgreraneras' :pro- Naswsçphopjçsqsglçrístokge ténhq Brehm,"M familias' da aiureàát

 

r: :turu

:sem *'55

   
     

y - -Bomlvelño'smma

"” ,a "lí 13"!! :'hÍ'íJ-T . .ir ..

Já sé achamswasms á! venderem

cosa do digno vice-_secretario ,Ar-l

thhr' Ferreira1 os" Bilhetes 'parva 'sa-

'mudo dlai'24 que vir-grupo de“cyclíãá

s tas- do -_Porto ,seaüsará mi massa-then:

_...__..__. -- '= ?troa quaiipmdgctoi_ rentes-para «9

- "-Chegadas'* ' - iCOfrsxdaAssqciêçíovs cartilagem-X
_ y_ _... J. gferermdoés no'Ssas damaswãoumqsefrá)

De regresso dos Estados Unidos .que POÉPQTÍÍÊD'CÊ'ÍÊ'SK nãülseia _e

ido Brazil para onde, hq temppsgha- ;q'uéuda/'aé geptheza'da'ôffewà' "'05-

lviam partido, já se encontram n'es- 3105503'-ÊJQMbEÍIOSJPFOCmam PO" 1°'

ta villa os nossos assignantes e ami- ?dos os meios tornar imponente_ aire_-

“gos José'dé'Olíveira' da Cunha, Fran- ,cePÇa-.O (195- .sevl-¡ÊJÊQSPÊdÊsrr v i

_cisco da Silva Valente e João G0- - 7- _Ç _' --

mes'Íeite, a“"qñínr'dirigimos' as ; 0! Tiroiçlvn'
l - ' d .

- v ' i l ii ._'___ .

›b°as›~Xm 3:5 - e¡ u :rf a l Recebemosw ,m..° zoóJd'esta .ma›I a ~
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' Vender a matta, a melhor e mais et_&DaruEmptfezauEera«dodtlua

nbekrímaf fome da riqueza' munici- #,,tqaqgmpmkQangLÇ-dgl Use

Marim uma grande porção de boal osrtxg ci ulgspntf 13463343414¡

hectares dos set¡s›.~.teuer¡uàezo q'ue Vim: _Át en. ;I'ash'ríáàñrf'j'q _ér's

tudo produziu em montante de no- =Rõbêh§àñ3ÚHisbéÍ=-“'l "'35“ 'z """*"

mepmgcontos. de. réis appromíma'da- ' ,NR-Dat' @|11pr Demoüâüéünaé

mente; ;Ãdeixar .a .viação em «miserri- Poràugal, .comisáde na mrdOsiEón1~

mo estado, o Hospital desprovido de !adowà «29 :¡.L¡§b0.8. &ãuíasçhwm

todos; illuminaçâmcercdaãã e des- r n°13 Je. 44¡ [dia,1 Historiaág¡ 5.38ng

mantelada, um saldo negativo de .60“ amb', p'or'Jóãó Cñàg seen-_tei-

49398454 réis, e ir apregoar eco- l

nomias, boa administração -e imora-

lidáde só no canudo daArrualal. .m ;
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corredores, grande' anciedademelo .chados, níesse emalar à tort et à._A _ VL proximo domingo'24,"dia~em'qn'e se !rar/en da politica alpoinica,
v r É! ”3'“ A _q A - realisa esta festa, pela commissão Í ninguem sabe até hoje r

- ma .. "-l2135'5'a ' -' '
. '

-

ari-mãe nã): &osãgglotos ÉaIenáanos, dedicadarüas gentis damas ovaren 'obtiveram nas suas prpgaslpu' izer ue es SF* . ^ * ' Nr. -.
. .

amave's comenanea-S rd q ' “ ;' 'na última coqespondenc'ia . . . . O cadastro, emñm, mais igno-

' 'i' "”' 7 ,Graciaso me: . ..
. .

