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Asslgnatura

Aanignnture. em Ovar semestre 500 rs.

Com estampilhe. .. . . . . . . . .... 600 n

Fora do reino acercsce o porte do cor-

raio.

Annunciam-Ie obras litternrina em

troca de dous exemplares.

Pagamento adiantado

Redacção e administra io

rua d'Arruella n.' ll

     

   
Publicação¡

Publicações no corpo do jornal 60 ea

a linha. '

Annuncioa e communication o ao n. e

linha.

Repetições.. . . . . .. . . . IO rl. o linha

Annuncíos puramente O › n

Folha. nvuln.. .

DIRECTOB-FRANCISCO FBAGATEIRO

....... Mu.¡Inn-.u-

 

  

   

  

O Estado absorve annualmente

milhares de contos por meio dos

variadissimos impostos. O nume-

rario vindo do Brasil, em vez de

ser empregado em :mimar as in-

dustrias. é collocado em consoli-

dados que dão ao rapilalista os

juros com que este pode viver so-

cegadnmente. Os governos, tendo

0 ¡nqueritc agricula

Os governos tiveram sempre

um grande fraco pelos iuqueritos

Não admira: emquanto os comis-

sianados estudam ou fingem cstu~

           

  

  

   

   

' qualquerinqueritoresume-se n'um

- papel escripto,

A 'discutia este tractado e ajimprensa

  

  

  

  

 

  
  

  

  

  

' porgfalta de'protecção pautual e...

reclamações.

dar, o que até agora tem valido o

mesmo sob o ponto de vista pra-

tico, e percorrem as provações

mais importantes que offerecem

commodidades. tomando d'ahi

apontamentos acerca tios pequenos

centros que mais necesitavnm de

ser observados de perto, os minis-

terios vão vivendo vida folgado não

pensando sequer na resolução do

problema, certos de que podem

satisfazer a todas as perguntas com

estas palavras=esta-se proceden-

dcao inqnerito. No tim de contas,

paliativo. e em alguns massos de

as vezes com

algumas estatisticas nem sempre

verdadeiras.

Os ministros atarefados com a

politica e com os negocios de secre-

taria nem sequer pensam em lér

o que os commissionados escreve-

ram. › -

Tivemos d'isto um exemplo no

tractado de commercio com a

França. Quando o parlamento

vnlgarisava as bases essenciaes

sobre que elle assentava. os indus-

triaes reclamaram inergicamente.

O governo prometten ouvir as re-

clamações e para isso mandou pro-

ceder a um inquerito.

Com elle apenas se veio provar

que as nossas industrias luetavam

deswantajosamente com as estran-

geiras, que algumas definhavam

mais nada. Otratado do commercio

com a França to¡ appruvado. e os

industriaes iicaram com as suas

Um inquerito alem de repre›

sentar um addiamento. presuppõe.

como então diz o sr. Oliveira Mar-

tins. o pensamento de que as Coisas

em si, no Sen todo. não carecem

de reforma, embora possam neces

sitar d'rmendas.

A agricultura nacional. comple-

tamente ahatida precisa em vez de

pequenas reformas, uma reforma

ridical. Completa Não nos parece

que seja com a elevação do preço

dos cereaes e com a eliminação

dos direitos de exportação do gado

bovino que elle possa renascer.

E' certo que os factures mais

palpavnis da crise sao- a importa-

ção constante dos cereaes e fari-

nhas d'Amerira por preços exces-

sivamentemodicos; e a não expor-

tação do gado bovino para a ln-

glaterra.

Mas porque são mais apparen-

te nem por isso. infelizmente. são

unicos. A agricultura não pode ser

isolada dos outros ramos de indus-

tria, ao contrario, liga-se com elles

solidariamente.

E' um facto que todas as indus-

trias definiram. e detinham porque

lhes faltam os capitaes a illustração

. dos operarios, ao mesmo tempo

que os salarios se elevam.

 

a preoccupação constante de fa-

ZCI' crescer ltldtlS (IS anuos HS re-

ceitas provenientes das contribui-

ções, alargam todos os dias o qua-

dro dos empregados; as secre-

tarias atulham-se. Podese atfou-

temente dizer que metade de Por-

tugal-o funccionalismn, ,explora

a outra metade-_o productor.

O operario que é intelligente

e que aprendeu a ter, aspira a

empregado publico-e mais com-

modo e lein~se mais importancia.

Como. por eii'eito dos impos

tos a vida se torna cara e ha o

desequilíbrio na economia domes-

tica, o operario logo que attinge

aedade, com ou sem recursos,

emigra com a esperança de obter

o capital sufñciente pa ra comprar

titulos e viver socegadameute.

A crise agricola tem origem

na crise profunda por que vae

atravessando toda a nossa vida

economica, desde o governo que

gasta_ mais do que lh'o permittem

as receitas. até á mais insignifi-

cante industria.

Comparando as estatisticas

ve-se que a nossa importação ex-

cede em muitos milhares de con-

tos a exportação. Nós importamos

tudo desde o panno com que nos

vestimos até ao pão e trigo; faze-

mos apenas excepção a respeito

do vinho. mas, ainda com relação

a este genero. se o exportamos tal

como a natureza do nosso solo o

produz, importamol-o depois de

preparado,

Evidentemente d'este excesso

de importação sobre a exportação

deve resultar um desequilibrio

importante que fatalmente hade

depauperar o paiz e produzir

crises gravissimas que hoje se fa~

zem claramente sentir na indus-

tria agricola. e que mais tarde ha-

de affectar profundamente todos

a nossa vida economica.

Por isso entendemos que não é

com inqueritos, nem com medidas

de caracter transilorio quo have-

mos de remediar a crise agricola.

E se. como dizia o sr. Oliveira

Martins. o estadista e obrigado a

saber mais e a vêr melhor do que

o industrial que mais de uma vez

não sabe o que quer e muitas ve-

zes ncm o que deve querer, se a

obrigação do estadista é ensinar,

eSclarecer, amparar e dirigir. en-

tão os ministros. ao lado dos quaes

esta o mesmo escriptor devem im-

mcdiatamento, como é urgente,

propor uma reforma radical,

ampla, afim de salvaguardar os

productores agrícolas da ruina

que todos veem desenhar-se nos

horisontes.

Proscindam-se dos inqucritos

para salvar a agricultura.

W

A Chefia

Afinal Vão-se diSSip›.›;ldl' as

nehlusidades com que o sor. Bar-

jona de Freitas cercava a sua

politica. Os ohstaculos que pre-

tendia levantar a eleição do snr.

Antonio de Serpa vao-se pouca a

pouco eleminaudo.

Parece que ultimamente se

operou um movimento sensível

em todo o partido regenerador,

foi desde que esse partido viu os

adversarius a elogiaram demasia'-

do e como que a imporem a ele¡-

ção do snr. Barjona de Freitas pa-

ra chefe do partido. E' sempre

fraco iudicio para a popularidade

d'um politico os demasiados elo-

gios dos adversarios: se estes elo-

giam a ou porque esperam n'um

futuro mais ou menos proximo

celebrar algum accordo, transigir,

cu jà esse accordo se realisou.

Foi por isto talvez que o sor.

Barjona de Freitas viu esfriar o

enthusiasmo de muitos que o cer-

cavam: ao passo que o sur. Antu-

nio de Serpa tem recebido adhe-

sões d'uma grande parte dos dis-

trictos do paiz.

