
 

PARA A HISTORI

-. Dºg/AB

Quantias, que

desaparece-

ram, sem se

saber para

mula () sr. A-

rullu asman-

(lou:

Dus cumulus da sr."

rumam“ . . . . . . “2851199

Dus !wsi-u.ulurc-s. . . . llllàllllll

Uu luulm. -luruulu

l88l'i . . . . .. 710853770

Vulur «lu pinheiros

lrrudus ami—lulu—

luuurnlr «lu l'lslru-

muda pum 3 msn,

em ('(!Hslrlll'ÇÍN) ,

(lo irmàu «ln (xX—Yl—

cc—prmiilm'c (lu

Cru-uam. ('uma se

Nó de rupnlinlus uf-

lirumçimml'umuu-

tign (fumus/“:(uniºn

Ic [PP.—Ju Villa pu-

ra n JW'HJIÍ da

Estarrfja . . .. . . 89053300
 

lzíiªl'íàªllíº

Summa e segue por-

que ludu lia-(le vir & lu—

me.

«wu» MW.-uªrm—mw» zm ran %—

lllilll. *! llE .lh'l'llll DE uu

vu.—« vxa—tqa—x-vluq F;!»713“çºf.» M.;—#.

A uppusição

0 que xe tem prusszidu uu

Cumuru (lux dqmlmlus é iuelis-

m'iplwrl. A «q.:pusiçãu :cpuuzis

prvwmlu iuqmalir u lmn uulvm

(Ins lrulmllius qurr pur uu—iu (lc

urrunçus e lmuullus, quor pur

zur-indu luugnsrlisrursus impru-

(lurlirus.

llv lmlu u quu sn tum pas-

Sulu sr ruiu-lun— quu u uppnsi-

çL-u uãu quer lrulmllmr eu: lu'm

(lu pai?; uãu quer que " temp:

snrxiçm public-us. lªuz lui-gos

(list—Ursus. gashi muilus sêr—mes

sum rusullmlu, que" lurgus «lis-

rus'shrs n prupnsllu (le lmlu, mu-

uus lll) quo puma llllºl'f'SMll' no

lmm estar (lu puiz. Pois para. is—

an cscumm de lá estar os «lupu- 

' , Ásàlgnatufzs

Anno. .. lçSOOO léls ] Semestre. 500 réis

Cum estampilha, (:umu). .

, .. Numero avulso. &O réis

alpi cmprvgmlu em lmuvliciuzlus ,

15200 réis

! lados da serpià,“ recebendo um

'aliuso subsidio à custa do uobª

so suor. Ou mudem de Villª, ou

vão [ralar d'oulro Olliriu Tran-

scmvemos um , seguida linux.—

celloulu artigo (lu—Correio da

Nnire, que (là bom a inediiludo

que essa gente por lá luz. E' a

proposito das sessões nucluruas.

Fui realmente perdida para os

interesses puliliuus a sussãu de hun-

tum uu rumam dus (luputwlus. pois

que (* srmpru n puiz quum :! liuul

«le ruutfis tum de [mg:u' as custas

«lu.»- prucnssus qun se iuteulam em

5 u llulm'; mus cum ser mais“ uma

sussàu punlulu, ('.umu :: du Sillbllíl-

«lu « tzu-tus outras. uãu duixuu :lu

sur in.—lrucfliru » pruvcilusu pura &

rritiru dus co.—lunms parlamenta—

res (lu nus—'() lumlm.

Yunus primeiruuwute um 0x-

minisu-u «lu rorun lezvr um |li<:àu|'-

su fuuuiuhulvsw, clmlucuulu, invu-

rusiuul & uuicu. um «l'pssesdisuur-

sus flu lmixu unnmlia qui: lizu'um

:! n'uulugfm «lu vulliu 'l'hmu'luriztu.

»! um Ilêlllíl ulwuzun :) svrimlzulc dus

lrubullmsi [mrlmuuutzu'us.

" illustre consullwiru quiz vu-

clier lvmpu «. provocar a gargalha-

«ln. mas uãu se. lembrou m*m du

lagar undo. usmvn, uªm da com-

pusluru quu-lndus tumm () alirrim

(ll! o-Xlgll' du quvm ja “fui mini.—Iru

lll“ ustmlu, m'm «Ius lrnrliçucs ulu

pnrlãiln u que purtunrml Puntos, a

«Skull lu rum-uu' « svrouu.

llnlulmlnmlu as Srwsõrs noctur-

uux. u illusu'e uluputurlu pruuuruu

:u'gu'uvulus lnummi<tims nos pru-

l'z'l'llllh' p ipulm'us (' nas rlu'uuutus

umuuxllu-m, nl<u",l.'u'umlu urruruiur-se

.l..- plumlnsmus «; «l.-muuuimulu au

"ipsum tempo as [ircllvs du que

usznu o seu parti-lu qunu-lu pru:-

tmuliu imprmisur nlisºussíu-s. lª] :|

prupu—ilu (rilnu r-slu l'uvtu; u'uu'ui

res.—'ãu uuluruu queria :: regenera—

çfm (lls'xlllll' :| prup ista du umllgo

uu j.:sliçu militar, um»- na sul:! uz'm

lmriu l'lvpumflus «lu uppmiçíu. Qm».

Lzzm"? l'mliu-su ;! um «lupuL'u'lu n'a

mui-mu quu rum'um'ulussu u papel

«lu l'íll'llllfll'lllllllll, para que u sr.

Julio (lu l'illueuu pudesse rurilur :!

Suu «lunªr/.:l du plnj um. & Sulu'u

(».—lv simulncrn du nlisrus'sãu vuwu-

sr- :) !!l'ílll'Úlil «ln gnw'l'lli).

high, uum'luiu «' sr. .-l<sum-

pçãn, as sºo-sumº nm,-humus uãu

ms.—nm du eunuuliu. e u public.»

(slà fail.» (lu rummlius e flu uumu—

:liuulus. Os ussius (lu lªunlus estre-

um..-nun m) Sepulrlu'o.

 

#

ll *

Outra num curinsn fui :: pru

anlil vi:] usque-rala (lyuusliru, us-

:zigumh tmuhum [I“ln sr. (Inusi-

uliuri l'uulrnsu. () sn. lªusrlliui ugu

deputada: rupulylufuuu prupuzeram

É que llOlH'uªSlf Sie—'sfum nocturna.—',

nun—' .si'uuvulc. pura :! disc lssãu (lu

l mçumeutn (: «lu prujuciu dus ce-

i reuus.

A isla rnspuunlcu usr. Simõus

Fu.: reira, rulutnr (ln cmumissãu «lu

rc-guuuutn, HCCl'llc'lilfl'l u alvitre pur

se (“«nupruhuurlur na< lllêílS da cum-

missã'», mas uumlmlendo u prupu-

silu dc: cmwar àprusiduuria (» ili-

ruitn uu dur para :! nrdum (ln dia

us [Moji-(flws qu'! tivessu pur nr-

Ccs<ariu.—; » urgentes.

Éomíngo 3 deijunóo de 'Í888

  
  

A sei-pia que esperava até à-

quelle mumeulo ser nppuiada pe-

Ius esquerdistas e republicanos,

d::saluu Iugu a fazer desprnpnsi-

tus, e tanto bastou para queu sr.-

, Jus'a, doázeredo Castielluêªrnnoog

nunquistumlu :: palavra à custa dus

inscriplus, fizesse um novo discur-

so ile. u'ibslrucuiuuismu plus-quam-

purfcitu, lumauclu pur lhvmu um

rãclume publicndu n'usw juruul,

uma iuuurzuule (! Immuri-Liuu un-

tiria, de respuusnliiliilzulu alheia à

rmluuçãu, muu prusiculn emfim que

0 Suu uuclur uumtu imngixzuu viria

a merecer as humus de uma dis-

cussãu purlumvumr.

l'nis murvceu. O sr. Jusé de

Azeveuu, zl lultu «lu nu'llmr pre-

Lu-xtu, puguu «lu reclame um que

um imlusu'iul quulquur ruc—uumnnr

dava as luvas do seu PStulu'l'ªul

munlu. e com 0 (]m'ruiu da Nui-

149 na mão ullirmnu à uumnrn, que

un c-piuiãn du sr. Jusé Luciano 0

un rwlucçãu «ln jurual que rllc. ('li-

rertumeute inspira, pix.—su p.:r mu-

turiu (:urruule & sux'puiçãu de nego-

uinlus m'ruujzulus pulu guvurn'», mo-

dumlu «) empri-gu de luvas! ** .

