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DOMINUS AB BEDEMPTÚR

03 JESUITAS NO PARAGUAY

4 Se os jesuítas na America fo-

ram em suas missões os mais

habeis. audazes, e perseverantes,

é preciso saber, qual era o fim dos

seus estrÇOS, para que lhe ser-

viam as audacias.

O que nas suas mãos foi o Pa-

raguay, o que tanto se gaba, não

passou de uma vasta em reza

agricola e commercial, que a ran-

gen quatro centas lagoas em cír-

cuíto, e subordlnou ao trabalho os

selvagens, recolhía em commum

os productos da agricultura e da

industria. destribuia só o neces-

sario a cada familia, e o resto

,depois das despezas do estado e

do culto, era vendido por conta

dos frades no Peru e ,em Buenos-

Ayres. r

Os indios obedeciam, e era bom,

que obedecessem, mas obedecer

como preceito religioso a leis po-

liticas e d'esse genero, é o que

não póde admittir-se.

Onde estavam os direitos indi-

viduaesf

N'uma nota observa Chauteau-

briaut. que o regimen social não

era o communismo=era~o nas

distribuições, mas como estas se

limítavam ás necessidades de ca-

da fam lía, a quem os lotes da

terra eram repartidos apenas em

quanto ao trabalho em relação

com as forças de cada uma, e de

tudo o mais eram os frades, que

diSpunham, realmente a commu-

nhâo tinha um baixo limite, para

cima do qual estava a theocracia

dos jesuítas, política, espiritual,

o

 

commerciante e sufiucante como.

todas, fossem quaes fossem as

suas vantagens comparadas com o

modo de viver anterior dos sel-

vagens.

Do escudo d'ouro, que os fra-

des pagaram por 'cada familia,

conclua o meu contradíctor, que o

rei d'Hespanha tinha alli mais

do que uma simples appareucia

d'auctoridade.

O rei não nomeava os funccío-

narios, estes não podiam demo-

rar-se lá senão tres dias -as leis

faziam-n'as os jesuítas, que aro-

chiavam sem investidura do iSpo

de Buenos-Ayres, e sem reconhe-

cerem a sua jurisdicção. o que é

.mais ainda.

Onde é que estava a aucto-

ridade do governo hespanhol dire-

ctamente exercida?

O reconhecimento do direito de

soberania não sup e o exercício

directo da auctori ade, que é mui

differente.

Hoje affirmamos, que o reí de

Heepanha nem ap arencía d'au-

ctoridade tinha no çaraguay.

Continua a defeza dos jesuítas

nas suas ,citações guriasas.

«Np caso d'infracção as leis, a

primeira falta era punida por uma

reprehensão secreta dos missio-

narios,-a segunda por uma pe-

nitencia-a terceira pelo castigo

do azorraguen. A

(Vê-se, conclua a .defeza, que

que affirmar que nunca se ap-.

era: é certo, que os jesuítas esta-

20. ' - D Rua de S. Chrispim

não eram varadas nas praças por

faltas as mais leves. g

_ Negar, que estivesse estabele-

cida a pena do azorrague para as“

faltas mais leves, não é o mesmo.

 

Saint-Barthelemy. nem a dos al-

bigenses, não queimaram nin-

ãuem, nem sequer venderam in-

ulgencias.

Apezar de tantas festas. os

indios sem iniciativa em virtude

de um regimen dos actos mais

insignificantes, sem poderem ven-

der nem comprar, tomaram-se de

um desanimo invencível, morriam

aos milhares, de morte prematura

*sem causa manifesta.

Por lim vem Chateaubriant

com os seus exageros, com as

suas reñexões armando ao ef'fei-

to, com a rethoríca do seu uso-

sem perder de vista o fim conven-

cional, com que escreveu o Genio

do Christiamsmo -e diz:

«Uma ideia nos aperta o cora-

ção no meio d'estas risonhas pin-

turas-tudo ísto- 'á não existe.-

As missões do araguay acaba-

ram - e os selvagens outra vez an-

dam errantes nos bosques, ou es-

tão mettidos vivos nas entranhas

da terra nas minas do Potosi. Era

uma creação chi-[scan, eis porque

plicou.

Como a terceira falta, por leve

que fosse, era assim castigado., a

mesma citação prova, que a mi-

nha phrase continha uma ver-:

dade.

O mais, que podia dizer-me,

beleceram a pena, mais fizeram

dos selvagens uns anjos, e duran- 1

te os cento e cíncoenta annos que

durou o seu governo, só um dos

indios a mereceu-e creia, quem

quizer.

0 preprío Chateaubriant diz

um pouco mais adiante, que o es-

pirito de crueldade e de vingança,

e os vícios mais grosseiros, cara-

ctisavam as hordas americanas,-

e não é crivel, que sendo essas as-

suas tendencias naturaes, se ope-

rasse n'ellas uma transformação
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trazem as ondas. e que levam as

correntes interiores.

Esta explicação, que não era

uma descoberta, mas que eu ain-

da não sabia ser a dos livros te-

chnicos, encerra urna das causas

permanentes da barra se obstruir.

Outra é o movimento transversal

e progressivo das areas 'no talude

da costa, como tambem no fundo

do rio e dos esteiras; em seguida

no canal d'entrada, e de forma

que é sempre a mesma em todos

os canaes ou rios, lá bem visivel,

e descripta em todos os tratados

de hydraulíca.

Clara é ortanto a necessida-

de de mod¡ car a acção do mar,

e a nã; se recorrer aos meios,

que a modificam. ou affastam,

couvem. que se aproveitem as ma-

rés para varrerem os depositos,

não sendo possivel evital-os.

N'uma conversa, em que a mi-

nha incompetencía suggeri o que

não ousa appresentar como uma

solução sequer attendivel, disse

euz-Uma só vez passei na foz do

Annuncios permanentes, oontracto especial

25 p. c. de abatimento aos snrs. asmgnantes

____-n-_-_-h
_-_

da a costa de São Jacinto pelo la-

do do nascente.

Notou-me, que as aguas do rio,

esteiros, e as marés. eram ex-

traordinariamente lentas, d'un¡

movimento insensível, quasi mor-

tas. etc.

E em quanto á bocca do estei-

ro de Mira ouvi lhe umas notaveis

considerações sobre um certo jo-

o de portas-d'agua, cujos eñeítos

oram maravilhosos e sabiamente

previstos.