Um dos districtos que de ne-

nhum modo podia aonmpanhar

o snr. Barjona. erao districto d'A-

veiro. Este. mercê dos accordos ce'

lebrados entre aquelle estadista c e

partido progressista, [icon mesmo

na situação regeneradora bypothe-

cado ao snr. José Luciano de Cas-

tro, como penhor do cumprimen-

to d'algumas promessas.

Foi n'esses accordos que o sr.

Barjona de Freitas mostrou a sua

tibieza e conquistou um dos peo-

res titulos para a actual eleição.

Tendo o ministro ao seu lado uma

maioria intelligente, forte e unida

não precisava dos accordos dos

progressistas para fazer triumphar

as ideas do seu partido; mas, ape-

sar d'isto, preferir¡ accordar afim

de poder viver no ministerio sem

ser iocommodado; como effecti-

vamente não foi.

O snr. Barjona de Freitas tran~

sigindo com os adversarius, sa-

crificou um districto, e agora esse

districto não póde deixar de ser

hostil á sua eleição para chefe.

Comtudo apesar do se impu-

gnar a eleição d'um intelligente es-

tadista para o importante cargo de

chefe d'um partido claro está que

se não pode deprehender que esse

mesmo estadista Seja um obstacu-

10 ao part¡th e por issu se deseje

expulsar, não, o sur. Barjona de

Freitas e como todos reconhecem

um verdadeiro homem de estado,

um ministro habilissimo, um cida-

dão probo e um politico astuto.

mas ao homem que reune taes

qualidades falta-lhe um elemento

indispensavel--a energia e a acti-

vidade.

Entendemos que a questão da

chefia do partido regenerador se

acha completamente resolvida com

a eleição do sor. Antimio de Ser-

pa. E ainda bem. A desorganisa-

ção d'nm partido politico, at'fecta

todos os outros mesmo aquelles

que pareciam lucrar com isto. A

desorganisaçao é sempre um mal

para todos.

Adiministracão Municipal

i II l

Embaracados os actuaes ve-

readores com a administração

municipal, pois que sem capaci-

dade para veritiearem as enormes

contas, que os seus delegados

apresentavam. estão reduzidos a

terem de administrar sem dinhei-

ro. por este se achar já gasto. As

verbas, a que 'o Cunha se julgou

com direito, somente depois de le-

vadas a cacete as eleiccões, e as

que o Mello, Laranjeira. Ahragão.

e outros tambem se julgo-ram com

direito. acabaram de esgotar as

receitas camararias.

E apesar de estarem esgota-

das as receitas do municipio ainda

ninguem viu um melhoramento

qualquer. digno de mencionar~se,

uma obra por mais insigniñcante

que seja a não ser. como ja tlisse-

mos. o concerto da eschola do

Conde Ferreira.

Mas se não existem obras, ao

menos foram creados alguns em.

pregos a mais para anichar os

amigos. os caceteiros das elei-

cções.

Só a Estrumada chegou a ter

S e até lO guardas, sendo esses

guardas recrutados na gente mais

incompetente. Quanto mais guar-

das se nomeavani tantos mais ron-

bos Se faziam na Estrumada. Não

é uma afürmação gratuita a que

ora fazemos para a comprovar

bastaria passar uma vista d'olhos

pela Charneca da parte norte onde

a devastação se torna mais sensi-

vel.

0 ardente desejo de comer es-

tendia-se assim do presidente Cu-

nha até ao ultimo dos subordina-

dos d'essa tropa fandanga que

previamente embriagado assalta-

va nas praças publicas os habitan-

tes d'este concelho no momento

em que realisavam as suas com-

pras. e espancava os quarenta

maiores contribuintes quando es.

tes se dirigiam para a eleicção.

Canna-se leVando o dinheiro do

cofre na importancia d'alguns cen-

tos de mii reis. sem a ellos terem-

direito: comia-se nos empregos

que a camara creava novamente

para anichar: comia-se roubando

às claras a lenha da Estrumada.

'l'ão celebres e tão astutos na

arte de comer, animados pelo

exemplo que lhes vinha d'alto, os

fornecedores da camara e os que

eram obrigados a prestar contas

de dinheiro do municipio talha~

ram a larga, epodemos tomar

por typo d'essas contas os l3:000

reis gastos em accender os can-

dieiros da illuminacão. Por esta

verba podemos atferir as outras.

Não admira poli que ea ac-

tuaes vereadores tenham chegado

a pouco mais de meio anno com a

receita gasta sem terem leito meu

lhoramento algum.

Mas como é necessario justin-

carem se perante o povo que oe

' olha. inventaram para tudo uma.

razão. Dissoram"'que a camara.

transacta não lhes deixara dinhei-

ro em cofre. Tristissimo expedi-

ente que mais uma vez prova a

impercia e a incompetcnci'a d'ellea

para administrar.

A camara transacta deixou~lhes

um orçamento devidamente orga-

nisado e com as verbas da receita

equilibradas rom as da deSpeza.

Podia não deixar dinheiro algum

porque se ia entrar no anno eo»

nomico. porque se iam cobrar as

contribuições -a receita; mas

apesar d'isso deixou dinheiro em

cofre, mas somente para occor-

rer as despezas previstas por lei.

E' verdade que não deixou recei-

ta para se pagar a musica, os fo-

guetes e o vinho das eleições,

mas cremos que o concelho não

era a isso obrigado.

Nunca a camara transacta pre-

vira que teria' de pagar ao novo

presidente Cunha 6008000 reis

que elle não ganhou, ao Mello.

Laranjeira. e outros.

Ora os actuaes vereadores

queriam naturalmente que os seus

antecessores deixassem dinheiro

mas sem applicacão que era para

elles o applicarem ao que melhor

lhes conviesse. Isso é que não ac-

conteceu, e ainda bem.

Apesar de espalharem por ahi

que a vereação transacta deixouo

cofre em fracas condicçües

ainda não vieram dismentír oque

nós publicamos ja' mais do que

uma vez a respeito do dinheiro

existente no mesmo cofre, ua oc-

casiao em que os actuaes vereado-

res tomaram posso.

Atlirmar uma calumnia custa

pouco, provei-a e mais difllcil,

0 desejo de comer e a 'mepcia na

administração pode-se encobrir

durante algum tempo. mas alloal

descobre-se.

f
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O inCendio.-O desprcstigio das au-

ctoridades.-'on popopull'.-()

fogo consumindo a lenha rouba-

da da Estrumada.-Porque o in-t

cendto se _propagou -Invcntario

dos palhen'os queimados.-Soc-

con-os?

 

Parece que a nossa praia, o

Fnradouro. está condemnada a

nunca progredir. Ainda se con-

serva bem vivo na rnemoria do

povo o pavoroso iurendio de 3l

de Julho de l88l que reduziu a

cinzas dezenas de palheiros situa-

dos ao norte da costa ; e os esfor-

ços herculeos da boneme'rita com-

missão de soccorros. que a muito



2

 

custo conseguiu obter 12 contos

de reis para reedlimr as rasas

dos pescadores, e já hoje temos a

lamentar um novo incendio, me-

nos importante em relação aos

prejuizos solfridos, masçtalvcz de

peores resultados para o futuro

desenvolvimento da praia.

Quinta-feira seriam pouco

mais de 5 horas da tarde via-se

da villa_ na direcção da costa do

Furadouro um pequeno penacho

de fumo levantando-se sobre os

pinheiraes da Eslrumada. Julgou-

se _a principio que fosse nevoeiro.

