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AS MEDIDAS M FAZENDA

  

-Os partidos politicos, que

avidamente procuram o poder¡

teem levantado contra 0 mi-

nistro da fazenda uma guerra

sem tregoas, a proposito das

medidas da fazenda. *

Quando se abriu o parla-

mento foi o sr. Dias Ferreira

asperamente criticado por não

ter ainda elaborado as suas

reformas. Allegava-se que ten-

do o ministerio subido ao po-

der apenas para resolver a cri-

se financeira, não se podia to-

lerar que o presidente do con-

selho ficasse ocioso, usando

apenas. de expedientes.

Entretanto sabia-se que o

ministro trabalhava com aífan

na sua reforma, auxiliado por

alguns empregados dos minis-

terios.

De repente constou que as

reformas serão amanhã apre-

sentadas ao parlamento. Le-

vantou-se ainda nova grita.

Ninguem as oOnhece, mas

todos as criticam, julgando-as

mas, explorando o sentimen-

talismo do povo por serem

onerosas.

E comtudo sabe-se desde

já que o ministro quiz dar ao

seu trabalho um valor pratico,

apreciavel, pois as roformas

acompanham o orçamento e

conduzem ao equilibrio da re-

ceita com a despeza.

Nenhum ministerio ante-

rior apresentou reformas d'es-

ta força, nem tão pouco se

propoz a arcar com¡a animad-

versão dos poderosos, que

são os mais feridos pelas pro-

postas.

O

A critica diagora, maldi-

zendo do que se não conhe-

ce, não é coisa nova na nossa

terra. Sempre os partidos po-

liticos, na opposição, usaram

d,este desgraçado expediente;

e diahi resulta a sua nenhuma!

força.

Como querem educar o po-

vo se a todos os momentos o

procuram illudir? Como que-

rem que elle tenha confiança

na sua propaganda obsecada

pelo mais requintado faccio-

sismo?

Mas a escola politica do

nosso paiz educa os partidos

por esta fôrma e não hade

desvial-os d'aili, embora a na-

ção soil“ra os seus pernicio-

sos resultados.

A ambição de mandar es-

picaça ainda do mais sensato

e todos á poriia attacam para

mostrarem que vão 'na van-

guarda do partido e conquis-

tar jus ás almejadas pastas:

Por isso as propostas do

ministro da fazenda hão-de

encontrar na sua frente uma

viva propaganda, uma guerra

sem tregoas, sejam ou não

boas. Nem lhes valerá o ap-

poio que' oministerio deu aos

regeneradores nas eleições,

porque elles pensam que ao I

primeiro cheque politico o po-

der lhes scr-.i entregue.

Que importa aos politicos

que o povo se desnioralise?

Nada, consegue-se o efi'eito

immediato e tanto lhes basta.

à'.

Se entre nós houvesse al-

gum patriotismo, ter-se-hia

apreciado a obra do governo

com um pouco de menos m-

justiça. _ _

Nenhum ministerio parti-

dario poderia, como o actual,

cortar no funccionalismo in-

numeros empregos, que a po-

litica partidaria creou para

n'elles anichar os seus corre-

ligionarios e pagar serviços

eleitoraes.

Bastará vêr que o actual

governo não tem atraz de si

nenhuma clientela politica, es-

sa numerosa clientela que faz

grande cauda aos ministros

partidarios quando entram ou

sahem das secretarias. Como

poderiam esses ministros cor-

tar empregos, reduzlr os ven-

cimentos dos empregados, se

do que elles precisam e de

mais logares para collocar os

seus amigos? E qual foi o mi-

nisterio partidario que até ho-

je reduziu os empregos em

vez de os augmentar? Ne-

nhum.

Era portanto absolutamen-

te necessario para o equilibrio

completo das nossas finanças

que o actual governo se con-

servasse no poder, já que elle

está animado do proposito de

reduzir as despezas e effecti-

vamente as tem reduzido.

' Nós estamos ainda em ple-

na crise. Só ha mais confian-

ça, porque de todo cessaram

os chuveiros dosemprestimos

e o governo tem administrado

com a prata da casa. Porém

ainda falta muito para que

entramos no caminho plano

d'uma administração desafo-

gada.

Deviam por isso os parti-

dos politicos soffrear por al-

gum tempo mais as ambições

dos seus correligionarios em

beneficio do paiz. Se agora ti-

verem de entrar no poder,

quando ainda estamos no prin-

cipio da nossa convalescença,

o resultado sera peorarmos

de repente, voltando ao pri-

mitivo estado de insolventes.

Esperam pelas propostas da

fazenda, critiquem-nas, emen-

dem-nas na parte em que não

estiverem bem formuladas ou

em que offendam os interes-

ses do paiz; mas deem a essa

discussão um caracter pacifi-

co, ordeiro, conciliador, para

u distribuir

   

que d'ahi saia a luz e o bem

do paiz. - “

Se os partidOS politicos ao

continuarem recebendo á pon-

ta de bayoneta, resultará d'is-

so um conilicto de que a na-

ção não tirará resultado al-

gum e os partidos mais se des-

acreditarão perante o povo.