E eu julgando, que já era de

mais a minha improvisação sobre

o assum to deixei de indicar as

bacias e varrer. que podem ser

construídas, uma ao norte, outra

ao sul, as quaes demandam as

canalisações indicadas.

V

E' uma illusão pensar-se. que

o augmento da velocidade absolu-

ta do rio e dos esteiros pode ex-

pulsar as arêas, ou evitar, que se

depositam. '

  

moral até ao ponto de não haver

desde o começo ao fim do dominio

dos jesuítas senão um selvagem,

que commettesse tres faltas na

sua vidal

E o sus eíto Charlevoix_ c'vm

uem se in ormou da historia do

araguay?

Com os chefes jesuítas.

Aquelle facto, se é verdadeiro,

não destroe a minha affirmatíva,

não impede, que a lei fosse a

indicada, embora não houvesse

occasíão ou motivo 'd'applicar-se.

E um facto de tal importancia era

preciso provar-se de qualquer mo-

do. E provas não as vejo.

Nas instituições de Moysés

havia o princípio da oblaçdo pelo

delicto -os jesuítas adaptaram um

semelhante - não havia oblação,

porque os indios nada tinham pa-

ra off'ertar-nada era individual

para ser recebido como privação

de um objecto, como sacrifício.

Sem leis civis, porque não

havia prepriedade, e com os de-

líctos revestindo a natureza de

peccadOS, o azorrague era um

meio expiatorio --o deliquente pe-

dia o casti o para allivio da con-

sciencia- oi por isso, que eu dis-

se sem explicações:

«Credulos e submissos eram

varados nas praças ás mais pe-

quenas faltas».

«Os trabalhos começavam e

terminavam ao toque do sino, ue

ao pôr do sol chamava os cí a-

dãos para junto do altar e canta-

va-se a oração da tarde a dois

coros e a grande musica. (E' com

o que menos se im ortam os deis-

tas. Para elles isto fanatis-

moi».

Ora para que havia o meu

contradíctor d'encerrar os deistas

n'um parenthesis, e dirigir-lhes

uma calumnia.

Onde é. que os deistas recusam

as adorações ao ente-supremo?

Se os deistas não cantam a

oração da tarde a grande musica,

os que não percebem o evangelho

e os que fingem não perce elo,

só se importam com as exteorida-l

des devotas.

Deixe os deistas socegados-

são muito boa gente-nao foram

' nha.

 

'as de fora se annularão 'veloída-

 

elles, que condemnaram Socrates.

nem que fizeram a matança de

só merecia rancor e des resol»

Ora muito bem. Pea nessa

parte o marquez de Pombal con-

cedeu aos indios ,o direito de pro-

priedades e de exercerem o com-

mercio, todos os direitos. civis e

politicos,-(note-se).

Os jesuítas foram expulsos em

1767 por Carlos III-e em 1811,

apenas 44 annos depois. o Para-

guay era uma nação, ue se de-

clarava independente a HeSpa-

Esse regimen sem iniciativa,

sem liberdade, sem direitos, que

tudo l,regulava, até os actos mais

insignificantes, no qual os jesui-'

tas eram os unicos senhores, -não'

nos revela. que a alma da ordem

se incarnou no Paraguay?

Fallemos agora das suas revol-

tas.

Lourenço d'Almeída e Medeiros

 

A BARRA D'AVEIRO

IV

Pelas obras, que executaVa o

sr. engenho ro, Silverio Pereira da

Silva, o augmento das velocidades

nas correntes interiores, ou uma

resu'taute maior, poderá modifi-

car. sem a acção das marés. as

causas geraes, ou as circumstan-

cias permanentes, d'onde resnl

tam os depositos, e de modo, que

estes se evitem. ou sejam expul-

sos?

Ou servirão essas obras para '

darem ás marés uma força de var-

rer, tal, que consiga os mesmos

effeitos?

E sendo assim, onde estão os*

calculos ou as experiencias, que o

provam, ou ao menos nos auctori-

sem a suppôl-o?

Em 1874, antes de apparecer

qualquer projecto apenas como

causa do assoríamento era indica-

da a erosão das terras pelo rio e

os esteiros, ao que eu julgava de-

ver accrescentar-se-pelo encon-

 
tro descer-rentes de dentro com'

. l

des em varios pontos, e se forma-J

rão remansos nos angulos_de ln-í

cidencia, os quaes determinam a'

queda das arêas suspensas, que

Vouga, e segundo me parece o

rio ahi faz uma curva, e vae inci-

dir com o esteíro d'Estarreja so-

bre o molhe do sul. o unico, que

tem o canal d'entrada: o esteira Se n'isso estivesse o remedio,

de Mira encontra em angulo rectornão seria. tão dífficil o melhora-

o que se dirige da cidade para almento dos portos de mar assoría-

barra, eu aproximaria as suas veis. como se sabe.

direcções o mais possivel da per- Os depositos dependem muito

pendicula" á secção d'aquelle ca- menos da velocidade abSOIuta do

nal, cortaria até a Costa Nova, que das suas variações. O poder

abriria toda a bocca do esteíro de de suspensão das correntes é de-

Míra, e faria entrar o Vouga e o vido ás diferenças entre as veloci-

esteire do Norte no mesmo leitoüdades relativas, desigualmente

Mas isto tudo se ia mais pre- distribuidas nas camadas líquidas,

judicial do que favoravel ao ñm ,de modo que os objectos immergi-

que se pretende senão servir ape-'dos tendem 'para onde a. velocida-

nas para. . . de é maior, e as materias moveis

Aquí o meu interlocutor com elevam se. ou ñuctuam até encon-

auctoridade official em todas as trarem um ponto, onde as diffe-

questões relativasaportas-de-mar renças das velocidades não são

e com muita experiencia da barra assaz fortes para vencerem a gra-

d'Aveiro, interrompendo-me, cer- vidade, e depositam-se.

tificou, de que uma prova das mi- Augmentar a velocidade abso-

nhas affirmações era o ser corroi- luta é alterar essas difi'erenças, e

Ninguem demonstrará, que o

excesso da velocidade. obtido pe-

las obras referidas: venha a ter

esses efieítos.

     

(Ao brilhante jornalista, meu

querido primo e amigo dedicado

Soares de Azevedo-Em dia de

armas-J

Eu gosto que assim seja o mez das flores:

Alegre e sonhador e jovial. . .