Mais tarde um emissario do nosso

amigo Manoel Jese Ferreira Coe-

lho annunciou que na costa havia

incendio nos palheiros situados

ao «norte da estrada. A noticia es-

palhou se rapidamente, mas como

o fumo era pouco intenso, pensa-

va-se que o incendio, como se di-

zia. se achava circunscrtpto ape-

nas a dous palheiros.

. A não ser aquella primeira no-

ticia e depois a de'doos carreta¡-

ros que vinham do Fnradouro não

houvera signal algum. nem os si-

nos da _villa tocaram a rebate.

O incendio principiara na re-

culeta, ou pequeno palheiro de

tabuas, pertencente ao pescador

Ant'pnio.Costa. Este palheiro e

muitos outros estavam, segundo

nos consta, atolhados do lenha da

Estrumada' e por isso rompeu im~

mediatamente grande labareda,

que impediu a approximação de

soccorros. Propagou-se logo por

toda esta linha de palheiros e pas-

sou a outra proxima, com uma

rapidez espantosa. Caminhando o

incendio para o nascente commu-

nicou-se ao primeiro quarteirão

das casas recentemente construi-

das pela cornmissão dos soccer-

ros, consumindo H d'ella's e não

passando as outras por havero

espaço de 15 metros da rua que

corre de norte a sul. e da outra

rua que corre do nascente a poen-'

te. .

Em pouco mais de 2 horas o

fogo occupava a area de, approxi-

madamente, 70 metros de com-

prido por 30 de largo, sendo afi-

nal circunscripto por na primeira

fileira de casas haver um espaço

de 5 metros sem estar occupado,

e logo a seguir haver um palheiro

em construcção com madeira ain-

da verde, e na segunda fileira in-

cendiada o povo demolir, ant-es'

que o fogo chegasse, dous palhei-

ros, um pertencente ao sur. José

Dionysio e outro a nm pescador

por nome Canaria.

t A's oito horas estava pois, cir-

cunscripto o incendio e as 9 com-

pletamente dominado. Ficara ape-

nas um montão de brazas lançan-

do um clarão ¡ntensissimo sem-

que podesse ser apagado, porque

faltavamabsolutamente todos os

elementos necessarios para isso.

Nem a bomba de incendios mn-

nicipal, que para ahi está coberta

de teias d'aranha, chegou a ser lc-

vada para o Furadouro.

A's auctoridades administracti-

.vas, representadas pelo secretario

il'administrador. administrador

interino, administrador substitu-

t», regedor, chegaram ao local do

incendio duas horas depois de el-

le ter principiadopmas ao que pa-

rece animados de boa vontade. O

secretario dava as suas ordens,

determinando o trabalho em Cer-

to senti 10,' !nas os pescadores

reSpondiam-Ihe que tirasse o ca-

saco e fosse trabalhar; e rcmata-

vam sempre-olhem que auctori-

dades. Se os 2 administradores se

atreviam a dar quaesquer ordens

obtinbam as mesmas respostas.

Mas antes_ de estas auctorida-

des chegarem ao local. esses mes-

mos que depois respondiam tão

atrevidamente, eram os que gri-

tavam contra as auctoridades por

não apparecerem.

Não nos admiramos d'esta fal-

ta de respeito. Ella é o producto

das arruaças e dos espancamen-

tos. Nenhuma classe era mais res~

peitadora do que a piSCatoria,

mas depois que lhe ensinaram o

desrespeito por tudo e por todos.

nenhuma e mais insolente e atre-

vida.

Foi devido á iutervanção do

Jose Pacheco Poloniaque os do-

nos dos palheiros consentiram em

que dois fossem demolidos, e as-

sim se localisasse o incendio, se

alli não apparecesse este in-

dividuo as auctoridades nunca po-

deriam levara elfeito areferida

demolição.

Quando o incendio lavrava com

'mais furia, quando lambia o pa-

lheiro de Antonio Cunha, um dos

mais insignes arruaceiros do dia

7 de janeiro, o povo gritava -

isto é um castigo dos :crimes que

ñzerum nas eleições! agora pagaria

alguns a'mzocontes- pelos pescado-

res! e um castigo! e um castigo! e

estas palavras passavam de bocca

em bocca, e aquella gente aterra-

da pelo que julgava e julga um

castigo de Deus, punindo os t'ri-

minosos. ficava inerte, de bra-

ços crusados. olhando o fogo que

em grossos tnrbilhões de fumo

envolvia as atarracadas reculetas.

0 castigo vinha do alto e contra

elle não podia a vontade humana;

e, emquanto esta crença se arrai-

gava de mais e mais. o fogo ia

correndo, e os mandados das au-

ctoridades eram repellidas com

chnfas.

Como já dissemos a maior

parte dos palheiros consumidos

pelo fogo pertenciam a pescado-

res e estavam atulhados de lenha.

N'estes ultimos dias a Estrumada

era devastada d'nm modo impos-

sivel: dia a dia reconhecia-se fal-

tar enorme quantidade de pinhei-

ros, sem que um só dos ladrões

fossa denunciado ao tribunal com-

petente. Ate as tranqueiras que

serviam de anteparo as areias,

afim d'estas não abafarem as se~_.

menteiras do penisco feitas o an-

no passado pela .camara transacta.

até mesmo essas tinham sido ar-

rancadas e roubadas.

Os actúaes vereadores reco-

nhecem-se incompetentes para pôr

cobro aos repetidos roubos levados

a el'feito pelos pesCadores, porque

foi o partido d'elles que proclamou

a destruição completa da Estru-

mada. porque foram esses ladrões

que de bordões na mão espanca-

ram auxiliados pelas auctoridades

administractivas, e conseguiram

alfastar a opposição da urna. Como

e que os vereadores bão de fazer

a denuncia dos seus correligio-

narios e amigos?

Mercé da lenha roubada e

accnmulada nas reculetas do Fura-

douro. o ¡ncendio tomou taes pro»

porções que foi dichil logo cm

principio dominal-o. 0 fogo consu-

miu assim os objectos injusta e

illegalmente adquiridos.

Acamara tranSacta fez approvar

a planta do Ft'ratlouro elaborada

em !882, depois de ter ouvido a

imprensa do Porto que tinha

secundado tao briosamente a com-

missão de Soccorros obtendo valio-

sissimos donativos para os pesca-

dores que tinham perdido os palhei-

ros.

O Povo d'Ovar

 

Em virtude d'rssa planta ñ-

cavam prohibidas para o futuro.

novas edilicaçõrs fora do alinha-

mento e dos qnarteirõesalli marca-

dos. Esta medida tinha por ñm

evitar que. no caso d'baverincen-

dio. este se não podesse commu-

nicar a mais de um quarteirão.

Com este intuito e para pre-

serverar as novas coostrocções des

pescadores feitas com os donativos

adquiridos, expropt'iara as casas

proximas que estavam para ser

demolidas, mas que o não foram

em virtude de os vereadores terem

de assignar o mandazo.

Tomou posse a now¡ camara e

em vez de cumprir o que estava

determinado e que toda a gente

reconhecia de utilidade geral. a0

contrario consentiu. para sai-vir

amigos. que fossnnn omstrnidos

novos _palheiros fora da linha da

planta e que entre estes e os ontros

não houvesse espaço algum. For-

mava-se assim um novo amordoado

de palheiros que antes se preten-

dera evitar. Constrnia-se sem regra,

Imperava a necessidade da politica.

e contra essa nada so pozlia oppor.