I'll-gum: su nutãu o sr. presi-

flvute du cunceluu, llll'llgnilt'lukcmll

u que acabava (lu ouvir, e desylau-

clu (l.-i linuru dus lllllllSll'nS “qual-

quer .ªu—“pena que dus puluw'nx flu

ulupubiuu smi-meo quiria-isé slelªit

vur-su pum & lonnvsliiludu rullucli-

vu uu individual «Ius ummlirns uu

gabinet“, iutim-uu-u a prmluzir

([-I:IP,S'|llí3l' [)rm'uª, (lnculnuutis uu

lul'fvl'lnnç'ms qu ! :! Lul respeito pus-

suissv, puis q: e uãu [lOlllll uunseu-

tir que u sru [:qu su Suuhs. «: pus-

Sua quu llã-l nisso-. livmuslu uu mi-

nistru que nulupnzuwu us interve—

sus pnrliuulurcs aus interesses do

estudo.

Quanto un Correio dll Nafta

dl'Clill'-Ill, «: mu vuula'le. que uã»

em iux'plrmlur, rudnulur uu pru.

priuturiu cl'uquellu jornal ministe—

rial, quu as pus-suas emmrrugmlus

«lu rul'lmtçz'lu as.—“ulnimn, (tum-» lm-

mu-ns u., hem, l.!lllil u l'..'.<|ll|ll$ªlll'

lidmlu (lu quu alli su publicava, «:

qm- .» mrlrmw sln qual u illiwlrc

(lo-putmlu lil'àru illuçíms lá:.) extraor—

diuai'ius, num mesmu em da res-

[mmhilulmle (lu l'cdurçãu, mas de

quem n usrruvou « pagou e (lu

pussua quu u :ulmiuiu.

li.—'rluruuiiln u casi» «lo run/ame

que (luu urigulu :! tuutu linlljurrlui,

«: [Inu—lvalllll'lllú «» (:4illllJSs:lllll')R—-«

não teria sulu publica-lu, se tives-

Su. siulu iislu pu- queru (”um rus-

puu—“nbiliulucln's pullli IHS, " “ºr. Jitsu

(l.-. Am,-rain msmmleu n suguiulu

quu uuu'iulrsmus em um extruclu

iii<u|s;»u-ili>si|||«'i :

c—Qun :»!qu cuuvenuiil»: un-

(lu u-r «lil,» flu :iggrussivu para :!

hmm: du uiuçuum, um que se as

sim russo linha :] vulgar Curugom

(lu n.ºs uuir (l'ism iutcu'n respuu-

sulnli-lndu.

lºl.-itu esta callieguricu di-ulnru-

ção, m'crvsm-umu que nada lllllfll-

linuva ao que disse-rn; sómumu jul-

guru (ln Reu cluvnr l'tll'ulicnr algu.

ums iur-xualiulr'ous «lu discursu do

sr. Luciuuu «lu llnx'lru.

Purim-lhe s. vx 'u ruspnnsuhi-

liclarle de imiuuaçõce quu uãu fu—

rum [vilas, pruws flu macumçuvs

quie uãu f'hlmllllll'd: Irã-.| tinlm «

. pm:!uzil us, parque mula ullirmá-

ra. Mas se. ulguum lun'iu ru-Spuu-

& sarcl «lu veneno cum qm: & opi—

-
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—
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_
_
_
_
_
_
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_
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  l'ublluações 1

Anuuncios e communicndus, linha.. 550 réis ,

['

Repetição....................... 235 réis

tude 25 “|O.l Os srs. assignantus leem u demon

  

Oh João incompnravel,m'ãn, d'indule pmpensa à maledb _

Arroyo anqleao!canais, (',uumminnvn us acus- do

goveruu. uãn um elle—«era o sr.

Luciano de Castro. . .

Nada mais lizura' que, tirar ll-

«ilações hmnurisliuus (imªginar. '

lmlu red.-mw que num-u durºu-:| SPF

ncceitc em.,iuiual de tzuuuulia rcs-

p msnbiliclallu».

«] assim terminou mun íncirlf—n-

le, rerunlmnumlu u sr. Jusé Luu'ia-

nu, em vista das clucluraçõus lur—

mluuules do sr. Mun.-rl.) Castell.»

Bruucu, que ustu illustru deputmlu

uãu lizera necusziçães nlf'llªil'HS

[mm uiuguvm, cuum u principio se

llue linha ulligurmln.

No Porto, um grupo de rn-

pazes iutellignnles vae publicar

"Witml um» o lizulu Ii'fevl'º

gave/, pum POS'pCLllíll' & ÍllQlllO'

ria du immortal insullzulwd'es—

lu villa.

Marc-elliuo Bou lplrtT,

cons ?nglStl Sir notava ;

e pílnzist: em sem uma

o coguom: [fªrm-rg wrl.

Um jornal «lu Purln, () Nor-

te, lil'uulu uu csqurulu ilyuusli—

ou de qur & rlwl'u u sr Bill'jljnª

de Freitas, uuumravu muito u

.luãu Nupulcáu por ler lirlu uma

illeia irrevogzwel sem consultar

os seus clciznros d'ilílllCllílôlllíl'

«lu; e Sli de mis, (lll. u rizfcrialu

jfll'lllll, po lCl'líl. «lar O passo que

«leu. (.lu licm que se é gene-ml

ou não; sumlu-u, & cla tempera.

«le B.:uapurtc, marlu su e os

oulrus nlieilnmzm. Mus «l'uslu vez

parece que u gunnral éque tevê

(lc [mixar & urullm.

lll

! B

A sessão tm'minnu pulns' sco—

nas du eus—luma. (: fui ainda " sr.

Array-i quem us'sumiu :! «lirucç'iu

«lu tumullu, na sua qualidade de

general de 27 mums. lrrurugmrl.

Tuivlu pr-rlitlu : pulurrn snbre

() malu du propôr, UllSUI'Vllll-lllc «)

sr. presidente que subru u mmlu

(lc propôr não pmlin permitiu que

qunlpwr (l'-putudu «lisuulissc lur—

gumeulu :: mataria, porque :| (ass::

pralirn gu nppunlm u regiumutu e.

() iutvressu (le uãu eturnisar as «lis-

mssõus, ' , , .. -

Esta :urlvurlunrin lãu cui—rolam

leranluu graudu reluuum uns lian-

cmlas (la uppusiçãu, e fui hmm u

algazarra que u prix-sidunlu tem de

suspvmlcr u suxsãn « pur u ulla-

p::u n:! Cíllll'ç'l.

l'.“*rguul.:mm3 nguru: pmlu i lu

cunliuuur? F-lmnluuluniudn Im re-

uma—ªus hªsluutus par:! pm- um lur-

' um u'uslu uspwl'mulv». A upiuiãu

pulilufu já us upuulu. u n gui-“viu:;

!

P,;ufa Napoleão me mal.

Bomparte esgorrcgnu.

ficou qu Lsi csutclliúg

e baixou de gmeral

a "Em mismo sol—lido.

Dizem quu pra 0 lmmem

Vullur á igreja rugmmruiluru fui

pruuiso pruumller-lhu uma pa:-

sabu porn-uzuimutu «pues sã-i. “' ,-

Nin snlmmns se & promes-

sa (! irrorugrwul à uuligu nuá

mmlcrun: agora uau lm que li.—ir.