tavamd ebmdmd' “ ' 'ÊSSSÊQÃfotkeifegtiyamente_ no passado bil, maisvergonhoso, que se conhe-omingo que a commissào se fo¡ ce até hoje, em regimem constitu- V

da sipavera, não goredi 'ria _ orn-
. i . » w _r l¡ g . V_. .:Y

l
i

rJgibrããàtgiãã!êgfegugáínígzdãúã photographar ao magnifico estabe- Cionalll
"J ' ' ° ' ' " '› ' ' ¡emmemo de _Blel- - ~ a Essãoesses homens que nos ñze-

e o uanto frio A V y _j vExãem trgêlg9xêíe§màe VOS Proseguem os ensaiosvdascome'- ram descrer de toda a restauração

, MS:> ~ r ' dias que serão ahi levadas á scena, possivel do velho que estira os pés

qa em: ' o voss s . . V , . , . . . .

::SÉ ac 4”' --d'ããatgâras a mà] 'sendo ensaiador'o sr. _Jose Maria da a beira do Atlantico, reeltando, pa-
!triñlñêldtlà r: I'¡ 1 ACostàgwo qual 'tem sido incansável. ra consolação unica da alma añicta,

' ' ' " ' ê ua i .
.

. .

tas veãàs'vnão -dfuígdãsv Lã; i _ Na rox1ma correspondenma se- esse canto maraVthoso dos Luzzadas
@5233- “4' @wi-QP &bggadg ras 'Mgblicados os nomes dos 'indí- -. que ápodam os governantes de

1
e' 'que' a 'mim n'l V ., , . l .

a É¡ - _7 lv deQue tomam parte n estepas- ma orientados! de pouco escrupu-
!tlvpãlpmr'ámüa'mmqnb ”sa b seio, bem como os da commissão losos .. ' ' ^

”seutngporreoa@grande risco @mr d i ~l a -v -›w *h- ~ ~ V egã a *qua _para ahi partirá em_perçqar toladqipqsinus )_ ,dani . . ›.
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-.jr'fvátbenonviñ -éantos .mysticosxg

   

  

 

  

 

   

  

 

  

  

 

  

   

  

   

  

    

  

  

 

  

 

    

 

  

  

    

 

  
   

  

Ovar, 23 de fevereiro de 1901.
Verifiquei a exactidão.

  

  

      

     

   

   

  

     

   

   

   

       

  

   

     

  

 

     

   

      

     

   

   

   

    

  

O juiz de direito,

S. Leal.

O escrivão,

 

  

      

   

  

    

   

    

   

  

   

  

   

    

 

  

    

  

   

  

   

  

 

Editos

(1.“ PUBLICAÇÃO)

"À'Hintz'e Ribeiro não tinha nascido
para 'succeder aÃp'oliti'cos_ constitu-

No juizo de direito da comarca
Cionaes d'esta' tempera. Ha n'elle o

d'Ovar e pelo cartorio do escri-
“iíiñ'lf'i 0 ' -: 7 ' jQrg,u'1ho;_eacomcçâo'do-diplomata. vão Ferraz, correm editos de

verdadeiramente delíciosog que com_ . . . qíáwmgx_ daâáâílrgzgeo-nos no planomclmado miga dias,d a contar da segundadm” .um "Éñmumi ' '
u 1Ca“ãO 'esteannuni ' n-

'ÉÃÊKÀÊBÊÉÊF ' 'A @93” w* Os augustaes de Nero tambem p .(f coa Clta

 

. aQÊP,..eKI 4:0;
gloriosohjosàéâgi'a '31231 'aog àílñágitjr:

de, receber um a_r “a vossa raça¡

quwa'êlüñ) eàüüi ossasi

cantarinbaS'f-'Ql de faggüfme faze'

@fiáqâa'qu
fàümeãm mamae.:

Mas o que 4serialln'al'is para arre-Ê

Han'era se esta chuva imãertmente¡

ÂÍMÊÍMÃL
então nãqmmmrasião de a¡

A
t t

ÉÍÂÊÍMÊÂSWÊW @OWÊndâ
santos penit ntes? e eu e eu, de'

-wsiwet- em, tamadür'asiéárcéíàsm
.opmwl :linux h'.l-.ai mais ::um ;tura

do os interessados Antonio Ro-5(

a drigues_ Brandão, solteiro, maior,
Francisco Correia .Lopes, Manoel
Soares S-ànta *e Antonio Rodri-
gue's Brandão., casados, todos au-

sentes cm parte incerta, para os
termos do inventario orphanolo-

gico a que se procede por obito
de sua mãe e sogra Joanna d'Oli-
veira, viuva, moradora, que foi.

n_o logar d'Assões, da freguezia
d'Çya'r, Sem prejuizo do seu an-
dai'nento'.

Ovar“, ide'ma'rço de igor.

i". sorriam, quando os Io quarteirões
g da velha cidade dos cesares, serviam
detarchotes á Troiada tra-gica do
_divino histrião de Poppeal

E todavia o ñeugmatico «arbitro
"das elegañciam previa_ sob os pés de

Tigelino_ p_ ;rumor selvagem_ das hos-
,te's'de _Alarico, 'paira além das frontei-
ras, muito' longe 'do' ru'gir selvagem
¡dos'ouroq'ues no circo ensanguen-
'tado do assassino 'de ”Agrippina.
“"'Süü'à'linãf 311a palma!

r Nas ue desabe o actual gabinete
_ _ _ .. e. A. ..não s ainda cêdo demais para asaos contra divm03 eás difhculdades, desmemdas alegrhs Progressistas?

q Meira? fallen*
as¡

L_

(D0 nosso carraspondanta)

Accentuaq-pekostbqatosc_ dei crise¡
A' hora: 'a ”ue' e'sCrev'emosi al-

guns j Mãesíd “iMoñütílñdjállinse-
m: @biópsia éçmptetaêssdeideiñssão
ministerial.

E' cubinhàt+oamqm0w um
diagnostiquemos ami gabinete) -
porvir muito longo. .. Não tem com-

 

doiñhomensf _ a :r a' -Esa'amOs convencidos que sim!-_n e' Ribeiro é ,um ndiplomata,

. 3¡ 3 _' rn' “fl,

, _ _ A'
l l - ~

-ss ' ' ' ”nli'e'ibgúã, * a'l'ês-I . a ›. › ,v A e ._ . v De _01: die-«sc _8 rque.... Ven“ um a exacudao.
mfmmwkãàli ¡qt-i :tuga-4..: 5 E -QI #Frieltblcavalheirolna ace- ___ stçve Wçst :5333, hospeda do q l _ . .
Ós confess naríos estão abertos.; pç” med“? do “mw-“E “m re; sr. góvernador Civil, o sr. dr. Joa- O-sz de dlreítoacomo os cá“ recebedoriasl generador d'gno de OPPÕ'Í'se*a um quim de Mello Freitas, de Aveiro.

. . Í progressista;-d'esses regeneradores"WWWlMIMÚbS, para re-. ..n . . l' , .
ceberem e perdoarem os peccadosllqju Q“. nedmm_ _pela cri???Mthmdaggrn n? -s'f'umr' aí, :Íl l I*Onte°› quam“? PB_PYOE'33§¡$N.S:_ÍH'15 .' owm'rc -. _leñwàsügê nham como mo'delo o perñl distin-
uu ,MUN I'. $165“ _ _r '

›
_

a içoinmanñas; samsisssseheialrñente “3366531333333 seculo a ue M_
religiosas, vêde láêleeivos não êonv ram empchamar dasvluzesióppgôr