O incendio do quintacfeira reben-

tando n'um dos palheiros que estava

para ser expropriad icommnniron-

se não só aos palheiros dos pobres

mas ainda. mercê dos decretos da

camara, a alguns novamente edifi-

cados.

Se se tivesse cumprido a lei

hoje não teriamos a lamentar a

perda de tantos palheiros: poderiam

queimar-se to oo tl quando muito

e d'abi não passaria_ porque os

armamentos evitariam a com nun¡-

cação. '

A actual camara é. pois. a

unica culpada na enorme perda

que acabamm de soñ'rer. Por com-

prasar aos affectos deu lhes licença

para edificarem aonde lhes conví-

nha. por comprasor aos a/I'ecfos

prostergoa a lei. e agora somos to-

dos nós _a soifrer.

Sexta-feira pela manhã calcu-

lava-se ten-m ardido iii reculetas

ou pequenos palheiros. sendo ll

dos novamente construídos pola

commissão de Soccorms de 1881 e

os restantes 53 dos antigos. A's dez

horas prortuleo-se ao inquerito

mais demorado e verificou-se ter o

numero d'clles subido a 7l, sendo

H dos novos.

Sómcntc E ou 5 dos palheiros

incendiados eram de bastante va-

lor. mas 3 d'elles estavam seguros;

de resto, como ja dissemos eram

pequenas reculetas, afora os H

palheiros-p que nos temos referi-

do. '

Calcula se o prejniso Soffrido

no Valor de 5 a 6 contos 'de reis_

E' felizmente. menos verdade

terem havido victimas n'este pavo-

roso inrendio, como afñrmaram al-

guns joruaes. Nom mortes, nem

sequer pequenos ferimentos.

Que meios einpregarão as aucto-

ridades e a camara para obter soc-

corros para as victimas?

Não sabemos ainda.

E' facil o caminho que teem a

trilhar. Viram todos como a cama-

ra transacta conseguiu obter 12

cont-:s de reis, e esse caminho es-

ta ainda aberto, a caridade não se

esgotou.

E oxalá que a actual camara

consiga pelos seus esforços fazer

metade do que fizeram os seus

antecessores; apesar de terem si-

du muito calnmniados.

Chegou o momento preciso pa-

ra mostrarem que são capazes do

mais alguma cousa do que dizerem

. arcumnlando

constantemente mal dos outros e

de lhes inVHntar calnmnias.

Os críticos i'mmeritos podem

mais facilmente obter b' contos de

reis de donativos do que os criti-

cados 42 contos.

Perante um acontecimento d'es-

ta ordem nós pontos de parto a po-

litica. e auxiliarcmos tanto quanto

couber em nossas mingnadas for-

ças os esforços que quem quer que

seja empregar para minorar os

soli'rimentos dos pobres que per-

deram uma boa parte dos seus ha-

veres.

Lisiane anais_

RISCOS

O Berlengas em calças perdas-As

escovinhas do Place.

Onliado por todos, amigos e

inimigos. olhando como uma ver-

dadeira mullidade. reconhecido

incapaz para gerir o 'mandante

que lho conliaram. o Berlengas

vae atravessando este val de lagri-

mas comiclo de que caminha para

o sacrifício augusto.

No ar abatido e concentrado,

nonlbaresbngalhado. fixo. mostra

quanto os remorsos teem minado

aquella alma de lodo e crapula. E'

o principio da expiação.

qunanto o cercava a turba

que o applaudia, emquanto os

foguetes estralejaram e as bombas

riboobavam e amusica barulhava.

o Berlengas aturdido o-'io tinha

occasião de medir 0 fundo ahysino

que o esperava Caminhava. canti-

nhava sempre mari-ando como o

boi bandarilhado em corro. mar-

rava e feria. Nao ouvia o lamento

das victimas innocentes estendidas

na arena. O odio que se lhe ia

na alina desde o

ultimo crime do ultimo Berlengas

de tristissima memoria. fazia ex-

plosão. O odio heredita rio. os sen-

timontos maus. recalcados interior-

mente brotuvain com toda a força

O Berlengas vivia atordilo.

Chegou o momento da paz. Era

preciso operar com consciencia:

era preciso mais alguma cousa do

que espancar. E o Berlengas então

mostrou a sua incapacidade. A

troupe olhou-o espantado: espe-

rava alguns planos. 0 compadre

que o explorava. sorriu-se.

E ahi está o homem em riscos

de abalar., de- ir para terra extra-

nha exercer o oli'tcio. resignando

o cacete lendario. E elle chora a

cada momento os passados tempos

quando os presentes lhe enchiam

a casa e mandava ainda às ourive-

sarias Dust-.ar objectos d'ouro no

valor de 4033000 reis que não pa-

gava.

O Berlengas está em calças

pardas. _

E' terrivel o Place. Comman-

dante dos arruaceiros. chefe dos

grogs. compadre do Berlengas,

o Placo era tudo. A sorte porem

transtornara-lhe os planos. Viu le-

vantar-se oBerlcngas. ser guinda-

do as eminencias do mandosíto e

elle que nã › podia luctar submet-

teu-sc. bajnlou quanto pôde. Era-

lhe necessaria a hyporrisia e ar-

ranjou-a. Como não tinha intelli-

gencia. nem poder ficou-se espe-

rando melhores tempos. 0 compa-

.dre havia de cahir. As coutas dos

foguetes e das bombas era enorme

 

e elle augmentava-a a cada momen-

to, pudindosi-mpre bombas, bom-

bas, mais bombas.

0 Berlengas havia de as pagar

de contrario ficaria comido.

Os tampas embrulharam-se e

o Placo para deixar cahir maiso

compadre rival fugiu. Era o m0-

mento em que os garotos pediam

empregos e os fogueteiros dinhei-

ro. Nem uma nem outra cousa era

possivel obter-sn. 0 seu plano em

anichar-se, mas o nicho fôra dado

a quem inelltorrs aptidões tinha e

o Placo teve th,- abamlonar. Veio. e

os garotos em magna procissão il-

zeram-Ihe as suas queixas. Elle

ouv¡o~os, disse-lhes, que tinham

razao.'mas que era o Berlengas

quem mandava. Us garotos fica-

ram-lhe obrigados, protestaram- '

llie eterna gratidão. l

Tinha assim arrumado um coi- '

ce no compaire: tinha-se vinuado. l

làntretanto o Berlengas triste

e _5o. aborrecido de tudo fugira.

evitara a companhia d'elle, edes-

de então o Plaro. bronco, nullo

mas hyporrita fora encarado Como

uma vitima o odio bercditario dos

Berlengas. '

suas escovinbas tinham pro-

duzido I'USUlloIltl. Pobre Berlengasl

   

 

   

   

  

    

     

   

  

  

    

    

   

  

  

   

   
   

  

   

    

ESCALPELLANDO

Deixa-mc, Espectro. Eu vou como'

a. folha de rena. ao meu dentina_

Carga d'Ossar.

Hoje duas palavras apenas e de

leve. Carga d'Ossos. '

Porque te incommodas tanto

quando te lilo e apalpo a tua cons~

Glt'ilCla criminosa 'i Andas treslou-'l

cado. doido. desgraçado! Nem l

dinheiro te da a tranquillidade pre 1

cisa '

E' que os remorsos dos innu-

meros roubos trazem-te sobresal»

tado. inquieto. .