Num mesmu purleums liar-

uus. quuu-lu cllu nu ullimu ar?

ligu ilus (lurrvlus lullur um ru—

vugur u loginlu'ãu mulruria. Al-

Lulrlumlu nus mwmzimculus, de'

vc ser miuislru (lu guerra..

Assumptns diversos

Bonaparte Arroyo tem sicln

vanlmlu em pm'zu o. W'l'ãn; (: u

:lSSlllllplO pum cnrirulurus. gu-

zelillms, :u'ligus luuuurislirus.

:uimluulus. a pura turlu. mulim,

quuulu pm.—:su riiliruluriszir um

hmm—m. Nutuvul pula suu liu-

guugrm :unlnz. luruuu su uguru

uuluwl un mmiru tumlmm. E

pum cumplulur u uliru um;: «las

mais lu'ilhuulus prunzm rrgunn—

I':ulul'us clmumu-llm Nupuluãu;

llurilulu l'luliulru :qquurvilnn

luga u icluiu e iummrlulisuu-u .. _ '

rum 0 seu lapis iuuuuzpurm'r-l. l “'"-º'- “ ““lª?" ª"““llºl'l'lªl— hªl”

E dépois, ms formaturas,

o João dzx lur'n loura

h't—(l'ê p'láâu' & revista .

montado nªum.] vassoura!

0h .luãul ul: Bonaparte! all

immurlul !

 

 
Nu mm.—iru clus puros discu-

lc se, à luun. um qm- ('.SÍ'J'ORÍ"

(i;-mºral .luãu Bzuuqmrlu f'u'ruvu llllllm'lª'lªlfª“—ªl"? "'““"ªliºlmºfl“"

é lmju lãa rululwu ruum (. (;]—- (lrwlu u uucmum «lu iufuhgn-

uornl Bum (lu, Gil.—14h14m“ (|., vçlll'uluelllmlur. sr. cuusrlluum

Gurrlsleiu. Su se quizvssu um lºlª“ [lª-"ª'“- l'ªª'lª Pªrª '“l'lª'fl'

mªul—IU SPYÚI'Ú Pill“ llllliªlll-illllll' IlÚl-(ll'lfl Zl pnâãítglllll lle "lll "ll-

(l'lls'ul'. não putliu (:lICUlll-l'ill"SC "'ªlm l'lllª'ª t'uxlelrus "" Pºde" '

Tuxlos os que se culrcgznu ao

esluelu (lu jlu'isprmlmlcla com—

prulu-udrm u vulurde tal refur—

ma. Nu Purlu, rcmlvuu—se fuli-

uiLur u (lignu miuislru lugu que

o ],)l'hjllltln suja upprm'mlu «. viu!

revogou :: “quª...-,,,qu, sur-ll") ullurcurlu uma um kt-

l achllu rcsulução. lha. '

mellmr. -

Bonaparte ercz-llino,

Bonapartc— Bum-Arroyo,

cu: e o que ln d: mais lino,

que & msmo trigo sem ;oío,

  

       

    



Trex pensamentos do pyra-

midal discurso ele Arroyo, que

devem approximar—se :

 

Ovar é terra de bandidos;

não fica bem defender Ovar ;

tu não defendo o chefe reg:-

.ncrador d'Ovar.

”Asessãolegislativa de 1888

sere fioa'r mamou-aval, como um

ªeromplo frisante da docadenríia

-do parlamentarismo e do que

será a administração d'este paiz

,quando a publica governança

rahir nas mãos do grupo scr-

aceo Felizmente que isso tem

onge. 6 Cada rezso aifastaanais

essa 'hora pelos desvarios cons—

tantes dos principaes cabeças.

Alli não se respeita pessoa al-

guma, nem o logar onde estão,

. nem as Cºnveniencias; não tem

consideração pelo mandato que

lhe confiaram, nem pelos sacri-

ficios tlo paiz, nem pelo apor—

ioiçoamonto dos serviços pulili.

cos que (lerem promover. Mas

o que querem então? o que teem

em vista? não se sabe. Ultima-

mente chegaram a declararem

Mono parlamento que o seu lini

era fazer obstrncionismo; nun-

ca se desceu tãoªlniirol E ga-

nham com mil reis cada um por

msn. para fazerem declarações

tl'cstas ll

 

Porque Soria que o Arroyo

não defendeu o chefe regenera—

dor d'Orar?!

 

Subscripção aberta na

redacção do OVA-

RENSE, para as vi—

ctimas do incendio do

theatre Baquet, do

Porto.

Transporte. . 376650

...-W

DO OUTRO LADO. . .

(Cai-tan ao dr. Saí Fernandes)

XXXlI

A Festa do Corpus-Christi

Meu amigo.

Abro hoje, cheio de conten-

tamento, uma feliz excepção no

programma, traçado e cumprido,

d'estas cartas.

Tenho faltado da politica d'es-

ao lado; mas um facto notabilis—

situa na vida deste Concelho, e

ue iá agora se destacará bri-

l antemente na sua hiStoria, er-

guido, como um marco d'oiro

na sua caminhada pelo progres-

so, a indicar quanto este povo e

nobre e fidalgo em sentimentos,

um facto que attesta que vinte e

tantos annos de treva não obli-

teraram em seu coração o seu

entranhado amor pelas manifes-

tações grandiosas de prodigiosa

vitalidade, um facto que é o pri-

meiro. em grandeza na sua vida,

impelle-me a occupar-me dºelle,

como uma onda de luz em tan-

ta escuridão, como uma onda de

vida em tanta podridão, que foi .

toda essa administração do velho

desterrado do Matto—Grosso.

Quero-me referir a esplendo-

rosa, a magniticentc festividade-

do Corpus—Christi, resuscitada

este anno pela actual camara Mu-

nicipal, e resuscitada d'um modo

que muito honra toda a Villa,

  

   

   

   

   

   

  

 

    

 

    

  

                                     

  

  

  

      

  

    

   

-- () ._OVABENSE
 

chtristia e referindo—se ao de le-

-ve aoesquecimento em que (por

a a

tantes do concelho, independen— .

ao e tantos annos fora votatemente de crenças e de interes—

ses oliticos. _ _

omo, apesar de convidado,

nãopodestc, _por motivos que

accctto, asststir a tão magzstosa

solemnidade, eu vou dessrevel—a,

como souber, reproduzindo, em

phrase simples, as mais vivas

impressões d'um facto tão impor-

tante, que vibraram a alma po—

pular nºuma exuberancia de en—

thusiasmo.

Começo, ao traçar esta pagi-

na, que desejam emmoldurar com

um buril de artista afamado da

Renascença, registando que os

moradores dis ruas, que a pro

cissão percorreu, briosamente

acudiram ao appello da Camara,

portlando cada qual em caiar as

suas casas e' )uncar as suas tes—

tadas.

Desde a egreia matriz, em

todo o percurso da rocissã'o,

mastareus enbandeira os, a pe-

quenos intervallos, marcavam

aquella percurso.

Sobresaia entre todos as ruas,

a de S. Thomé, toda afestoada,

ornada de plinthos encimados

por vasos de flores, desfraldados

zi brisa lindos gtlhardetes pape-

ianio, e pendzndo dos mastareus

pequenos escudos e a rua tape-

tada de alecrim e fuacho, mos-

queada de folhas de rosas. Eu—

carregiram-se voluntariamente

da decoração, quzfoi, como vês,

distincta, os srs. Henrique Ra—

mos, Francisco Marques e José

Maria Rezende, que se houve—

ram com brio. São dignos, por

isso, de esp :cial menção honrosa.

Tambem os Paços Munici—

pacs apresentavam uma excellc. —

te decoração. De cada ianclla caia

uma colgadura de damasco, e

abaixo, sobre o capitel de cada

columna da arcada, no centro

d'uma Corôa de dores sobresaía

um escudo ladeado por : galhar— '

etes. A arcada era toda iuacada.