Um mez capaz de enternecer de amores

As petalas mimosas d'um rosall

Eu gosto que assim seja e mais gostava

Que o meu anniversario fosse assim. . .

No mez de maio a natureza brava

Orlando o campo a joias e setím. . .

No mez de maio até a Vir em María

Tem festas e incenso e lín as rosas!

A' Candida vestal eu pediria

As Lagrimas mais lindas e formosasl

E mais não sei...

.. .São flores d'alma

Que em sentimento

Levam a palma

Aos teus amores,

A's tuas flores. ..

Cabeçaes, 1 de Maio.

Elysio Moreira.
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nada mais. Portanto os depositos

sempre se farão aqui ou acolá, e

podem até fazer se, onde ainda

mais prejudiquem.

_ Não se pode afñançar, que nas

mcidencias, se dará menos repou~

so, ou que sejam maiores ou me-

nores as variações de velocidade,

das quaes os depositos dependem.

. Com só modificar-se em parte

a direcção convergente da veia

principal e das outras não se evi-

tam as incidencias, não se evitam

as variações das velocidades di-

versas, e não se evitam os depo-

altos.

Deve-se pois só confiar na for-

ça. impulsiva das marés, e esta

quanto augmenta pelas obras em-

prehendidas?

O seu eñeito depende da mas-

sa e do desnível.

Nada ou pouco influe o dimi-

nuir-lhes a convergencia do leito.

Será' indispensavel recorrer a

outros meios. as bacias de varrer,

ou simplesmente ás dragas, cujo

serviço ou vantagem não precisa

de calculos que a confirmem.

(Continua)

Lourenço d'Almeida e Medeiros.

 

Respondendo

o nosso dever, defendendo a ca-

-mara das arguições'injustas, que

lhe fez.

E' verdade. E' dever de todos

pu nar pelas causas justas.

oi o que nós fizemos, e ue a

“Patria,, reconhece. Ainda em

quuanto ao resto, é um comple-

to embroglio, feito com a veloci-

dade de 200 kilometros á hora,

devido, dec'erto, anecessidades de

momento. '

Entendem-se essas necessi-

dade:,- ue são as resultantes

d'uma vi a laboriosa e activa e

honesta.

 

São trez incorpore uno. Ou

seja: da primeira vez, apparece-

ram-nos trez localistas dutinctos,

abordando assumptos diñ'erentes.

Agora apparece-nos um só, res-

pondendo por todos. E não_ é ne-

cessario muita perspicacia para

descortinar a diversidade das pe-

nas.

Não quer o collega admittir

que haja uma enorme differença

sobre a dependencia, que ha do

poder central para as camaras

dos concelhos de 1.' ordem, e os

de 2'. _ _

E justifica a sua opinião com a

tezura e independencia.

Esses argumentos não pode-

mos usal-os, com muita saudade

o confessamos. O

Mas mesmo quando a le1_é

clara não ha rabulices possiveis.

Leia ou mande lêr o Codigo

Administrativo, pois deve ter pes-

soa. que possa fazer a leitura. e

verá. que está em erro manifes-

to e palpavel.

Fazemos mais uma vez justi-

ça á independencia do illustre ar-

ticulista, (na accepção mais lata)

e acreditamos, que não acceita

imposições, pai-tam ellas d'onde

partiram.

Mas como a colloboração é va

ria, não ha meio, muitas vezes, de

examinar os antograãhos; outras.

Diz a “Patria,, que cumprimos vezes não ha necesst ade de cau-

sar desgostos; outras o collega

não é semanario d'uma peassoa,

mas d'um partido, e é necessario.

que este augmente e cresça, ou

pelo menos que parece que cresce,

embora, ás vezes, se dê o contra-

I'lO.

Os íngratos são muitos. Não

ha, por assim dizer, quem des-

conheça a historia do peixe que

comeu a isca do anzol, e...se

foi aundando.

Por ultimo estamos d'accordo

com o collega quando alilrma que

o “Jornal" não é nosso e muito

NO ALBUM

da Ill.“ e Ex.“ Sm'.l D. Otlu'lía Faria das Neve:

 

Ao astro, que sorrindo

Nos verte a luz formosa,

O seio estão abrindo,

Além, o lirío, e a rosa.

Pelos candidos lumes

Trocando os seus perfumes,

Alli presumo e creio

Haver não sei qu'enleiol

Amor será, donzella?

Esse enlevo divino

Que a vida faz mais bella,

Nos alegra o destino?

O filtro soberano

Que eternamente cala

No fundo ser humano?

E de tudo s'exala,

Assim como se gera

0 aroma á primavera,

Ou a luz vem dos ceusl

Maior não ha na terra

Dos mysterios qu'encerral

D'onde é que vem, ó Deus?

-De ti-até n'um beijo

De virgem innocente

A noss'alma o que sente,

Senão o teu bafejo?

Repara n'esse exemplo

Dos raios e das flores.

O mundo é como um templo,

E o culto são amores.

Mas a vossa Excellencia

Direi-não em segredo-

São de tão fina essencia,

Que esta“ s vezes se altera,

E o godá¡ a. rna azedo. . .

Cautela”- u já sou velho,

E a minha voz sincera,

Dar-lhe pode um conselho.

Almeida Medeiros.

VAR

 

nosso e que a camara é só o pre-

sieme.

l O illustre articulista conhece

tão bemhcomo nós, o illustrado

Presidente da Camara. Sabe que

elle é d'uma ;excessiva modestia,

já nos seus actos particulares,

que para aqui não vêem. já. nos

seus actos publicos.

E, em todos os actos, nunca

elle procurou impôr a sua o ínião,

antes com a maior delica eza e

 

attenção, ouve as opiniões dosl

outros, e segue-as, cegamente,

quando são justas e legaes, como

ordinariamente acontece.

Porque as pessoas, com quem

priva, ou com quem tem de resol

ver assumptos de collectividades,

são justas e todas se harmonísam

no mesmo pensar-a justiça.

O nosso “Jornal" é nosso e

muito nosso, não é do snr. Presi-

dente da Camara, nem d'outrem;

que não sejamos nós.

Fazemos a justiça de acredi-

tar, ue o collega não iria ao Tri-

bunai jurar, que a posse do "Jor-

nal" seja do Presidente da Cama-

ra, pois isso seria commetter um

perjurio, e contribuir para que se

' desse um roubo, que na presente

hypothese, não nos prejudicaria,

pois que o Presidente da Camara

é incapaz de se apossar do alheio.