Temos a publicidade, preferias_

a sombra para apunhalar, para

roubar. pois en farei da noite dia'-

e virei mostrar o punhal e os rou-

bos.
t

Eu sou o

Espectro'.

wma-

__mm_-1 i

_ Novidades ”

 

Asfor-cas - lt'uz quinta-Pei-

ra b mczes que os limonadas le-

vantaram na Praça as forces.
*

 

Vlslta. ~Estiveram sexta-

fcira n'esta villa. de visita ao eL'no

sur. Souza Mais. proprietario e

rcdactor do jornal o Districw d'A-

vrrro. e dr. Regata. Begressaram a

a Aveiro no comhoyo da manhã.

Falleelmento.- Falleccn

no domingo passado na quinta da

Varosa a ox.“ atll'.” D. Emilia da

Rocha Fragen-irc, sympathica [ilha

do ex.'“° sor. Antonio Ferreira da

Silva Fragateiro. Villa Nova de a

Gaya.

Uma tuberculose gastou em

pouco tempo a vida d'aquella infe-

liz senhora quando para elle se

comecava a desabrochar a prima-

vera dos seus '20 annos.

Pescar-Foi diininutissima

a pesca durante a semana. Sexta

feira as companhas que trabalha-

ram obtiveram lanços de 1:000 rs.

pouco mais ou menos.



 

, senvolver-se

 

”entaum-Continua o des-

leixo no matadouro munícipal.Com

o demasiado calor, e facillimo de-

alguma epedemía

porque os canos d'esgnto das

lavagens está obstruído.

Como o Cunha tem pouco que

fazer talvez ¡le convenlta.

Transferencia-Foi

transferido o chefe da estação te-

legrapho-poslal d'esta villa sur Pí-

menta.

Não se descobre o motivo por-

queos progressistas u 'esta villa im-

pozeram agora semelhante trans-

ferencia.

Comboyosa preços re-

dnzldos.-As companhias dos

caminhos de ferro Norte e Leste

estabeleceu preços muito reduz¡-

dos nos coinboyos extraordinaríos

entre 0 Porto e Ovar. no intuito

de favorecer os trabalhadores e os

operarios que n'esta quadra andam

d'umas para outras terras por cau-

sa dos trabalhos agricolas, e alem

d'isso para desde já combater a

' companhia dos americanos que

projectava ligar as praias, prín-

-cipalmcntc Granja e Espinho por

aquella via com a cidade do Porto.

Os precos são os seguintes,

De Ovar an Porto: t.a classe 300,

2.“ 350. 3.“ 200 reis.

Idem a Gaya: 500. 350. *200.

Idem a Valladaros: 400, 300. 200.

Idem a Granja: 300, 200, 150.

'- ldem a Espinho: 2:30, 200. tao.

ldem a Esmeriz: 200. 450, 100.

A carreira príncipiou no dia 15

de corrente mez e permanecerá

assim ate-lt¡ d'Outubro.

Os combnyns sahírão d'Ovar

as a horas e 20 minutos e 9 e 35

da manhã: e i e 15 da tarde. E do

Porto para Ovar às 8 horas e 10

' minutos, ãsll e lã da manhã; e

às 6 e 40 da tarde, ll e 5 da nou-

te.

Partida. - Ausentou-se.

terça feira para São Cosmado, do

Mto Douro. o sr. Francisco ¡toíz

Neves Junior.

Dotada d'uma esmeradissima

e tina educaçao. ella que ñcara ha

muito sem mae quando ainda não

dia bem pesar a falta grande ho-

je servia de mãe a seus manos mais

novos.

A sua ex.” família e especial-

mente seu consolavel pae os nos-

sos sentidos pesames.

Posse. - Tomou, segunda

i feira. posse da vara do juíz o

v ox.mo sr. dr. José Narciso de Mn-

raes Ferreira. distincto advogado

nos auditorias d'esta comarca.

Para as Cantam-Partiu

,i para as caldas no domingo passa-

. do n ex.“ sr. dr. Clirístovam Piu-

to Brochado. juiz de direito d'esta

comarca. ,

Os politicos. - Continua

o calote pelo que respeita aos fo-

guetes e homha. Gostaram de

atormentar a villa com estampi-

dos e agora negam-se a pagar. e

até têem a coragem d'afiirmar que

se os credores pedirem o dinhei-

ro, os metteu na cadeia.

Agora já não e pó com os fo-

gueteíros e até com os negocian-

tes que fizeram as encommendas

rlo fogo. fla um cãosllo de 308000

reis que ahi devem mas esse todos

os politicos se negam a pagar. Pa-

ra iseo nenhum quer ser chefe.

Chegaram mesmo a nomear Certa

cousa para chefe de semelhante

partido.

Paga¡ os foguetes e as bom-

bas. caloteirost

Por questões d'agnas.

   

    

  

 

sima que depois de terem vindo de

Cassl os snrs. Justino, Cerveira,

Lopes Quatorse e outros. para là

fura m outros individuos foram cha-

mados a perguntas aquelles indica-

ram varíos individuos que tinham

estado no Casal posteriormente e

entre ellos o Angelo Ferreira. Os

d'adíministraçãn disseram que o

Angelo havia ser chamado a per-

guntas mas duvídamos queo ñzes~

seme façam ainda. Arguíram aquel-

la selvageria aos cavalheiros reina

apontados e todos estavam con~

cordes em que elles não tinham le.

vado instrumento algum para o

Casal. Dizia até o Cunha que Seria

capaz de remover aquellos pedras

sem auxilio de qualquer instru-

mento. Hoje porem 'reconhece-se

que as pedras apresentam signaes

evidentes de terem sido forçadas

com alavanca ou instrumento de

ferro.

Selvajerla -Esta provídís-

Quando sabbado da semana

passada se procedia judicialmen-

te ao corpo de delicto directo so-

bre as pedras arrancadas. ns po-

ritos Luzes e Victoria (os taes dos

300 reispnr dia) avaliaram todas

as pedras que tinham sido deslo-

cados mesmo as que o foram ha

mais de um anno e talvez o Ange-

ln Ferreira saiba bem por quem.

e avaliaram o damno. o Victoria

por “5000 reis, o Luzes por 63000

reis. acccirdandn afinal em 68000

reis. (Estão affeitos a talliar por

largo como nas obras da camara).

O official de díligoncías Moreira

chegou n'essa occasião ao pé dos

dous e declarou-lhes muito formal-

mente Que o valor do damno fora

avaliado muito por baixo. que el-

les deviam declarar ser o damno

de 83000 reis. Os peritos acceita-

ram a imposição.

Temos a accrescentar que o

oflicial Moreira ia all¡ em serviço.

Sempre desojava-mos perguntar a

quem competir, se é lícito um oiii-

cial de diligencias levantar por

seu arbiterio o preço da avaliação

dado pelos peritos, .se aquelle em-

pregado tem mais attribuiçõos do

que cumprir aquillo que lhe man-

dar fazer.

Pouco nos importa que o dam-

no fosse avaliado em li. 6 ou 8

milreís, seria. se fosse pi-rmíttido,

conveniente avaliar por preço bas-

tante elevado afim de se por cobro

por uma vez a semelhantes selva-

gerias. mas o que se não pode

permíttir de modo algum é que um

ntñcial de deligencía seja mais

papista de que u proprio papa.

com certeza cheirava-llíe a transfe-

n~ncía de cartorio.