Pelas dez horas da manhâfoi

o S. Christovam, de tunica re—

formada, conduzido para a e re-

ja matriz, szºuido pela ban eira

da Camara híunicipal, e por esta

convenientemente uniformistda,

pelo sr. administrador do Con—

celho e subordinados e pela phi—

larmonica ovarense.

A' missa Sºlemar, além da

(Jamira, e das auctoridadcs ad—

ministrativa, assistiuo rev.um pa-

rocho d'Ovar, da sua cadeira, e

o corpo judicial, representado

pelo agente do ministerio publi-

co, sr. dr. Nunes da Silva. pe-

los advogados, srs. drª. Chaves

e Christovam Coelho, pelo sr.

contador, e pelos srs. escrivães

do i.", a.“ e 3.ºotf1:io.

A missa, a grande instrumen—

tal, foi a do sr. Valerio.

Aºs tres horas da tarde, de

novo a Camara encorporada, pre-

cedida ela sua bandeira, e acom-

panha a pelosr. administrador

e subordinados, pelo chefe da es—

tação tele a ho—postale pelo sr.

escrivão der azenda, se dirigiu

á egreia matriz, a fim de assis—

tir a vesperas solemnes e orga—

ntsar a prOCtssao.

Assistiu tambem o corpo ju—

dicial, de que acima faltei, segui-

do pelos respectivos oiiiiaes de

diligencias, cada um com o seu

uniforme, o sr. Commendldor

Costa, o cirurgião de partido mu—

nicipal sr. Amaral, os juízes de

paz d'Ovar e Esmoriz, srs. La—

my e Oliveira, os sargentos do

Cºmmando da reservae os guar-

das do posto fiscal.

Presidiu ao acto o rev.“o vi—

gario da vara e abbadc de Val—

lega, acolytado pelo rev.m abba—

dc de Esmoriz e pelo rev.“ rei—

tor de Maceda.

Ao fim das vcsperas, subiu

ao pulpito o sr, p.ª Nogueira,

conceituado orador sagrado, que

fez um brilhante discurso, em

phrase alevantada, profundando

rmcmmteaa doutrina ,da eu—

mo, qªu'e'tanto valeu á. nossa pa—

tria, Victoriosa em outras eras

ela religião. A egrcja, maravi—

lhosamente armada, atulhada de

gente e cheia de silencio, escu—

tou oom muito aºrado o illustre

orador, que tão bem fez realçar

a acção benefica do Christianis-

um sobre a nossa patria, pondo

altamente em relevo a excellen-

cia do mvsterio da eucharistia,

como a extrema liberalidade do

Deus redemptor para o homem

redimida.

Referi-me acima á ornamen-

nção da egreja: Devo accrcscen-

tar que nao me recordo de tela

visto melhor armtda, nem seme-

lhantemente. E deve—se isso ao

bom gosto do armador, o nosso

ami o sr. Henriques.

"indo o sermão, começou—se

de organiscr a prozisszio.

E desta forma tenho cheº' -

do ao ponto capitil do assumpto

d'esta carta, ao facto mais edifi-

cante e mais pomposo do .dia.

Logo me impressionou agra-

davclmente a compostura grave

e o legitimo orgulho da corpo-

ração dos Oleiros, que abriam o

prestito.

Era antigamente costume, no

dizer dos velhos, concorrerem a

esta procissão a corporação dos

alfaiates e a dos carpinteiros.

Dªestt vez, porém, só com-

pareceu a corporação dos olei—

ros; e honra lhes seja, que, pre-

cedidos da sua bandeira, notavel—

ment: melhorada, em grand: nu-

mero abrilhantaram visivelmen—

te a procissão. .

E com tanto maior satisfa—

ção e mais enthusiasmo aponto

esta circunstancia, quanto me

prezo de poder aqui declarar,

poupando trabalho a miseros fa—

reiadores da genealogia-, que os

meus avós, os paternos e matar—

nos, eram Oleiros; isto é, per—

tenciam a muito antigª e briosa

sem re a gloria d'esta Villa, cs—

da sua industria ceramica.

que & corporaçao dos Oleiros,

tradições da antiga corporação

ro logar em brio e pundonor !

meus antepassados foram fidal-

dez, e, naturalmente, como em

sonhos, imtglnet que em velhas

eras os meus avós tambem alli,

vam serenamente, gravemente,

do seu brio legitimo. . .

mtis uma vez, que assim deram

sabem respeitar as tradições de

gloria deixada gela sua corpora—

ção. “Antonio ilvcstre, em u-

nhava, Como juiz, a vara; e osé

Vidinha" atirava ao ar a bandei—

ra, q e, era eu ainda creanç—i, o

velho Vadahi, padrasto de minha

mãe, e ne me queria como a

um ver adeiro neto, e por mim

r:spcitado e querido como um

verdadeiro avô, guardou reli—

iosamcnte á espera do gran—

de dia na trouxesse ao sol o

orago d esta freguezia, 8. Chris—

tovam, n'uma palavra. Embalde

esperou! Mas ainda bem que o

herdeiro d'essa esp :rança não de-

sesperou, por muito esperar. Ahi

o vimos dirigindo a corporação;

e com que a egria !. . .

Segura-sc a corporação dos

Oleiros, a associação de N. S.ll

de Lourdes, de Vallegít. Vinha

muito numerosa e muito com—

posta. Depois o Coração de .le—

sus, de Vallcga; o Coração de

Maria, dºahi; o Coração de Ma-

ria de S.Vicente; a S.' da Pe-

nha d'Esmoriz; o Martyr S. Se-

 

 

maior' festividade do Christianisw

corporação de artistas que foram

ten endo muito ao long—: a fama

Não imaginas quanto folguci

nao esquecesse as nobilissimls

qu: n'esta Villa tinha o primei-

E' que me lembrei de quanto os

gos pelo trabalho e pela honra-

n'aquelle posto d'honra, marcha-

altivos da sua honestidade e cheios

Honra, portanto, aos Oleiros

um solemne testemunho de que

 

bastião de Vallega; a STdoRh—

sario, 'd'Ova'r; as Almas de Es—ª

moriz; as Almas d'Arada, mui—

to numrrosa e muito composta;

a S.“ do Desterro, d'Arad't, mui-

to numzrosa e muito composta;

a S.“ da Graça, d70var; o San—

to Antonio, diahi, com opas no-

vas, a estreiar; o Coração de Ma—

ria, d'ahi; o Coração de Jesus,

dºahi; o S. S., de Corteºaça; o

S. S., de Esmoriz, toda com opis

de seda vermelha; 0 S. S., de S.

Vicente:, 0 S. S., de Maceda,

muito numerosa e muito com-

posta; 08. S., d'Ovar; regular—

mente numerosa; S. Christovam;

Juizes de Paz dºOvar edºEsno—

riz, srs. Delfim Lamy e Antonio

Pereira dºOlivcira; cruz do clc-

ro; claro, em grande numero; 0

pallio, lc' ado por clcrigos, e sob

elle os rcv."ªº* abbad: de Valle—

11, dºEsmoriz e de Maceda; a

macieira da Camara, empunha—

da pelo amanuense, sr. Nicolau

Braga; a Camara, uniformisa-

dt, composta do presidente dr.

Cunha, vice- r:sidente dr. Bip—

tista, e vcrea orcs srs. Pinto Fer-

reira, Commendador Brand-io,

Araujo e Carvalho, seguidi pe-

los srs. Amilt'Ltl, facultativo mu—

nicipal, e Commzndador Costa,

por este teu amigo e creado, p:-

10 amanu ense, sr. Laranjeira;

corpo judicial uniformisrtdo, com-

posto do sr. dele-g ido, Nunes Ch

Silva, e dos advog tdos srs. drs.

Cánves e Christovam, do conta—

dor, sr. José Pereira, dos escri—

vães, srs. Antonino, dr. Sobrei-

ra e Ferraz, e dos odiziazs Mi-

nuel Maria Duarte, Bernard.)