Mot du fin= Diz o college:

"Quem não sabe o que é probida-

de jornalística ou não pode usal-a

largue de mãos o oñicio".

Quantum mutatus ab i'llo'

Os republicanos dizem que o

paço real é uma vinagreira, que

faz embutar os melhores sentimen-

tos dos monarchicos.

Acreditamos em parte mas

tambem acreditamos que a Repu-

blica, pelo que observamOs, já tem

uma vinagreíra, montada, segun-

do os ultimos progressos da chi-

mica.

Aquella é antiga, e esta é mo-

derna, por isso de proficuos resul-

tados.

A mesologia, college, é uma

grande verdade.

Oh tempere-oh mores.

llllillllllllll

TEMPO

Tem feito, ultimamente. tempo

fraco, ora frio, ora quente, ora

nublado, ora chuva, mas esta em

pequena quantidade.

Todav1a. como devem saber, é

rovavel, que elle endireite, em

reve, e, então. . .

w

Sementeira de milho

, 5 litros de milho semeadas

com um adubo composto contendo

8 °/., de potassa produziram 75

alqueires de milho.

E' claro que este adubo além

de polassa continha as dosagens

competentes de azote e acido

phosphorico.

Os lavradores não devem acei

tar como adubos para milho se-

não os que tenham pelo menos

5 o/° de potassa.

Quem semeia milho com estru-

me ou matto deve juntar a cada

carrada 10 a 25 K.“ de Chloreto

j de Potasslo ou 50 a 100 K“ do

adubo potasslco Kalnlte. Es-

tes adubos podem tambem ser

espalhados a lanço por toda

a terra antes da sementeira fa-

zendo-se em seguida uma grada-

gem.

I Mais esclarecimentos dão

O. HEROLD di: 0.'

Lisboa-14, Rua da Prata

_Porto-22, Rua da Nova Al-

fandega.

sr DO CARMO

A commissão dos festejos a N.

S.“ do Carmo, tendo resolvido

mandar encarnar a respectiva ima-

gem, appela para os devotos da

  

mesma santa, pedindo que con-I

corram com os seus donativos,

auxiliando assim o custeio d'essa

despeza.

Qualquer importancia, que de-

sejem otl'ertar, podem entregar

ao thesoureiro da mesma com-

missão, o snr. Polycarpo Soares

de Souza, ou a outro qualquer.

dos membros. l

_4-_-

ATTEIlÇÃO

A administração do «Jornal

d'Ovar», indo proceder á cobrança

das suas assignaturas, roga aos

Ex m“ assignantes a fineza de

satisfazerem as suasimportancias

em debito, logo que lhes sejaf

apresentado o recibo, pelo que se'

confessa desde já muito grata.

 

_ POLITICA.

O ministerio a que presidiu o

Ex.mo Sur Conselheiro Sebastião

_uk'

Otorramoto o os socorros aos sobreviventes

-No dia 23 d'abril findo, por

cinco horas da tarde, sentiram-se,

n'esta villa, em curtíssimo inter-

vallo de tempo, dois violentos, tre-

mores de terra, que encheram de

pavor todos os corações.

O solo sacudia-se fortemente,

e as casas oscilavam, doidas, dan-

do symptomas de demolição:-

muitas pessoas sahiram aterradas

para as ruas, e o panico, que as

denominava, transformára, em li-

videz caracteristica, as joviaes co-

res do rosto proprias do remanso,

que, antes, pairava em todas as

almas.

A natural curiosidade começou.

immediatamente, de investigar

qual o ponto da terra onde se teria

produZido a acção scismica, mas

só no dia se uinte, é que, pela im-

prensa. pou e saber-se que o phe-

nomeno tivera origem nas regiões

ribatejanas, causando a destruí-

ção de Benavente e Samora Cor-

reia, e enormes prejuizos em Ca-

ruche e Santarem, deixando sem

abrigo centenares de familias,

abrindo a sepultura a dezenas de

vidas, e cobrindo de crepes a viu-

vez e a orphandade.

Estavam ainda. na memoria

de todos, as duzentas mil mortes

e os destroços e ruínas das cida-

des italianas Reggio e Messina,

ani uilados pelos terramotos e pe-

la c uva de lavas incandescentes

dos vulcões, o que fez com que,

mais profundamente, nos sentisse-

mos subjugados de ínsolito estre-

mecimento easservo terror, que,

ainda hoje, acampam em todos os

espiritos.

l

Custodio de Souza Telles, acabal

de apresentar a S. Magestade o

pedido de demissão collective. do

gabinete, tendo-lhe esta sido ac-

ceite.

Até á hora em que escrevemos

ainda não foi constituido novo

ministerio, não se sabendo tão

pouco, quem será o preferido.

l

Urgia acudir aos desamparados

que tinham or tecto, apenas, a

cupula azul o ceo e por cobertas

a roupa, que levaram, uando, es-

pavoridos, fugiram das abitações.

O governo d'então votára a fa-

vor dos sobreviventes cem contosl

de reis; os soccorros particulares?

accoreram _de todas as terras-'

desde a aldeia mais sertaneja

até ás prosperas e grandiosas ci-

dades; as nações extrangeiras ou-

viram os gritos de dôr dos ribate-

janos, e, com galhardia. enviaram,

promptamente, avultadas sominas; Í

e as benemeritas Associações de~

Bombeiros Voluntarios do nosso=

p_aiz promoveram bandos preeato-

rios.

' l

N'esta villa. a Associação dOS

Bombeiros Voluntarios, no dia 3

de corrente mez de maio, no ban-

do precatorio, que realisou, obteve

o seguinte:

 

DINHEIRO

Moedas de 15000 rs. 14 148000

i) n 500 542 2715000

» » 200 22 45400

» I 100 367 365700

n D 50 2 100

Papel -notas de 208000 1 208000

» » 5500 12 6015000

Cobre-moedas de 20 376420

» n 10 45890

» n 5 185

Francos - 6 16200

Moedas de prata de 100-3 300

_ 4505195

Libra e meia em ouro que

rendeu 85000

Nota de 105000

Moedas de 500-5 26500

n » 100-2 200

Total 4706895

ROUPAS

Lençoes 30

Cobertor de lã. 1

Mantas de farrapos 8

Colchas d'algodao 2

Trabalhos de casa -tou-

cas . . . . 2

n » r bran-

cas . . . . . . 5

Cama de rêde para crean-

ça. . . . . . . 1

Capa preta de mulher 1

» de senhora . . 1

» » estudante . 1

Casacos de casimira para

homem . . . . . 8

Casaco de alpaca para

homem . . . . . 1

Calças de casimira para

homem . 5 pares

› n brim » ) 2 3

Colletes de casimira pa-

ra homem . . . . 7

Idem, idem de creança . 1

Casaco » » » 1

Collete de brim para ho-

mem . . . . . . 1

Fato completo de flanel-

la e lã para creunça 1

Blouse de cotim para

creança . . . . . 1

Calçao de lã branca para

creança . 1

Blouses» n n io 2

Camisolas b ra ncas de

malha para homem . 5

Ceroulas para homem . 16 pares

Travesseirinhas . . . 5

Travesseiros 2

Camisas brancas de mu-

lher . . . . . .