Doença. Tem continuado

encommodado na sua casa do

Conto de Cncujães o ex.'"° snr. dr.

Vicente Pedro de Carvalho e Sou-

sa.

_Em S. João o rev.do Bernar-

dino Pereira Rebello. A ambos os

nossos distinctos amigos deseja-

mos rapidas melhoras.

Caixa do eorrelo.-Foi

retirada a caixa do correio da Rí-

beira, um logar importante, para

ser collocada á porta do Victoria,

em S. Miguel.

O sur. Pera e homem levado

da breca.

0 roubo do Klosque.

-Foí conduzido às cadeias d'esta

villa, vindo preso d'Aveiro um in

dividUo sobre quem recahem as

suspeitas de ter arrombada e rou-

bado o Mosque do largo da Esta~

ção.

 

  
   

  

    

  

 

O Povo d'Ovar

\'v'urvqos .iri'iiri mg

  

(2.l Publicação)

No dia, 17 do corrente,

Bor meio dia e á porta do tri-

unal da comarca, sito na Praça

d'esta villa, vae novímente á

praça no valor de l/i/iâSOOO

réis, ara ser arrematada, uma

lerrall)

de Tijoso, lemites da freguczía

d'Ovar allodial no ínventario

de men0res a que-se procede

por obito de Antonio Marques

Valente, do logar da Ponte nova

d'esta villa, com declaração de

que a contribuição de -registoé

por conta do arrematante.-

nvradia. sita na Marinha

Ovar, 7 de julho de 1887.

Verifiquei a exatidão

. O juiz de direito.

Brochado.

Escrivão,

EduardoElyslo Ferraz d ”Abreu.

(79)

ANNUNCIO

(2.”l Publicação)

Pelo juizo de Direito da

Comarca d'Ovar, escrivão «So-

breiran, correm editos de 30

dias a contar da segunda publi-

cação d”este annuncío no a Dia~

rio do Governo», citando Dio-

nysio Gomes, casado, da. rua.

do Areal, d'esta Villa d'OVar,

mas auzcnte em Lisboa cm

parte incerta, para os termos

do inventario a que se procede

por obito de seu sogro José

Rodrigues Cação, morador que

foi n'aquella rua e Villa, nos

termos do artigo 696 e §§ do

Codigo de Processo.

Ovar, 4 de julho de 1887.

Verifiquei

Brochado.

O Escrivão.

Antonio dos Santos Sobreira.

(80)

ANNUNCIO

(1 .' Publicação)

Pelo juizo de direito da Co-

marca d'Ovar, escrivão Sobrei-

ra › correm editos de trinta dias

a contar .da segunda publicação

d'este annuncio «no Diario do

Governo. citando os interessa-

dos Francisco Rodrigues de Pi-,

nho. Solteiro, maior, e Manoel

Maria Rodriguesde Pinho,'sol-

teiro, menor pubere, auzcntes

em parte incerta no Imperio do

Brazil; e os_ credores legatorios

desconhecidos ou domiciliados

fora da Comarca, aquelles para l

todos os termos e 'estes para de-

duzirem os seus direitos no in-

ventario d'anzentes por obi to do

pae d'estcs, Joaquim Rodrigues

de Pinho o «Polvora_ › morador

que foi na rua Nova d'Ovar.

Ovar 12 de Julho de 1887.

Veriidquei

' lNNlillllllS Lll'llillilllllll

  
    

  

  
   

  

Bandeira Portugueza. Continua

os escandalos da policia e entre

outros artigos publica a noticia de-

senvolvida de uma opera nova 0

escravo do maestro Carlos Gomes,

auctor do Guarany.

trecho para piano intitulado Floe

remiae transcripto da opera Boo)-

cacto,

Freitas Gazul.

Assina-se na rua dos Fanqueiros,

207, *l .° Lisboa.

FLORENTINE

Foi distribuido o n.“ 307 de

Na parte artística. vemos um

.pelo conhecido maestr

Assignatura. trimestre 700 rs.

ANNUNÕIOS

O CÂMÓES

SEMANARIO

Romances -contns- viagens

-scíencia ao alcance de todos--

curiosidades - ancdoctas- chara-

das- poesías-artualidades-bio-

grapbias- revistas de thcatro -

criticas litterarias - humorísmns

-cousas uteis-narrativas histo-

ricas~~leituras de familia-moral

e religião _educação_ progressos

artísticos-maravílhas da industria

-commemoraçõcs palrías-dís-

crípções de monumentos - anti-

gualhas-usos e costumes estran-

geiros. etc.

Cada numero constara de qua-

tro paginas, a tres columnas, bom

papel e type.

Publicar-se-ha ans domingos.

0 preço da assígnatura para

o Porto, e de ”$000 réis poranno,

500 réis por semestre e 250 reis

por trimestre; para a províncias

lóQOO rcis por anno, 600 reis por

seis mezes e 300 reis por tres me-

zes. Numero avulso, 20 réis: fóra

du dia, ao réis. Annuacios, !rOréís

alinha; repetições20 reis. Os snre,

assignantes gnsarão o abatimento

de 50 por °/° nas suas publicações.

Annuncios de publicações littera-

rias, gratis, mediante um exem-

plar.

Aos snrs. correspondentes na

província abanar-se ba a commis-

são do costume. respoasabilisan-

d0›se porqualquer numero de as-

signaturas.

' Esctiptorin e administração -

rua dos Caldcíreiros n.' 250-

Porto. '

_ Tambem se recebem assigne-

turas na Livraria Chardron, Ln-

gan é” Gcneh'aua: -›- successorcs.

rua dos Clcrigos (iG-Porto.

TREZENA

Thaumaturgo Lusitano

j SANTO ANTOHID

DI

LISBO

E

Orações adoptadas pela

Santa Egreja

POr:

ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA

  
   

GUIA

DO

NATURALISTA

Collecoionadoi', conservador e

preparador

J

POR

EDUARDO SEQUEIRA

 

Com 73 giavuras e 7 planclias do

especimens vegetaes

 

1 vol. br. . . 000 r61-

Pelo correio franco de porte a que..

enviar a sua importancia em

estampilhaa

A' llYl'ill'la-:CRUZ COUTINHO.

Rua dos Caldeirciros, t8 o 20.

PtlHTO

 

Francisco Peixoto Pin-

to Ferreira com estabe-

lecimento de ferragens,

tintas, mercearia, taba-

cos, molduras e miudo-

zas.

PONrPESas

TYPUGBAPHIA

DO

POVO DE OVAR

Esta typographia

completamente habilita-

da encarrega-se de todo

0 qualquer trabalho con-

cernente á sua arte, a

toda qualquer côr, tan-

to prateado como dou-

rado, assim como: obras

de livros, jornaes, factu-

ras, bilhetes de visita,

circulares, etiquetas pa-

ra garrafas, diplomas

etc., para o que acaba

de receber das princi-

paes casas de Paris,

uma. grande variedade

de_typos e vinhetas.

Preços o mais rasoaveia

possiveis

Officina de guardasoleiro

Manoel Antonio Teixeira,

com oíIicina. na rua dos Ferra-

dores d'Arruclla Concerto guar-

da-soes, o cobre-os de diversas

fazendas, bem como sc encar-

 
rega do encasloar bcngalas ode

outros objectos concernentes â.

sua arte.

Preços medicos.