Monteiro, Justina c Barboza, e

do carcereiro Antonio José d'Al-

mrida: o sr. ad mnistrador do

Concelho e seu secretario, o sr.

Frederico Abrag-io, seu amt—

nuense, sr. José. Maria Zagallo

de Lima, e ofiiciaes Antonio Jo-

sé de Pinho e Antonio Miria

Marques, regedores Valente e

Veiga, escrivão de fazznda, sr.

Ribeiro; chtfe da estação tele—

grapho—postal, sr. Pam; sargen—

tos do Cºmmando da reserva,

srs. Silva, Falcão e Tavares; 0

guitdrt Es:-11; phtlarmonica ova-

renszz e por um a philarmonica

de S. João dl Maneira.

Devo a [ui notar a maneira hri

lhantomonto distincta com.» se hoa-

veram as irmandades das fregu !-

zias ruraes -m-idelos d'onlem e

do mmpostura, que envergonha-

ram, (para que não hei de (imei—n?).

as irmandznlos da Villa.

Foi uma circunstancia qua a to-

dos impressioinm, porque vemos

toda a gente tocarlhos grand-os e

merecidos elogios.

Nenhuma procissão ainda hou-

ve em Ovar, que do hinge se |nor

semelhasso a que a Camara Muni-

cipal d'Ovar cotisoguiu juntar n'es—

te grande dia, que liczn-à mentora.

vel na historia d'oste conselho. ()

povo atropollava-se por vel-a, o

via-se em todos os rostos uma in.

tima satisfação.

Em todos os rostos?...não;

que no grande tapete de verdura

que se estendia, na rua da Fon-

tc, dosdo a porta do sr. Jomnym»

até a esquina do Cal—ilo—P-sdra. ir-

ritavam desagrailavelnivnte «luas

nodoas de brancura suja de estra-

da,—uma em frente da porta, se

bem me recordo, de José Carro-

lhas, e a ºutra, com certeza, em

frente da porta da Villa. ..

Por outro lado carolina—nos de

jnltilo () facto do sr. Vinagre, ou

Canil/m, (já nua e assim vulgar-

mente cnnllnridn), e outros louis,

collocarem um pé no possuo» á

politica, e calm-em as suas casos o

adornamm as suas test.-idas.

Ainda ha illustração e bom seu—

so viesse lada.

Sontindoa tua ausencia, [echo

esta, e até à semana.

Teu am.“ do Coração

Ovar, junho de 1888.

,Ançdojbr'rdvzc.
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NOTICIAS DIVERSAS

"cuando sempre...—

Quando, salvo sejam sr. Aralla se

abalança impulentemento. tapando

com uma lousa a retida sepultura

do seu ileploravol passado, a que-

rer criticar os actos da Camara

actual, mento sempre, sempre co-

mo u'n miseravel iutrujão da feira.

Para que lhe havia de dar ul-

timamente, ao diabo do...hnmeml

0 sou sestm de mentir empurrou o

para o orgão, o levou-o & murmu-

rar ahi da arrematição camaruria

dos [lilllltlll'OS do Furadouro.

O pobre dosterrarlo do Matto-

Grosso, presumido ou supposto

auctor do varias epistolas para bem-

da idiotice" infamante e da asnei-

ra grammatnxil, avançaperegrina—

mente do alto da sua burra, que

é o seu org-ão, que não so cumpri-

ram na moncionada arromataçío

as hnanalidmles logaes, só para

d'ella se excluir alguns arrematan-

tes, em proveito d'ootros.

Ura isto é uma rotinalissima

mentira, simplesmente. '

S: alguma arrematação foi lar-

gamente :nnntuciudn, foi esta. Alli—

xaram-so editaes nos lugares do

ostylo e publicaram-se IH nosso

collega Primeiro de Janeiro, jor-

nal de maior pilhllcililhl-t no norte

do paíz, c,;tlll) tambem so put-ll—

c.-n':nn no Ovarense.

PlZ'll'Hm-SH com mais do vinte

dias ele, antecipação, e inclusivamlm-

to nos publicamos arui todos as

condiçnes, cuja copia ti.:l [) id.—onus

obter na semetaria da Cantora.

(lomo, porém, a arrematação

fosse por prop ista em Carta foco::-

da e no dia proprio apenas appa-

reccsse um unico Consnrrmtto, &

Camara. não lho convindu a pro-

posta do arrumatnnte, quo é ali-

ual o que depois ficou com 3 pra-

ça,—(e para isto cliznn'nnos já &

attcnção de quam lê.—), :] (Juina—

ra, não lhe convindo a prop lSiil tl)

arrematante, o sr. Manuel Fian-

cison. rcj itau-a unanim nnent », &,

reconhecendo a bmw ti::uidnde da

forma da arrematação, d'lihurou

que esta se liznsse por hasta p.:-

blica, para o que teve de alterar

o caderno dos encargos, eliminan-

do ai|uellas condições que se re-

feriam visivelmente à arrematação

por proposta em carta fechada.

Marlon assim annuucizn' esta

arrematação nos lugares do cstylo,

no Ovarense, nas freguozms do con-

c'lho & nas villas pr otimas do ()—

tiveira de Azemeis. Feira e Estar-

reja.

D'oste m ido largni-isim'tm 'nlo

annnnriada. foz se :| arrematação

em primeira praça, em segunda e

até em terceira, sempre [)I'HVHI-

minte aznnmr'iada, e sb na ultima

se entregou pctir entnnler 3 Cama-

ra que, tendo empregado os ulti—

m tS esforços, fazendo quatro pra—

ças, ensaiando a arrematação em

glob') ou separadamante, se aven—

turava a ter do fazer por sua con-

ta a mnstrncçã» de todts os pa—

lheiros. visto ser imp issivul até

então i'lescer mais o lanço oll'ereo

cido na arrematação.

Entregue :: arrematação, Ia-

vrou-so () auto do minh-acto, obri—

gando se quem arrematou a cum—

prir todas as condiçãos constantes

do cznlerno dos enm-gos, que é

o que esteve patente, como os in-

tnrossznlos viram e ainda existem

secretaria.

Ondo houve, portanto, irregu-

laridades? Quem attastou mirror—

rentes ?

O sr. Aralla, com odevidn tªc-N-

poit-i, anda a mangar com a sua

tropa. Educa-a com mentiras Mas

cautclla. que a poeira, pode oils:

varrol-a do momento, e, os olhos

abertos, dorsal n completamente só

com 'os sons ihttufiàos, com um

dentista sem'negue'zes ou um his-

trião sem espectadores.

.Allude, salvo. seja,-s. s.“ a uma

companhia ,do -arcematantos. D



   

alma do diabo do homem julga—so

nos seus tempos em que fazia as

arremataçõus dos impostos cama-

rarios por compadres para campo—

dres, em sacia, cujo capitão era,

o tudo a porta fechada, attastando

escandalosamente os concorrentes,

como fez com um. . .Fragateiro e

outros.

Não se lembra já ? Pois temos

os documentos à mão, e, confron-

tando—ns, podemos mostaar bem,

sem sombra de duvida, quem corn—

mettia irregularidades nas arrema—

tações. ,

Muito facil nos é destecer-lhe

as mentiras, e oxalá que com a

mesma facilidade e verdade s. 5),

com o devido respeito, se podesse

defender de que com justiça the

assar-amosl _

Mas a sina de s. s.“, com ti—

conc'i, é de mentir sempre, 0 eme-

rito intrujão. ,.

Audienclas geraes— Co-

meçaram na quarta-feira as audien—

cias geraes n'esta comarca, respei—

tantes ao presente semestre.

Abriram pelo julgamento de

José Maria Duarte, e Baeta, e ti-

Iho, accusados de ospanrar uns

dois calu'eiros pomadas, quo, uma

noite do principio d'este anno, lhes

invadiram como rebanho uma pro-

priedade, ao Carregal do Norte.

Presidiu a audiencia o sr. dr.