Camisas brancas para

creança . . . . .

Calçãosinho brancoidem

Blouses d'algodáo

Saias para creança

Vestidoslz «

Aventaes: « . .

Botas « a . .

Colletes de mulher

Chambres brancos para

mulher . . . .

Capinha branca pa

creança . . . . .

Saias de chita para mu-

lher

D

))

6

8

1

6

1

-
.
.
-

ra

brancas ›

de zephir »

» » fazenda»

» para creença

Casacos para senhora . 1

Blouses « n .

c « creança.

Bolsas de chita . . .

Panno de crochet para

meza . . . . . .

Chapeu preto para ho-

mem . . . . . .

Boina branca para crean-

ça. . . . .

Meias para homem . .

Colchas de renda para

cama. . . .

Chancas para creança' .

Lenços de setim d'algo-

dão para mulher

» » seda l)

n » algodao h

Peitilho de blouse para

creança .

o I

))

))

D

2

5

3

O

4

5

1

2

4

2

2

2

4

7

1

2

1

1

1

5

1

1

3

1

7

1

'lltal das peças de roupa 273

FAZENDAS

Riscado

Chita . .

Casemira preta .

Flanella d'algodâo

Cotim . . . .

Zuarte annil . .

Fantasia d'algodão .  



  

____________._F- ,_MF_

Panninho de forros . . 35 »

Baeta de lã preta e bran-

ca. . . . . . .10,5 o

Panninho lavrado côr de

rosa . . . . . . 19 »

Escocez d'algodão . . 2,5 »

Setineta d'algodão 2 »

1 caixa com botões.

Collarinhos de borracha

para homem. . . 23

1 Sacca com a marca

Francisco da Silva Brandão

COM CEREAES

OVA“

contendo 75 kilos d'arroz.

__

Todos os Ovarenses, impulsw-

nados por sentimentos de genero-

sidade e humanitarismo, contri-

buiram, na proporção dos seus ha-

veres, com o seu obulo, dando-se

no percurso do itinerario, episo-

dios; que arrancavam lagrimas

de piedade e compaixão, como o

caso d'um velhote, que, Viswel-

mente enternecido, quando o cor-

teja passava, despiu o _casaco e of

fereceu-o para as Victimas da

horrenda catastrophe, «já que não

tinha nem podia of'f'erecer mais

cousa alguma».

Que grandeza d'almal

O

0 cortejo organisára-se da for-

ma seguinte:

Na frente seguia um estandar-

te de panno encarnado, com a le-

genda-Para asVictimaa dos Ter-

remotos de Ribote '0, ladeada_por

um troço de bom eiros munidos

de baldes onde recolhiam esmo-

las.

A seguir uma bandeira nabcio-

nal estendida, conduzida por

beiros; a bomba ornada de flores

e palmas. puxada a duas relhas,

em cujo break um segun o patrão

conduziala bandeira da Associa-

o euvo ta em cre ' em segui-

â: iam o sr. ad_¡Jp-instead_or do

concelho. re odor, presidente da

Associação Sozcofros mutuos,

capellão', medico, direcção e com-

mandante dos bombeirosãtraz ia o

carro de material de incendios

com o tanque 'de lona armado pa-

ra receber esmolas, ornamentado

tambem de flores e palmas, pucha-

do a duas parelhas. Fechava o

cortejo a banda dos bombeiros

voluntarios, que executou _mar-

chas funebres durante o trajecto.

Cumpriu-se rigorosamente to-

do o programma que annuncíara-

mos no numero ultimo.

O

Ovar, apezar de, ha poucos

mezes, ter aberto uma subscrip-

ção para a fundação d'um novo

hOSpital, cujo producto ascendeu

a mais de seis contos de réis,

houve-se brilhantissimamente no

dia 3=dia do bando precatorio=; e

cotejando o producto dos bandos

precatorios das outras terras com

o do bando precatorio d'esta villa,

foi Ovar, com excepção das cida-

des de Lisboa e Porto, a terra de

província que, até ao presente,

maior quantia oñertou para os so-

breviventes_ dos terremotos riba-

tejanos.

Os laboriosos ovarenses, são

essencialmente bondosos e carita-

tivos, o que é de justiça e razão

registar-se n'este logar.

N O'I'AS

Os importantes alquiladores

d'esta villa os snrs. José Pinto

Loureiro e Constantino Gomes de

Pinho ofiereceram expontanea-

mente a Associação dos Bombei-

ros voluntarios us parelhas, que

no bando precatorio, puxaram os

carros.

O

Os abalos de _terra, segundo_

relatos dos periodicos, continuam

a fazer-se sentir em Benavente.

 

Dr. Marcellino

O nosso dedicado amigo Snr.

Dr. José Ferreira Marcellino, me-

retissimo administrador d'este

concelho, acaba de ser transferido

da Comarca d'Aviz, para onde fô-
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ra, ultimamente, nomeado con-' posta, não já de amadores, mas

sei-vador privativo do registo pre- de verdadeirOS artistas de Valôr e

dial, para S. Vicente, (Cabo-Ver- merito, que nada ficam a dever

de).

A sua Ex.“ os nossos cordeaes l.

e sinceros parabens.

_.__._______

LUZ ELECTRICA

Esteve n'esta villa, na passada

quinta-feira, o Snr. Henry Ben-

nion, Booth. director da Lompa-

nhia electrica de fornecimento de

luz para esta villa, que veio con-

ferenciar com o Snr. Presidente

da Camara, sobre esse assumpto.