OVAR

Durante a. semana linda houve

~ varias desordens por questões

d'aguas. Comoocalor e a estiagem

tem sido muito grandes. os milhos

precisam de ser regados e sendo

a agua pouca os lavradores luctam

para a haver.

Maçonaria. _Apesar de

tudo ainda o Lopes José 'do Porto

não se foi as malvas. Pelo que se

vé a tal votação em escrutínio

secreto ficou sem eli'eíto, natural-

mente revogada até segunda or-

dem.Potft

0 Substituto do juiz de direito,
_ _ Pre o 100 reis

José Narciso de M. Ferreira. oPelo correio franco de porte a qwtu

enviar o sua importancia em

estampllhao

A' livraria-Cruz Coutinho-

rua dos Caldeireiros, 48 e 9._0

Porto.

O Escrivão

 Antonio dos Santos Sobreira.

(81)  
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JOÃO ALVES

PRAÇA D'OVAR

(Juno ao PASSO)

Participa ao publico que

recebeu ultimamente um bom

sortido de cliales modernos

assim como merinos de pura

lã, o melhor que ha n'este ge-

nero, castorinas modernas e

um' grande sortido de cazemi-

ras estrangeiras, e cobertores

modernos.

_A Tambem acaba de receber:

uma grande collecção de guar-

da-soes de merino e ditos de

seda superior com lindissimos

cabos, como se não encontram

em outro estabelecimento, que

vende por preços commodos,

para o que 'obama a attenção

do publico. _

Recommenda ás amavcrs

leitores, um sortido que lhe che-

gou de meias de lã de diffe-

rentes cOres, tanto para senho-

ras como para crianças, e de

loucas modernas para crianças.

Annuncia tambem que tem

um ,lindo sortido de mantas,

camisolas, luvas de casemira

suspensorios efacbas de meri-

no.

Vende panno lavrado de

Lisboa por preços que nin-

guem pode competir e em [im

espera em breve um grande

sortido de calçado que vende-

rá a preços muito commodos.

~ -w-

SEGURO

CONTRA o RISCO DE FOGO

llllllllllllll “Plilllllllilllll“

Capital, 1 :0000006000 reis

SÉDE EM LISBOA

locus: predio¡ a 120 rs. por 1:l)00ñ000

Idem mobília a 160 rs. n n

Acento om Ovar.

JOÃO ALVES

. PRAÇA

22

RODRIGO VALENTE DA SIL-

VA com estabelecimento de

mercearia, fazendas, vinhos. taba-

cos, ferragens, tintas, Vidraça.

molduras e miudczas em

s. JOÃO DE VALLEGA
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Vende-se

Uma casa alta, situa-

da na rua da Graça

(Pontes) d'esta Villa d'u-

var.

Tem 'poco e quintal.

ba sta ntes commodos.

boa armação para loja e

já aíreguezada.

Para tratar na mes-

ma n.“ 3, lt e 5.

OVAR

O Povo d'Ovar

Pharmacia--Silreira

Isaac Julio da Silvei-

ra, pharmaceutico ap-

provado pela escola me-

dico-cirurgica _do Porto.

PONTES
!18

Venda de casa

Vende-se uma casa situada

no Largo dos Campos e que per-

tenceu a Antonio Marques da Síl-

va. Para tractar com Manoel d'O-

líreira Leite.

OVAR

 

'15

 

Venda de propriedades

Quem pretender comprar

duas propriedades, sendo uma

'terra lavradia e outra juncal,

alem d'estas uma outra terra

lavradia situada nas Hortas,

pertencente a José d'Oliveira da

Graça, dirija-se a Francisco

d'Olíveira da Graça, rua da

Fonte que está habilitado para

as vender.

OVAB

1k-

 

As pessoas quebradas

Com o uso d'algnns dias do

milagroso emplasto antiphclico se

curam radicalmente as roturas ain-

da que sejam muito antigas. Este

emplasto tem sido applicado em

35:540 pessoas e ainda não fa-

lham-Preço l”3500 reis.

Balsamo sedaliio de Raspail

Remedio para a cura completa

do rheumatismo, nervoso, gottoso,

articular, dOres de cabeça, ponta-

das, contusões e amollecimento da

espinha dorsal. Frouxidão de ner-

vos, fraqueza de musculos, golpes

e toda a qualidade de dôr ou infla-

mação: usa-se externamente em

fricçóes.-Preço do frasco 1,32th

reis. .

Contra os Canos

Unico remedio que os faz cair

em 42 horas-Preço da caixa 400

reis,

Molestia de pelle

¡Pomatla Styracia. cura prompta

e radical a todas as íñolestias de"

pelle, as empigens, nodoas, bor-

liullias, comiclião, dartros, lierpese

lepra, panno, sardas, etc., etc.-

Preço da caixa 600 reis.

InJecção Gnelnp

E' esta a unica injecção,que,

sem damno, cura cm 3 dias as

purgações ainda as mais rebeldes.

-Preço do frasco lSOOO reis.

Crente das (lamas

Torna rapidamente a pelle ca-

ra e macia, dissipa as sardas, tez

* crestadas, nodoas, borbulhas, ros-

to sarabulhento, rugas, encobre

os signaes das bexigas. _Preço do

frasco l3200 reis.

Remette-se pelo correio a quem

enviar a sua importancia em valle

do correio a Manoel Pinto Montei-

ro, Travessa do Cégo, 45, ii Praça

das Flores-Lisboa.

49

 

Grades de ferro para

duas sepulturas

Vende-se uma em bom uso.

Quem a pretender fzille com o Fe-

linto.

  

Pará, Maranhão, Cea-

rá e Manaus, Pernama

bneo. llahla, Rio de Ja-

neiro, Santos e nlo Gran-

de do Sul.

Para os portos acima indica-

dos, vendem-se passagens de 1.',

2.“ e 3.“ classes, por preços

sem competencia, abouau-

(lo-Se comboyo aos passaseiros e

transporte para bordo.

Para esclarecimentos e bilhe-

tes de passagem. trata~se em

Avairo, com Manuel José Soares

dos Reis. iua dos lllercadores. 19

a 23; e ein Ovar-rua dos Cam-

pos. com o sur.

Anton-ia da Silva Nafnrr'o.

28

VADE-MECUM O

DA

PHARMACOPÉA PORTUGUEZA

POR

JOSÉ PEREIRA REIS

COM O RETRATO DO AUCTOR EM

PHOTOTYPIA

PELOS sans. PEIXOTO 6: IRMAO"

 

1 vol. bs'. 500 reis

Polo correio franco do porte a

quem onviar a sua. importancia em

estampilhas

A' livraria=Cnuz COUTINno=.

Rua doa Caldeireiros 48 e 20.

PORTO

0 llAlOll SUCESSO LlT'llllllllllO

 

.A. MARTYR '

POR.

' ADOLPHO D'ENNERY

vensxo DE

JOÃO PINHEIRO CHAGAS

Celebre romance procurado

enm excepcional interesse pelos

leitores dos dois mundos e publi-

cado no Primeiro de Janeiro e de

que_ foi extraliido o drama actual-

mente em scena nos tlioatros Ra-

que e D. Maria ll.

Edição ¡Ilustrada com gravu-

ras.

CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

O romance A MARTYR cons-

tará do 2 volumes em 8.° illustra-'

dos, distribuidos em fascículos

somanaes (le lO folhas de impres-

são dc oito paginas cada uma, ou

9 a uma gravura, a tO réis cada

folha, ou l(;0 réis cada fascícqu

pagos no actoda entrega. A obra

compjeta não tera uem mais de

'lO nem menos de 8 fascículos.