Cunha, presidente da Camara ser

vindo de juiz, no impedimento do

respectivo; enmo representante do

ministerio publico, o sr. dr. Nu-

nes da Silva; o como defensor, o

sr. dr. Chaves.

0 Jury deu o crime por não

provado, sendo por isso ªbStllVidO

o reu.

”legada—Temos entre nós

os nossos pati-irias e (listinctus

academicos, drs Soares Pinto e

Augusto Barboza. José. Duarte dos

Santos e FI'HIICÍSC) Araujo, que

vi.-ram aqui passar as ferias de

ponto.

Para o Senhor da Pe-

dra—Foi daqui e dos arredores

muita gente a esta importante rn.

maria. Venderam-se mas de 800

bilhetes, na estação d'esta villa,

para o comboio especial, que pas—

sou por aqui perto das 7 belas e

meia e chegou as 5 horas e meia.

Notamos muito ponra anima-

ção nos romeiros que vinham,

mniti sensatniria somente. Nem

danças, uem dest-antes, nem festas!

, tatuados

EXTRACTO

(2.- PUBLICAÇÃO)

  

No dia 17 do proximo mez

de junho. ao meio «lia, e pelo

cartorio do primeiro oliicio, hão

de' ser arrematados para paga—

mentodediviilss passivasappro-

vadas no inventario nrpbanolo-

gico a que se procede por obito

de Rosa Alves d'Ulireira, do lo-

gar do Mourão, froguezia de

Cºrtegaça em virtude da deli-

beração do conselho de familia

tomada em sessão d'bojc, e á

porta t'lt') triiuinaljmlieial d'csta

comarca, pelo valor mínimo da

avaliação. e livre para os maio-

res de contribuição de registro

e despezas da praça as proprie-

dades seguintes:

Uma leirade muito e pinhal

de natureza allu:lial,rlenomina-

do o Pinhal da Corgo, sito no

lugar do Mourão, no valor de

[9%800 rei—=.

 

alludial: denominada a ieira do

Sul, sita no lugar do Mourão,

no valor—de [980000 reis..

Uma. leira de terra lavradia,

alludial denominada () Monte

do Baixo, do dito logar do Mou-

rão, freguezia de Cortegaça, no

valor de 300134030 reis.

Todos estes bens, vãoá pra-

ça com reserva dos fructos pen—

dentes, que serão colhidos pelo

cabeça de casal Francisco ito—

drigues dos Santos, até ao fim

do proximo mez de setembro.

Por este mesmo edital são

citados quaesquer credores re-

sidentes, para deduzirom os seus

direitos no mesmo inventario.

"Ovar, 26 de maio de 1888. '

Verifiquei

O juiz de direito, substituto,

Cunha. (40)

O escrivão

Antonino Rodrigues do Valle.

EXTRACTO

1.“ publicação

 

No dia 17 de junho proxi-

mo futuro, ao meiodia, e à poro

ta do tribunal judicial d'esta co-

marca, e pelo cartorio do pri-

meiro oliicio, vai à praça para

ser arrematada por quem mais

olierecer, em virtude d'execucão

liypothecaria que Manoel Frau-

cisco Rodrigues, solteiro, pro-

prietario, do lugar de Mattosi—

uhos, ircguezia d'Esmoriz, mo-

vc contra Manoel Rodrigues da

Silva Pinto e mulher Bernarda

Alves Rodrigues, do lugar do

Paço, da mesma freguezia, a

propriedade seguinte:

Uma propriedade de casas

baixas e arvores de fructo, com

quintal e mais pertences, eter—

ra lavradia pegada, sita no lo-

gar do Paço, freguezia d'Esnn -

riz, avaliada em “24953000 reis.

Por este mesmo edital são

citados quaesquer credores in-

certos para deduzircm os seus

direitos e para assistirem a ar-

rematação.

Ovar, Ui de maio de 1888.

Verifiquei a exactidão,

O juiz de direito substituto,

Cunha.

O escrivão (ll-l )

Antonino Rodrigues do Valle.

 

Arrematação

A Junta de Parochia d'O-

var faz publiro que no dia 18

do proxuno um de junho se ar—

rematarão, em hasta publica,

pelas lO horas da manhã, na

sachristia principal da egreja.

matriz, as obras de reparação

na referida egreja matriz, como

retoque de estoques. lavagem

de esquadrias, e pintura de gra-

dos. de. p'.)i'i.'l$ o de forros da

Uma lefra'du terra lavradia ' Capella—mor, () que tudo consta

 

.O» OVARENSE

tes na secretaria da Junta para

serem examinadas.

A base da licitação é de

575%000 reis. 0 arrematante

prestará caução. por deposito ou

liador idoneo.

E para constar se allixou ()

presente e outros d'egual thcor

nos logarcs do estylo. Ovar, 9.0

de maio de 1888. E ou, F.“

Manuel Rodrigues da Graça, se-

cretario da Junta, () escrevi.

O Presidente,

Abb.e Manuel Barboza Duarte

Camossa.

 

Agradecimento A

Delfim Jose deSouza Lamy

e Anna Augusta Ferreira da

Silva, muito penhorados para

com as pessoas que os cumpri-

mentaram pela occasião do fal-

lccimeuto da sua extremosa fi-

lhinha, Ilda, servem—sc d'cste

meio, na impossibilidade de ()

fazerem pessoalmente, como de-

sejavam, para lhes protestarcm

o seu indelcvel reconhecimento.

Protestam egual reconhecimen-

to aos cavalheiros que conduzi-

ram o féretro à sua ultima mo-

rada, c a todos aquellos que o

acompanharam.

Confessam-se ainda agra—

decidos, em especial, aos Ex.mº“

Srs. Dr. Antonio Pereira da Cu-

nha e Costa e José Duarte Pe-

reira do Amaral; aos lll."'ºª e

ltevd.'"ºª Srs. Ahbade-d'esta fre-.

guczia', Baptislas, G'ra'ça, "Mar-'

ques, Sà Pereira, Correia Ver—

melho e Valente; e finalmente,

aos lll.'"ºª Srs. Valerio, Luiz Au-

gusto de Carvalho, José Cunha,

Manoel d'Oliveira Rainos, Pla—

cido d'Oliveira Ramos e Henri-

que d'Olivei 'a Ramos.

A todos estes cavalheiros

um corileal aperto de mão, e o

nosso vivo protesto de inolvida-

vel gratidão.

Ovar, 26 de maio de 1888.

 

Annuncio

A Commissão nomeada por

escriptura publica pela maioria

dos socios da extincta compa-

nlia do Panella, para liquidar

o deve e hade haver da mesma

compunha, faz publico que no

dia 8 do mez de Junho proxi—

mo pelas 9 horas damanhã, na

cerca do armazem da mesma

campanha, sito na rua do Lou—

reiro, se hão de vender as pro—

priedades e mais utensílios a—

baixo designados, que se entre-

garão a quem maior preço clie—

recer se convier à mesma com-

missão:

Um armazem com um tc-

, llieiro, ou coberto, e outro pc—

! queno armazem, dentro da cor-

' ca do mesmo com todas as suas

l pertenças e servidões e peço,

um palheiro, com uma. recoleta

pegada, pertencente a mesma

l campanha, sito na Costa do lªu-

radunro e os objectos seguintes:

l 3 talhas de. boca em hi'an-

l co. 7 madeiras de ficha imens—

? caia, US“ madeixas de lio de

 
 

tio (: (ieira em branco, 1, porção

de reirões, “ peças de outra—

lho em branco, 1 pano da me—

za, l balança com suas copas

e .? pezos de pedra. li verteilnu

ms, 0 caibros de 10 palmos. &

taboas, l casco de ousar cordas,

l pipa da casca, “2 remos novos

aparollmilns, 1 pa. ?. càgznlos

novos, 2 paus roliços, 2 nuas—

tros, uma porção de soalho ve-

lho debaixo do tellieiro, 17 ta—

boas novas do barco, ti «fuga-

dos, tarmos velhos, 3 rorlas de

fazer cordas, l sedeiro, l ral-

deirão com sua tampa, i dito

velho, uma maceira de encascar,

uma pedra de poço, 8 barris de

alcatrão vazios, uma porção de

casca que pode ter 22 arrobas.