Cremos que a unica difficul-

dade que ha, é de muito facil re-

moção, e assim parece que den-

tro em breve será esta villa dotada

com esse importante melhora-

mento(

Lucra a villa e lucram os par-

ticulares, porque obtêem luz ma-

gnifica por um preço excessiva-

mente barato.

_--_.------~

Pedem-nos a publicação

do seguinte:

'aos primeiros actores do mundo.

Isto não é piano, mas simples-

ímente a expressa o do nosso sen-

tir.

 

Folk-Loro Musical

(Canções portuguezas para pia-

no e canto) _ '

Musica composta por Americo

Angelo.

Lettra coordenada por Arnal-

do da Silva.

_Publicou-se o primeiro nu-

mero d'esta distincta ohra, unica

dos nossos mais 'selectos e bellos

trechos populares, em que a inge-

nuidade do povo se alliam com a

arte.

Summario.

Fado sobre o mar-fado, vulgó

“Casacca,, Porto.

A Canoa (coreographial.

-24 fascículos por assignatu-

ra 4§800 reis.

-Preço avulso 300 reis.

A' venda na administração,

Rua de Bello Monte, n.u 80, Porto.

Endereço telegraphico Folk-

Lore.

Por uma declaração que vinatPUblica a 1 e 15 de cada mel.

aPatria», alguns dos meus colle-

gas protestaram e com razão,

contra a resolução tomada por

outros, de dissolver a troupe de

amadôres dramaticos d'esta villa,

conhecida vulgarmente por a Trou-

pe de Folle e Gaita».

Ora eu venho protestar contra

uns e outros, pois todos me des-

consideram e a outros de não me-

nos merecimentos, não nos ouvi-

das.

Os dissolventes não disseram

a causa da dissolução, mas se-

gundo ouço dizer, motivaram-n'a

em ofl'ensa grave recebida.

Se é verdadeira a causa, têm

razão, mas deviam-n'a communi-

oar a todos os collegas, ainda os

mais humildes, pois estes, decer-

¡ to, se tornariam solidarios, acom-

panhando os no justo movimento

de rotesto.

ós apezar de comediantes,

não somos, nem mais nem menos,

do que as maiorias e minorias das

camaras de deputados.

,Temos que tomar como feitas a

'toda a collectividade, as offensas

feitas a um só dos seus membros,

ou a um garfo.

Mas, mais grave, ainda, foi a

ofiensa feita pelos protestantes,

pois sendo estes a comparsaria de

3.' ordem de toda atroupe drama-

tica, deviam lembrar-se, de que

sendo eu comparsa de 1.' ordem,

devia ser ouVido, assim como ou-

ltgos actores de merecimento e va-

r. '

Mas os Aã'onxos e Nícolaus

da Maia e outros collegas da chus-

ma, que nunca tiveram nomes ou

alcunhas, em algumas peças, que'

entraram por falta de pessoal en-

tenderam, ue só elles eram gente. t

Mal an aram.

Eu ha muito tempo que estava

afastado da vida scenica, mas

desde que estou em dia com o pa-

gamento da minha quota social,

tenho direito ao tal activo, que os

dissolventes dizem haver, e aquew

os protestantes se querem agarrar

com unhas e dentes.

Eu declaro_que acceito o activo

a beneficio de inventario, mas, co-

mo os protestantes não fizeram

egual declaração, era bem feito

que o tal activo se convertesse em

passivo, e apanhasse este quem

deseja aquelle.

Um comparsa de Cimo de

Villa d'Ovar, com raça

assente no R.” de .' n.”

24.

Fazemos votos porque se res-

tabeleça a harmonia na numerosa

troupe de amadores da arte de

Talma, d'esta villa, que tão boas

noutes nos tem proporcionado.

Com isso lucra a terra e pode

lucrar o paiz, pois o theatro é uma

boa escola. E, com verdade, pode-

mos afiirmar_ que a troupe d'Ovar,

sem uma unica excepção, é com-

 

Editos de 30 dias

(2.“ PUBLICAÇAO)

Pelo juizo Commercial da Cd_-

marca de Ovar e Cartorio do escri-

vão do 4.° officio. Frederico Abra-

gãom correm editos de 30. dias,

contados da segunda publicação

. Jd'este annuncio no «Diario do Go-
ram sobre as deliberações toma-l

verno» citando os réos Antonio de

Aguiar, Domingos de.Agu13r .e

onsé Francisco de Aguiar, soltei-

ros, maiores, lavradores, do logar

do Seixo, freguesia de Avance,

Comarca de Estarreja, mas au-

sentes nos Estados Unidos do Bra-

sil, para todos os termos até ti-

nal da acção Commercial da letra

que Francisco Nunes d'Oliveira

solteiro, maior. proprietario do lo-

gar de Gonde da mesma freguesm

e Concelho, move contra elles,

contra seu irmão João e contra

sua mãe e bem assim para na se-

gunda audiencia posterior aos edi-

tos assignarem, na qualidade de

herdeiros de seu fallecido ae João

de Aguiar, termo de con ssão ou

negação da firma do mesmo seu

pae, feita em uma letra da impor-

tancia de 2005000 reis, saccada

pelo auctor em 20 de Março de

1908 contra elle, com vencimento

em 20 de Setembro do mesmo

anno, aqual foi acceite pelo sacca-

do, sendo do prOprio punho de este

a assignatura que firma o acceite,

acção em que allega que a letra

foi saccada e acceite com a con-

dição do pagamento ser feito em

Ovar, ue se venceu e não foi

paga pe o que foi protestada, que

 

mento, que era casado com a ré e

,não deixou outros descendentes

álem, dos réos seus filhos, que os

réos são os unicos responsaveis

pela importancia da letra, e como

a herança se acha pro-indivisa,

são todos os réos solidariamente

responsaveis pelo seu pagamento

e que apesar de instados ainda

não pagaram terminando por pe-

dir que os réos sejam julgados

unicos herdeiros do referido accei

tante e n'essa qualidade a paga-

rem ao auctor solidariamente, a

referida quantia de duzentos mil

reis, deSpezas de protesto dale-

tra, juros da móra, Custas, sellos

e procuradoria. As audiencias

n'este juizo Commercial fasem-se

ás segundas e quintas- feiras de

cada semana, por onze horas da

manhã. no tribunal 'udicial d'esta

Comarca, sito na raça de esta

villa, não sendo sanctiñcados ou

feriados por que n'aquelle caso se

fasem nos dias immediatos.