Para as prm-íncias, os fascícu-

los serão enviados francos de por-

te pelo mesmo preço que no Por-

to, mas só se acceitaui assignalu-

ras que venham acompanhadas da

importancia de õ fascículos adcau-

tados.

A casa editora garante 20 por

cento de commissão a quem :ioga

riar qualquer numero d'assigna-

toras, não inferior a 5.

Accoitam-se correspondentes

em todas as terras do paiz, que

deem abono à sua conducta.

Toda a correspondencia deve

ser dirigida a

Livraria CIVILISAÇÃO de

EDUARDO DA COSTA SANTOS

EDITOR

Porto-Rua do Santo Ildefonso.

4 e 6-Porto.

P. Acha-ae já em distribuição

o 1_° fasiculo. l'lnviam-se prospectos

a quem os pedir.

GUIA DE C( lNVERSAÇÃO

l'llllllfililllwli iiiiiiio
POR

D. M. RAMSEY JOllNS'l'ON

l vol. car. 2l0 reis

Pelo correio franco de porte

a. quem onvmr a sua importancia.

em estampilhas

A livraria-CRUZ COUTINHO

-Rua dos Caldeireíaos. l8 e 20.

PORTO

A Gazela dos Tribzmaes Adm¡-

nistrutioos publica-se por series

de l2 numeros, devendo publi-

car-se regularmente 2 numeros

om cada mez.

Coutera. alem d'accordãos de

diversos tribunaes de primeira e

Segunda instancias, artigos sobre

direito e forma de processo. rs-

pecialuiente administrativo. Publi-

carà tambem a legislação mais im-

portante que se fôr promulgando.

ja no proprio jornal. já em separa-

do. se este a não poder conter,

 

_ mas sem augmento de preço para

os senhores assignantes.

Preços da assignatm-a

Por serie de l2 numeros (ti me-

zes) . . . . . . . . . . . . . .. 13200

Por duas series (um anoo) 23.400

Não se acceitam assignaturas

por menos de 12 numeros_ pagas

adiantadamente.

Toda a correspondencia deve

ser dirigida para a Redacção da

«Gazrta Administrativa: - Villa

Real.

Aos cavalheiros a quem diri-

gimos este primeiro numero do

nosso jornal. pedimos a finrza de

o devolver. quando nao queiram

ou nao possam ser considerados

assignantes

A MARTYR

A melhor publicacao de Emile

Bicliebourg, auctor dos interessan-

tes itorirani'es: A MULHER FATAL:

UR \.\IAS MUDERNUS e outros

1.*l parte. TREVAS

2.' parte, LUIZ

3.“ parte, ANJO DA REllEMl-'ÇÃO

Edicção illustrada com magni-

ücas gravuras francezns e com ex-

cellentes chromos executados na

lylliograpliia Guedes.

VERSÃO DE JULIO DE MAGALHES

10 reis cada folha., gravura. ou chrOmo

50 Reis por emana

0018 BRINDES A CADA ASSIGNAME

A' SORTE PELA LOTERIA-

100mm) em 3 premios para o que re-

ceberão os snr. assígnantes em tem-

po opportuno uma cautela com õ nu-

meros.

No ñm da obra-Um bonito al-

bum com 2 grandiosos panoramns de

Lisboa sendo um. desde a esta ão do

caminho de ferro do norte até bar-

ra. (19 kilometros de distancia.) e ou-

tro é tirado de S. Pedro d'Alcautara,

que abrange a. distancia. desde a Pe-

nitenciaria e Avenida até á. margem

sul do Tejo.

Asslgna-se no encriptorio da em-

presa. editora Belem & 0.'. run da

Cru¡ de Pau. 26. 1.'-Lísboa.

 

Nossa Senhora de Paris

por VICTOR HUGO

Romance historico illustradocom

200 gravuras novas

compradas ao editor parisiense w

EUGÉNE HUGUES 1

Depois dos AllSERAVEIS é o

romance NOSSA SENHORA DE

PA RlS a olira mais sublime de Vi-

ctor Hugo. Cheio de episodios sur-

prehendentcs. ii'uma linguagem

prunorosa, a sua leitura eleva o

nOSso espirito as regiões sublimes

do hello c iiuiuuda de enthusias-

mo a nossa alniii, lerando-nosa

tributar ao grande poeta franceza

admiração mais siuCcra e illimitada

A sua traducção foi confiada

ao ¡IInstre jornalista, portuense, o

exe.“ snr. (tualdino de Campos,

e a obra conqilvta constará d'um

volume magiiilicanieiite impresso

em papel superior. mandado ex-

pressamente fabricar em uma das

primeiras casas de Milão.

CONDIÇÕES D.\ ASSIGNATURA

.\ olira constará de 'l volume

ou l8 fascículos cm 4.”. o illus-

tradu rom 2m) gravuras. distri-

buido em fascículos somanaes de

32 paginas, an preço de 400 reis.,

pagos no _acto da entrega. Para

as províncias o preço do fasciculo

e. o mesmo que no Porto. franco

de porte, mas só se acceítam as-

signaturas vindo acompanhadas

da. importancia de cinco fascículos

adiantados. A casa editora garan-

te a todas as pessoas que anaaria-i

rem qualquer numero de assigna-

turas, não inferior a cinco, e se

reSponsabilisarem pela distribui-

ção dos fascículos, a commissão-

de 20 por cento. Acceitam-sc cor--

respondentes em todas as terras

do paiz, que deem abono à sua'

conducta.

Toda_ a correspondencia don

sor dirigida à

LIVRARIA CIVILISAÇÂO

DI

-
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Eduardo da Costa Santos, editor.

i, Rua de Santo Ildefonso, t

_ PORTO

union CHARDRON

A reprodurção desleal. feita

no livro BOHEMIA DO ESPIRITO

editada pelo SIH'. Costa Santos.

das obras abaixo mencionadas“

prejudicando a sua venda. obriga

esta casa editora e pro-

prletarla a fazer uma grande

rcduução nos preços das mesmas.

GRAND RABAIS

CÂMILLO CASTELLO

UAR'l'A DE GUIA DE BRANCO

CASADOS, por l).

Francisco M. de Mel- i'

lo (Profacio) Avulso 560-180 reis

A ESPADA D'ALE-

XA NDRE. . n

LUIz DE CAMÕES.

notas biograpbiene av. 400-200 o

SENHORA RATTAZZI

1.' edição. . . . . . .. av. 160- 60 a

SENHORA RATTAZZI

2.' edição . . . . . .. nv. 200-100 n

QUESTAU DA SEBENTA (aliás

Bolas e Bullets .'

Notas á Scbenta do dr.

A. C. Cnllisto. . . . nv. 60- 30 reis

Notas ao folheto do dr.

A. C.Ca.llisto. . . . av. 60- 80 s

A Cavallarie. da Saben-

ta . . . . . . . . . . . . .. av.100- 50 s

Segundo carga de cu-

vallaria . . . . . . .. av.150- 75 s

Carga. terceira, trepll-

os ao padre. . . . . av.150-- 75 l

TODA COLLECÇlD s'oo iiEis

Todas estos obras foram vendi-

das em diversas épocas pelo auch

ao fallecido Ernesto Chardron.

 

240-120 s

LUGAN & GENELIOUX. suooos-

sores-Clerlns, 96-Porto.