1200 achas pouco mais ou menos

de lenhade conta grade, 3 mar—

tellos de pezar casca, 1 cabaço

e 1 aneinho.

E por este mesmo annun-

cio, se convidam todas as pes—

soas, que tenham contas oudo-

cumentos de qualquer quantia

que a sociedade dissolvida de-

va, para que apresentem essas

cºntas, ou documentos no pra—

zo de oito dias depois da venda

feita dos objectos de que trata

este aununcio.

E para constar se passou

este e outros de igual tlieor pa-

ra serem aliixados nos lugares

do costume.

Ovar, tº de maio de 1888.

A Cºmmissâo,

 

Vendem-se duas terras la-

vradias com oito alqueires (: tan-

to de semeadura, sendo uma na

Bocca do Rio, e outra nas Hor-

tas, pertencentes a Fernandes

de Oliveiro Folha.

Para tratar, com Antonio

Pereira Magina, Largo de S.

Thomé—OVAR.

 

Faz uma bebida deliciosa ad—

dicionando—lbe apenas agua e as-

sucar; é um excellente subtiuto de

limão e baratissimo porque um

frasco dura muito tempo.

Tambem é muito utii no tra

ctamento de Indigestão, Nervoso,

Dispopsia e dôr de cab.-ça. Preço

por frasco 600 reis, e-por duzia

tem abatimento.

Peitoral de cereja de

Ayer—0 remedio mais seguro

que ha para curar a Tosse, Bron-

cliite, Astlima e Tuberculos pul-

monares.

Extracto composto de

salsaparl-llha de Ayer——

Para purificar o sangue, limpar o

l:nrpo e cura radical das esc.-uln-

las-

0 remedio de Ayer

contra as sezões—lªebres m-

termitentes e bikes-as.

Todos os remedios que "com

| unlinados são altnuwrvt»! t.'.":l('.- i.,tea-

das condições que estão paten- atar cncascado, tg madeixas de tempo.

    

Plªntas assaltante—.:. '

Ayer —U metia-sr pinguin-o s-izn

vc e intieiramente: vr-guiril.

“gor do «abelha

,

(“e :?

' Ayer—impede que o cata—lia.- s..

, dos de maneira que s'iiaom lm'a- -

' ti.—= pariu" um vnlro dora :nuziu

torne brauro o restaura a.; -"-'-ilºi-

lo prisalho :! sua vitalidade ,. :..—r

lllurtlt'ãl. '

l'l'lltlªl-IÍTO DESINFEC'" !?t'í T.

E l'ljl-àlFlCAN'l'l'l tilt JEYI .A;-

«lo.—int'eeztnr casas :! latrina

bem é oxcuileute pnatirat

ra ou nmlnas de roupa, lim-

taes, r: curar fel'iilns.

Vende—sc em todas as '

pasa: plan-macias c drogaria

ço 72—30 reis.

(is ngentes'Janms Cass :

C.", rua do Mousinho da

veira. 127, 1.“ Porto da" -. ."

formulasaos srs. Facultad. «=

que as requisitarem.

 

...—___,

COMPANHA

DE

Manoel Pinto

Vende—se no dia 30 do cor-

rente um de abril. as apparc—

lh »s que foram nl'esta compa-

nl) l. constando suecos, redes,

cerdas novas e mxtras com uso,

barros, fítlch'ts. fundos e todos

os mais utensiii. s que pertence

a pesca. a arrcu atacão princi—

pia de 10 horas da tiialfliã'tla

costa do Furn'lnnro, Ovar, con-

vindo aos rumprmlures, poderão

ficar com o dlttlit'lt't) pelo praso

de 3 mezes pagando os respe—

ctivnsjnros de 6 ºlª ao anno.

 

tremia—cida como precioso lll-
_ "no reparador & «').itvlleutu Ionic.

miiisiiliiinle. vala Permite, a unto.

kgtllnn'nfr enviaria-um : prioilagiçdn

ut Pci-fuga]. onde e de uso quasige-

l'll lu muito: anitos. applm—se oei-

! mais rrconbucido proveito em pe;-

sou at.-bei», idruu, na.— que em

de pe ito, em thlltillCWIlthl equaci—

ar porn as, rm criança, um ,

gum: gr Ilu- «Milªni... “&

W “" " ”"'.-

 

   

  

lnnlni tatiana de Carne

little" !iwntlm'lilv anrlorisado pd.

poi-'um. t' pria jin-ía dr saude publico

diª Portugal. Il'n'lmN'lllUi' legaliwloo

pride-umd geral do Imperio do Bn-

tit. ?. llilllln util na imitvalesuença de

todas, as lll'l!lll_d..-. menti-nta consule—

ravnltul'nlr- aç livrçàe aos mdmduoc

duinha-los. » evita o apjmtite de um

unido extranr—tmanu. Um calma d'ello

Huttº- Mure-swim um bom bife. Athl-

w & venda m prin-opus plurinet“

  

intao lrrui'nn-nle auvtorisado ,pelc

“Illhl'HH'I «lr Saude Publica de Portu-

gal. rn,-aindo .- :u-provaalo nos hospi-

lc'tt'ª». Ílml'l “.t.-«'A: está aninqanlzzinlº

.t.. "um imp—igen en:-n as '.» nn'lª-uçõ'fl

as muitu-oa de Lista.-.»,     

  

do, ”WRC:. .

t'?'.'.' nr; «'.dªftf- pel-,no consoles (lu Brasil.

Deporte-s nas ;*rinmoaosyiarouzota?
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A COTIIPÃNHIA FABIIIL SINGER

Acaba de fazer uma grande-hain de preços

> nas suas tao populares » acrediladas

MACHINAS PARA posar:

Devido ao grande augmento

de fabricação que tem tido

:“Além clas-õ Iain-lea.» que já possuia. estabeleceu unl-

-manu*.:>=le uma grande. Iain-lea em Killmwle e que

lmlas reunidas [abria-mu para «nua de

TRINTA MIL MACHINAS

ilªeçam 0 novo catalogo que ::e ha p»I>Ii tado

uma» »>»» »> »>»:

JOÃO SUGENA

OVA[B

 

CaAHS Editora e de

Commissão

DE

GUILLMID, AILLAUD & C.ª

Rua de Saint-André—dcs—Ans

N." 47 -—PAIHS

VIAGEM

Pela Europa

Magnínco album ornado com

numer.:1515 dnmnohthogxaph»

> mlumc em .4.", ellcadn'na—

do (4 fr. 50) 800 reis d'or/>:».

 

GAHANTIDA

15, Rua da Graça, 16

Autunio da C»nha

    
Farraia

Parlidpa :> luflns »> 4

sm,—*alnignwflw*>*»>—.x.>*> L; 4

qll'ª >Il'>'IIJ>'> (IU “bl" II:; % I

“na »» Graça 4»* rt» »» "ª“:

(lImI'zHIZ. » »*» um» >*s- '

I.»I> I>*« I?>=.-*>:Í,*>_. »»:Ir. le»> *_

>*»I»g»>.< ..':>I,_.*>l>**»>':>, »» Í

príllil >* »»», >I>* Imª/.:l (! Efª

s:»:l, Ilãirrnjmlup >* 4»*»- É».

:;ns' nun'firus, »!!qu » É“? f

»»»im» 4»'>*ç.*.> >I»< ». ç'ff 4

pr.-ml 18530 ['(—155, Ã» 4

» >4»» >:»»>4>:"»*, WI» »

É qualidade »>: relugius e

caixas >lu»»>z»=:* , alia»

É ça»»»t»>l»» 5,43»th «*»II»

%%%&/W»«27%:

Guias para :: oxmeição dn _

c.,rrcsponderwt» ofIich, >'>.*»- 4

»>-wu mpl. '
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ISCMAAES

TYPOGRAPHIA

pVARENSE

RUA DA FONTE — N.” 243"

ÚTFAR

N'osla typogra4>l>ia faz-s» toda e qual—

quer obra pericuccnlo » arte typographica

pelos pregas de Coimbra.