::ãíêüeiíegralnadme puececêdonqãlàe ao gabinete Luciano de Castro o
7,

to :Hintçegúa ribeiro _- santo
prmdo aquellas_

_filha-;55g pm usata-ilegiol“no
"'“' Quem se lembrará de Oppôr ás gar-

Peccaàoã alheia “em-97159305¡ tivestes as reñexoeg" se.
I

' '

. . - nhora?!. . . ..: .-a x.compaixão d'o c romsta que todas as
. n E não é ue 'Q_,sr.f:Luçiano_ de

'ÊÊÊÍWHÊHÍ mamae dê: @ãs'trb [sí- tí 'ive'ls'àligaSse' 'pela Sau-
sencia completa de decôrp, 'xastes Lsergqlhe ter- . . -J .des dad ?à &gsãa á,-__›e,~ o que e Não e. Dos poucos i;magressmtas

. unas_ veze ao passar_ honrados-elle _o_ que_ ,mais alto_

0:12:81;ocl'ucfllem?Têii")5 313%” nos vos di- pódé' érmerga'lca'béçagcaàeça que'
.diga-se de pamgcmmrecisá de tai-

sssinardêüemmws' '
tores no lim da Vida-porque duas

, vezes somos creançasmmasruns tu-Êquããçaçweünfããf &igrzaíi; o 'toras bem pouco InveJaveis, que!!:ñâ...,_.é añtã-_Ó laugh bd -pré nao_ 'clamam' abandonar o eliasse-r°› e ' g :cruise 's, mque não-po-

;dem camar sobre si a immort'áli-
¡dade daWoms-Lucredasiú "

E' o unico ridiculo que pésasobre

S. Leal.

O escrivão,

Eduardo Elyria Ferraz de A breu.

(3 2 I) '

Regressou do: Horto, o .sr. Carnei-

lro Guimaraes. digno' "escrivão de di-

reito' db primeiro oñicio d'esta co-

, marca, com sua ex.m“ esposa e for-

mosissimas filhas.

i "-Da mesma cidade regressou tam-

bem o“nos'só amigo sr. Custodio Pin-

to de carvalho. r 7

' -';Devechegár amanhãa esta villa

o n°530 migo Marques d'Amorim,

;que exerce o logar de director inte-
ripo d'Obras Publicas, no districto
'de Moçambique.

., ~alllllllllllli$ JUlllllliS
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WOLIVEIRA BELLO

R. Rodrigues?Sampaio, 94

' ' LISBOA

U Goinmlssões e consignacões

' Promove a' venda de cereaes,
legumes, vinhos, azeites e toda
a qualidade de generos mediante
uma pequena commissão.

Trata do desPacho e embarque
de quaesquer artigos para qual-
quer porto de Africa ou Brazil.

Encarrega-se tambem da lega-
lisação de quaesquer documentos
nos consulados, reconhecimentos
em ministerios, etc.

4, .ENQE-SE
No logar da Ponte Nova. entre

a capella e o _chafariz, vende-se

V Arrematação

vos aconselhar à enitgpciatre ayque

seja s ui” 3 ' ' um rindos

os ?Pós 3% H? _. à.“ Se-

de que *Imago 1 SB .s !lhames' o velho ínhabill
::aggfâgz ;Sgãügggaâqígfüêãâi the. . .Mas foi sempre um homem de. - - m_ . m.›i:lí.:'?"-›z'== ' '
dlnho'ag “35° coração para amar F Como diziamos:0195591- '- * ' ; Succeder, na ;rotaçãajdos partidos

31:45““ M¡ ”WV-*H E'Iêül'ñêrlío.
'constitueíonaeêq¡gigggçwgibeigqüa

(2 ÉÍAEUBLICAÇÃO)

No dia 17 dc março, por 12

horas da manhã., :i porta do tri-

bunal da comarca, se ha-de pro-

“ced'cr á arrematação, na execu-

_ção hypothecaria que Maria Go-

dinho dos Reis, v_iuva_,_ do logar

¡dqÀFeirral'LeregUeZia Jc' Souto,

comarca' da Feira, move contra

Manoel Pereira e Pinho do Anjo.