Ovar 23 de Março de 1909.

Verifiquei a exactidão

o Pt.° do Tribunal do Commercio,

Ignacio Monteiro

O Escrivão,

Frederico Ernesto Camarinha

 
Abragdo.

o acceitante falleceu com testa-.

Arrematação '

2.a PUBLICAÇAO l¡

No dia 30 de maio proximo,|

pelas 10 horas da manhã, e a por-

ta do tribunal judicial desta co-l

marca, na execução hypothecaria,

 

reis; que provem, os seus, filhos e

¡genros dos dois primeiros aucto-

res e irmãos e cunhados do ter-

ceiro, recusaram sem justo motivo,

o seu consentimento na venda dos

ditos predios, pelo que aos aucto-

res assiste o direito de requere-

rem a referida acção, nos expres-

que Manoel da Cunha. casado, 1a- '-503 left-“0.5 do § unico dO a?“

vrador, do Brejo, desta freguezia

de Ovar, como cessionario de José

Barbosa de Magalhães, commer-

ciante, da cidade do Pará, move

contra Manoel Rodrigues da Graça

e mulher, da Lagôa de São Miguel,

desta villa, se hão de pôr em pra-

ça para serem arrematados e en-

tregar a quem mais lanço oñ'erecer

sobre as respectivas avaliações,

sendo as despesas da praça e a

meia contribuição de registo a

cargo dos arrematantes, os seguin-

tes predios:

-Uma leira de terra lavradia,

nas Thomadias, avaliada em

1055000 reis-Uma morada de ca-

sas terreas com quintal e mais

pertenças, na Lagoa do São Mi-

guel, avaliada em 1:0205000 reis-

Outra morada de casas terreas,

na rua de São Miguel, juncto da

Lagoa do mesmo nome, avaliada

em :008000 reis-Uma leira de ter-

ra lavradia, na Fliteira, avaliada

em 2605000 reis-Outra leira de

- terra lavradia na Quinta Nova de

Guilhovae, avaliada em 4406000

.reis- Uma leira de pinhal, na Pe-

dra Branca, limites de Guilhovae,

avaliada em 5806000 reis-Uma

leira de terra lavradia, no Brejo,

avaliada em 3806000 reis- Uma

leira de pinhal, no Arieiro, ava-

liada em 1525000 ¡eis-E outra lei-

ra de pinhal, tambem no Arieiro,

avaliada em 30-3000 reis~ Todos

este predios são allodiaes e per-

tencem, o primeiro á freguezia de

Vallega e os restantes á de Ovar.

Para a arrematação são cita-

dos quaesquer credores incertos.

Ovar 28 de abril de 1909

Verifiquei a exactidão

0 Juiz de Direito.

Ignacio Monteiro

O Escrivão,

João Ferreira Coelho.

Editos de 30 dias

1.' PUBLICAÇAO

No Juizo de Direito da comarca

d'O var e cartorio do escrivão Za-

gallo de Lima. correm edilos de 3)

dias contados da ultima publica-

ção d'este annuncio no «Diario do

Governo» citando Placido Pinto

Ferreira e Francisco Pinto Fer-

reira, solteiros, maiores, do logar

do Agueiro, freguezia d'Esmoriz,

da comarca d'Ovar, mas auzentes

em parte incerta dos Estados

Unidos do Brazil, para na segunda

audiencia do dito Juizo posterior

ao prazo dos editos, 'virem accu-

sar as citações e seguirem os

demais termos até final da acção

especial de supprimento de con-

sentimento que contra elles e ou-

tros movem Bernardo Pinto Fer-

reira e mulher Rosa Francisca

Dias, lavradores, do dito logar do

Agueiro, e Manoel Pinto Ferreira,

casado, negociante, do Largo da

Estação da Cidade de Braga, na

quai allegam: que os dois primei-

ros auctores são senhores e pos-

suidores d'um campo de terra la-

vradia e pertenças, denominado «a

Lavoura da Pedra», sito no logar

das Louzas, freguezia de Para-

mos, comarca da Feira; outro

campo de terra lavradia com en-

genho d'extrahir agua e mais

ertenças, denominado o «Baguê-

o», sito no lo ar da Estrada No-

va. freguezia 'EsmeriL comarca

d'Ovar e uma tapada de matto

com pinheiros e pertenças, deno-

minada a -Commenda», sita no

logar do Monte do Outeiro, fregue-

zia de Rimeão, comarca da Feira;

que o terceiro auctor, filho dos

dois primeiros tem pago dividas

d'etes em quantia superior a

118005000 reis; que por isso os dois

i primeiros auctOres pretendem ven-

der ao terceiro auctor os referidos

Ttres predios a fim d'amortisarem

*a importancia das alludidas divi-

das, sendo a venda do primeiro

predio pela uantia de 200504“) reis,

a do segun o tambem por 200d000

reis, e a do terceiro por 506000

  

1565 do Codigo Civil; que auctores

e vens são os proprios em Juizo e

partes legítimas na acção. E con-

cluem por pedir que a acção seja

julgada procedente e provada e

por meio d'ella supprido 'udicial-

mente o consentimento os seus,

pelo facto de ter recusado sem

justo motivo, a fim de se realisar

validamente a venda dos alludidos

predios ao terceiro auctor, filho

dos primeiros. As audiencias no

dito Juizo fazem-se ás segundas e

quintas-feiras de cada semana,

não sendo dias santificados, por-

que sendo-o fazem-se nos dias

immediatos, senão forem tambem

sanctiñcados ou feriados e sempre

no tribunal judicial sito na Praça

d'Ovar, pelas 10 horas da manhã.

Ovar, 4 de Maio de 1909.

Verifiquei a exactidão

O Juiz de Direito.

Ignacio Monteiro

O escrivão

Angelo Zagallo de Lima

 

AGRADECIMENTO

A familia da fallecida Gracia

d'Oliveira Gomes Bonifacio agra-

dece reconhecida a todas as pes-

soas que lhe manifestaram as

suas condolencias por motivo do

fallecimento da mesma.

A's pessoas que lhe prestaram

serviços, bem como ás que se

olfereceram para o mesmo fim,

além do seu inolvidavel reconhe-

cimento, off'erecem o seu limitado

prestimo.

Especialisam os illustres cleri-

gos, Ill.“ Snr. Manoel Fernandes

Teixeira, digno re ente e os so-

cios da capella os Bombeiros

Voluntarios, que não quizeram

receber remuneração alguma pe-

los serviços prestados no fune-

ral.