BILHETES DE VISITA

I*':>7.»»>-:<» com perfeição » nitidez, pe-

los preços segundos:

Um »>-»>», carlão hm» . . . . 500 reis

Meio cento, » » 260 :

Carlão ordinaria, 300 reis » cento

Notas de ex4*>(*>]»;ão, papel bom a 19.0

reis » ccn'o.

-PapcI ordinaria, » IO" reis » cent».

Iª:»*.I>»*:>s. »::>4_>4>:>;<. »»*»»»*:>»>Iuns. par—

l»*>4>=»;õ>*.< >|» raszurmntn, aliquotas. “ilhotas

>I>* Inj». rulnhm para garrafa.-:, progranunas,

einlmªs. e >*I»T>*>*>*»I>*>* l>':>I>:>|I»>5 >:>:»r*e|*»>.*»—

lc> » »»=.<»>:> al'le.

I”:>7.(-»>-;<>*>*>»n 4»*>»»4>l.i>I:'»> >4»:>n:<>4»c>'i»>—

|.>:'L*.<'.<'»b Ill»: “U$ sala:» CIK'UIIIHICIILIZNIUS pa—

ra I'>'»*:>.

Pur» »> >.>'.<. :>.<s?g»:»>l>.*..< faz-sc » aha-

I-IHWHI," »>: IU pur V,, D:» I»>Ias as sua.-> >*.»—

c»»»»>.*»>I»>.
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A PEPESTACÚES

DE

500 REIS SEMANAES"

» DINHEIRO BUM GRANDE UESBUNIU
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Chamamos » atlenção para a nossa machina de

Lançadeãra Oscillante

A mclhnr qn» »»» apparecido até hoje.

Nã» Lm» rival.

E' a rainha das »>:>(*.I»»:>s.

As »>:»*.I»>*.:—.s SINGICR são as que tem oblidc os pr»»ciros

premios em l.»>I:*.>* us expasigõcs.

GARANTIA SULIEA E POSITIVA

COMPANHIA FABRIL SINGER

—'>IUA »» JOSÉ |*S'IIZVÃO _ 79

_ »»»») -—

._.-_..___

NOSSA SENHORA DE PTRIZ
P( Ti

VECTOR HUGO

Ram:: »>*>* I»sloríco >Il**<t>*a>*I» com 5200 grav»>*:>s»»vns

 

co»>.»*:»l*»s ao editor >:»*>.<»,*»sc I'SUGIiNIEES IILTGU
I

I)(*4»>I'.< >*I.**>_< MISIIIMYICIS (* » r»>:>.*»»:.>* NOSSA SRNÉIUHA DE

PARIS » »>»» >::_.*».< .<>:l>I>»».* »» Yiulnr Hug». (”».->» »» >*4>í<»>!»>.< sur-

4»>*I»*»>I *»l><. » »>»» I». *_*»:;.> »» |»*i*>*.*:»>*»*:> a »>» I>*>t*»» >.>*>;> » “»<—

>*» >*.<4»> >.» ;'»* »*»»>*.< »»I»»>.<* »» »>»» o »»»»»I» »» »>l»»»u<» » »

»»ssa :>'»>*>_. I>*>*»>* »>--:.>»< » [>*:*»>»t» »» >.*::-»»|- 4»»*t:> l>.*>.*.» 7. :> :»I»»-

ração mais sincera » >II»».>::»:>.

A sua |>*:»I»>*>;ã» »» ("nham-> :») >I»»!>*>* j>—>*>*.:>I>.<I.r> 4=»>*»»*»<>*, »

(*xm. " ». (. »;>-':Iin» >I>'*-.( ::>»:4*»_—, » :> »>».> »>». 4»I !:. >.»».<l:»:'> »>»: >*»—

Lim» »>»-»»»»»»*»»* »»|»*>«> >)»: |>:>4»**I <»4»*» », »>:»»|:»I,> >:x;»(*_<-

.<:»»>*»t>* >:>I»»:»* >*»: »>»» ».*» 4»»»>» :>.< > :>.<:>.< «Ic M: |*|».

A »>»» >**»».<In> :> >I> I » Iunw »» IH f><>**»»I».< »» -.".'> >: illustra—

da »»» 20» ;,r>*;»»>*:>< »>.:>*»»»»» >*!» f:>.<>*:«»»l«>< .<« »»»:»*>* »> .:':.> 4>:->

»»m< :»; 4»»»> >I>* ID:) >'>*><, [*»;an> »» »t» »» >*:>**4_l»:>. I':» :> ::.-> 4»»—

»»».*>< » 4*»«>-»>I» fa.<»»>I> (* » »»*<»»> >4»>*1»> l'> >.>,»( »» »»».»»!»

mas <».<>* »>**»'*>t:>m assignahras v»»I» :»_*»»>|>:»>I>:»I>'» »» »>» *rl:»»* >.>

de> I><>»»ln<:>Ii:»>l;»l».<. & casa (uh! »» >*:»>ml>,* » MI;» ªs 4».<>*»:»>

>4»>* :»>*__*:»>n>*>*m qual-*>'|n>*.> »umrm »» .»<>,.»»t»>'>< nã» »>f>*»»> » », >*

se |rªsp»>|>aI>iI»zz>ren> pol» >I»»>I>uiçã» »>» »>»»»I».<, » c»»»»».<:»> de

“20 p»: >:>*»'>*. Muuzilznn—sv >:»»>*.<4»»»Ie»l>.< em todas as tunas de

mix. qu» »>'**»> ul,-nn» » »>» »»»l»>. la.

'I»>l;> » »»*>*f*<|*»»>rl' »»» devo sur >I»>»:Ia ::

liv->.>.*. : .*i»I>.<:»_*>-» >!» >*. >:l»»rl»d>*> Cast» Santos—Edimr— PORTO

-—/»—II»a >I>*Raul» Ildvfunsn, ».

NUIÁS DEEXPEBTELU

 

Itstã» :> xeana n'es—

ta P:adm-ção.

 

CODIGO ADMINISTRATIVO A

_ I rI'aImIIa (Ins HHHIlInTenÍOS ad-

A>*>*>:0>.>n» vu» , _

4 »»»»Imlwns

nem?!» de 17 dª Jul/»> :!:? [Reªl/i |_: Um ('(ll[UHU REPERTÓRIO

AII'I IXI>I*TICO

Q»:»»: edição

I'>'>*>;.»——I»*»>:!>::*I» ...... 300 raiª

|Z»>r»>Icrna>Io MN) >*>*>s

IMI» >-.»r>*>_*>0 franc» dn por»; »

»»vm >*nvinr :> sua »»p»rt:»»:>:> >-m

> si:»npilhas.

A' livraria—Cruz C»»línI»>—-

> Editar». "»=> »»s Cululuircirus, IQ

 

I'>*>*>f.>**«I»I» >!» >**.<|'»*>*.l»*» >*»I:>l>»*»>

>.* »»» »>» :>|>|»*»>I»>*.. >*.*»>l>:»h

lmI» .| I>**Iin»;'»» rr*:I llhn :1»»>*.<

m» >*»»>,Í>«, 4»>I>I»» In até I»>j>_*

(*. |'>*.I»:»>:>s >I».< >*ln4»>**;»I»>* »

VIS, » Mi*:»>:*>l»i.<»>_*:»> >I» INI»:-

»::I »>: Com:». » I:“.I. >I'>»>»*m

»»I:»»* >4>.>*:»IL»>*>*> uI*»»>:»* >l»*

p_><>ç»>*>* >|» nu,-»>»: radi—,.,*,» :>

NOTA LEI DO RECHUIAMLNTU

 