viuvo, e outros, da freguezia de

Vallega, d'uma pr0priedade de'

 

-Lucíanb'ãêú _as 9.._._é__q_ua_si um
inacreditavellf'j. "' -"' ' l

Depois d'um Alpoim seria'racio-

nal que ame-joão Wii/¡aguentij o

titular da juStiçal-r '› '
' Não lia meio ter ol_    
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¡4-:Iu'i t .su url.; um.:

l¡ Vade mon \ Não é porque le as'áémós'à-maQ c'aàas altas 'e terreas, com cira, uma TEE?“ (3° terreno PrOPr'O
“u" ' ' Mille emptevasset°.991195i9.inul ..ppçeã e vçartinba-lavradiavpceat p"“ 1 CÊÇÕLS' - u «

.mnmí @mas cWanQI'YM'” mH§Vü“ãos“pa?eniéél (5:1.: _idmewpçrtençaa sita no logar de j ?Quçín “Prete'fderdtr'Ja-Se a eSta

.fõggliêfeggãdgmllínu !qulfeàaããgluzgiãaz ã: ¡geoc pava com pereira, de \¡a¡¡egd, avaliada em redacçaopara informações.

a ._
v .h. -

_
_.4!¡›..

.._j...1; y, “um". .mn, w) &btt; »m m “ m adre ue &cgu reprovado em; 2'45°$°°° 76154 e hê'de 53'( ane'

 

.a ¡Eymaclqimnha smcommissao or'n as¡ \tá'y-j rar; i ,Hàággçhagíg &amu-lã#gamsadoramd'este tibasséiorlañrHWG* -c'ãntôfã'a ser# " i " " ' 'e , ,_ N r_ A Q _m _._ m¡ 1 'Herecer sobre este valor_ ,assentar definitivamente no seu ro- "LEV'nÊ/oñiouve_Áçtlguem_em_Agueda, a, pelo pre-sente são_ citados osgmã; Barz aepms de completado e? à'z_ 'de'e'scn 'ver o nome sem ,có-_. . . , A
amwubraaquma us-

p “ig-bi ñegsâçu gç'srgáçáóf Icredores_meter-tos dos executadoss . . , _¡ m¡ de] st¡ au"“
-nignsalwgsgmñgçgltjea'w -

, 1 'a ^ . - .

. "' '17""1'QÍL"'Í Í 'J Fi". z* v " "l-l t' '3.4 Íf:a .cai Ha - ama.. ao.. :arms wma- . ,

matada' Ç\_elltlll'égj'l,le a quem, mais l

@VAR .
ANroslo IDA coxcmÇÂo,
vende_ notas _de expedição_

' damn-11h 'e pequena veio!
cidade a «meets o cento.
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ü @Emma 1vo CHAGAS o EX-TENENTE COELHO Empreza “seculo XX”

nua das Floree, 179 - Porto

CASA FUNDADA EM 1885

deHistoria da Revolta do Porto As gãerras

   

ACABA DE PUBLICAR 311010 - transvaalianas

MANUSCRIPTO MATERND O FW, a. ,mas

    

- NOTAVEL ROIAICE DE GOSTUIES

v . _ . -. . com gravuras
E¡ r r , ;z ESCRICH Illustrada com cerca de loO photogramras retratos. mtas. loceos, cu _

r\RÍQLE_1_DEP_I~_ riosos documentos o 30 reproducções. em papel de luxo, de pliotographias dos a '30 réis por semen

Twin b té o l .a, magniti- vultos mais uotaveis do movimento. _ -

“mente ¡allztrrlrdãgfaomprcx 53:00 réis 08- Assiguase aos fascículos somanaes do 46 paginas, ao preço de 60 réis, ASSIGMTIJM PER]_\NENTE-POMO
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