“var, 8-5-909.

Casa e terreno

Vende-se nas Pontes da Senho-

ra da Graça, d'Ovar, aonde existe

o estabelecimento do snr. Lud ero

Peixoto Quem pretender iri-

ja-se a José Ferreira Malaquias,

dos Campos d'Ovar.

CASA

Vende-se uma, na rua das Ri-

bas, d'esta villa, com quintal e

poço. que foi do fallecido mestre

d obras Manoel Joaquim da Silva

Valente. '

Para tratar, com

Guilherme d'Oliveira Corrêa

!lua das Ribas

OVAR

 

ADOBES

Bem fabricados e de bôa mas-

sa. Terra prepria para constru-

cções solidas. Vende a preços con-

Vidativos.

FRANCISCO CORREA DIAS

llun do Loureiro

OVAR;



e _ JORNAE_ D'OVAR
b__-k.__.._____

” ADEGA DO ..amam

 

Inmlo

 

Do entnâçlio acata datad ' _ LARGO DA PRAÇA _

Que de 0' a tenho 'sta o. ~ . . _

Nlumavi.d§tão_pacata, . Os proprietarios d'este estabelecimento, na

E:: ::tgffácfmnfgfâom certeza de que sempre satlsñzeram o melhor pos_-

godavía, e:: temparanto, l Slvel aos seus freguezes, no preço e qualidadet . -

' 0 oQÊãeãggdã. 12:57:14.
dOS SEUS .generoso &PtlgOS, conv1dam O respelta-

gângzzpsírtãaãggcàannàz) . vel pubhco a Vis1tar o seu dito estabelecimento,
125,31%“ quizer MMM¡ onde encontrarão além de todos os generos de

Ficar “um bem “men”: mercearia; um variado sortido de miudezas, ar-Tão limpinho, que regala,

Deixem lá fallar quem faua, tigos de papelaria, drogas, tintas, ferragens arti
__ l I. ..l c o . ,

DM”” gm““ “5119 gos de latoaria, VluhOS da Companhia e outras

Bons Vinhos maduro e verde, tinto e branco“gero marcas. etc. etc.

Plgas lines, agual'dentes,aze1te a preços convrdativos- N““ ° Ph°°Ph°r°= Para

Garante-se a pureza de todos os artigos \ ”WW Café MoidoEapecA-x

ANTONIO DA SILVABRANDÀO JUNIOR _ 0 MELHOR E DE MMS SAHIIAA EM um
.__-__-____.__.__-___________

Tacarunaà_  ;É a um
' MONTEIRO 8. Go“,çALVEs

RUA DOS MERCADORES, CONFUNDIR com* IMITAÇÕES

.A. ÚNICA. NO GENERO QUE MAIS BARAEE'A.

NUMERO TELEPHONICO, 737 ' - , ' 'Í

Esta redacção encarrega-se de todos os trabalhos typogmphicos ___

o GABÃO ELEGANTE

MDE-de“.

AV EI R o A
__.____

 

   

     
vende, em todos os domingos, na

erram-A AAAAAAAAAAAAAAAl:radarsaradas,pr;
homem, senhora e creança; encar -

“E regando-se tambem de executar

Dl

com esmerada perfeição e modicí-

dade de preços, toda a encommen-

da de qualquer obra concernente

_ lltllllllllllllVAHES lISBIJA “ías'êãiísãiêêiw emdia da semana, fazer-se encom-

1 ' -' , das, o ro rietario 'á t -
E_ e ha deser sempre o agasalho _ ' *0050"* 'ladeira 31,2, esmpvnlía, ,caZÊrdosiâ

maus con'venlente e elegante contra o (on'veirad'AzemeAsA guezes, qpe para Isso o amem
pelo correio ou pessoalmente

Frio, Vento e Chuva

e o mais commodo para viagem. E se quereis

o verdadeiro so o encontrareis na

ALFAIATERIA DA MOEA '

de ABEL GUEDES DE PINHO '

O proprietario d'esta officina,

 

    

  

      

   

  

   

 

ALFAIATE NATUHmAAUE DE AVEIRO
o., _ ' e ílores artificiaes
me; mrsrmA

P0 RTOnrposuú nr BYCICLETTE Machinas de Cos-

tura das bem conhe-

cidas e acreditadas

marca “Opel”.

Premiada com medalha¡ de ouro

. I- lcd“. a ¡munições-qu. hm concorrido

m...ra-_-

transferem

" ' R AMOS para altax.

_ Grande sortido

de plantas para.

adorno. Flôr de laran-

jeira., e todos os apres-

VILLE-PORTO tos para. ñores.

 

E outtan marcas; todas as pe-

ças precisas para. as mesmas_ Con-

cortam-se bycícletes

Preços sem compeencia

W

 

DEPOSITO DE CALÇADO

 

md _ _ As machines de costura da acreditada marca «OPEL» São, indubitavelmente, as unicas que poderão preencher
;e as egngeuclas no freguez_leves de andamento. podem ser usadas por pessoas do qualquer idade; o seu ponto elegante torna

ele] e machines preferlv'eis a qualquer das outras marcas, sendo mnlbem de um encantador e maravilhoso efleito em todos Os traba-
r os em bordadura. razoes porque estão sendo usadas, de preferencia nos grandes atelieres de modisla e alfaiate das príncipaes ter-

las estrangeiras. Não com rem ois machina ' - ' Õ ' '"
o bordar gratuitamente. P , P , s de costura, sem verem as da marca a0PEL». Dão se todas as lnstrucç es e ensma se

Vendas a prestações de 500 réis semanaes.

Há á venda todos os aocessorios, taes como: Oleo, vazelina para conservar os nickelados, &Sumas Para ”das as mamas?

DEPOSITOS NA PROVINClA

COIMBRA -Manoel Carvalho

Largo- do P. D. Carlos.

FIGUEIRA DA FOZ-José Neves Zuzarte

Praça de Cbmõea.

SANTARÉM- Fonseca & Souza.

BRAGA - Pinheiro & C.'l

ABEL GUEDES DE PINHO

Largo da Praça n.° 46, 47 e 48 -OVAR lbl»1»

etc., etc.

Concerlam-se machinas de costura de todas as marcas e acceítam-se machines velhas em troca das novas.

Preços muito reduzidos.