' u
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Na sessão de terça-feira re-

solveu a camara, afora outros

assumptos, em mandar con-

certar a estrada do Casal e re-

parar os muros de vedação;

-reediücar a casa da guar-

da da Estrumada junto á rua

do Lamarão e construir uma

nova nas mattas do Carregal,

pois é n'estes dois pontos que

0 roubo e estragos se tornam

mais importantes;

_compor immediatamen-

te os caminhos em todas as

freguezias do concelho. ate

onde chegasse a verba votada

no orçamento, e deixando ao

sr. presidente o cuidado de

convenientemente

essa verba, conforme a maior

urgencia dos reparos nos di-

tos caminhos;

-crear dois logares, um

de chefe dos guardas da Es-

trumada e outro de zelador e

chefe dos cantoneiros;

*mandar vistoriar os pa-

ços do oOucelho e levantar a

planta para importantes repa-

rações no edificio dos paços

do concelho;

_reformar o regulamento

interno do hospital d'esta vil-

la, nomeando uma commis-

são composta do sr. presiden-

te, vereadores Oliveira e Po-

lonia, tres facultativos munici-

paes drs. Cunha, Silveira e

Amaral e do reverendo paro-

cho, para formularem o regu-

lamento e apresentei-o á ca-

mara;

_mandar proceder ás obras

necessarias no hospital para

um dos compartimentos ser-

vir de cosinha ao mordomo-

mór;

-comprar para o mesmo

hospital enxergas e colchas

necessarias para as camas;

-rebocar e caiar as pare-

des das enfermarias;

-desassoriar a avenida do

Furadouro, mandando, tanto

ali como na rua principal,

plantar arvores.

Sabendo o sr. presidente

da camara que se achavam

em mau estado alguns dos

candieiros da illuminação pu-

blica, mandou aos lampianis-

tas que lhe apresentassem uma

relação dos candieiros que
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precisavam de ser compostos,

e ainda da natureza dos con-

certos.

Viu que a maior parte dos

candieiros precisavam de con-

certo, estando uns despede-

çados e outros com falta de

vidros.

Só devido a espirito de sel-

vageria se pode admittir tanto

damno causado. Em alguns

dos candieiros reconhecia-se

siguaes de terem os vidros si-

do quebrados a tiro e a pe-

drada.

Na rua das Figueiras, dos

Lavradores e estrada da Esta-

ção, os vidros estavam parti-

dos, faltavam os depositos do

petroleo, de forma que se não

podiam accender.

Por isso immedíatamente

os mandou compor, reser-

vando-se porém para propór

em sessão camararia, que nos

futuros mezes se arrematas-

sem os concertos a fazer, bem

como que se avisassem os do-

nos dos predios proximos dos

candieiros para fiscalisarem e

darem parte a camara de qual-

quer damno de que porven-

tura para o futuro tenham co-

nhecimento, afim da camara

remetter os selvagens para o

tribunal criminal.

Mandou tambem que os

candieiros fossem numerados,

adm de vêr quaes são aquel

les em que os darnnos se tor-

nam mais frequentes para se

providenciar.

Diharmonia com o resol-

vido na sessão camararia de

terça-feira, mandou passar

editaes prohibiudo lavar-se

roupa nas fontes municipaes,

sob pena de se applicar aos

transgressores as penas im-

postas no Codigo das Postu-

ras.

3

Para defender a costa do

Furadouro da invasão das

areias, foi votada em sessão

da camara que se mandassem

urgentemente fazer sementei-

ras de penisco ao norte da

praia, indo estas sementeiras

desde as mattas novas até

proximo do mar.

E' bem possivel que 0

grande e continuo movimento

das areias e ainda apassagem

de povo que por alii se effe-

ctua, inutilisem em parte a

primeira sementeira. Comtudo

não é isto razão para que se

não empreguem esforços ten-

dentes a salvar as casas da

costa.

Para que o povo não pre-

judique esta medida', recebe-

rão os guardas da Estrumada

instrucções convenientes pa-

ra constantemente vigiarem a

área semeada, impondo a mul-

ta comminada no Codigo das

Posturasaos que por alli atra-

vessarem.

Publicações no corpo do jornal 60 rs.

a linha.

Aununcios e communicados, a *c

linha.

Repetições ....._.... .. 25 rs 'n
Annuncios permanentes 5 I

Folha avulso.......... “ter

Séde 'da imprensa

Rua da Fabrica, 11.' i i-Porto

RECRUTAMENTO MILITAR

Na quarta-feira procedeu a

commissão do recrutamento

militar com os reverendos pa-

rochos de Esmoriz e Maceda

ao recenseamento dos man-

cebos d'estas duas freguezias

para o corrente anno.

Na quinta-feira procedeu-

se ao recenseamento dos man-

cebos das freguezias de Cor-

tegaça e Arade.

Ji*

Aproveitando-se do ultimo

decreto sobre remissões mi-

litares, os mancebos da fre-

guezia d'Ovar que foram re-

censeados e sorteados no an-

no de 1892 já requereram e

entraram no cofre da recebe-

doria da comarca com o pre-

ço das suas remissões.

E' possivel que os dos an-

nos anteriores sigam este

exemplo, para assim ficar li-

vres d'aquelle tributo.

Como alguns d'estes man-

a cebos ou todos ia tinham con-

tractos firmados com substi-

tutos, os processos já estavam

preparados e se tinha feito

communicação official para o

quartel general, viu-se o sr.

presidente da commissão, dr.

Valente, embaraçado quando

os mancebos se apresentaram

a pedir guia para o deposito

do preço da remissão. Por is-

so telegraphou para o quartel

general, perguntando se havia

duvida, visto all¡ já se ter da-

do destino aos recrutas, no

pagamento das remissões.

Respondendo-se-lhe que não,

foram passadas as guias.

Novamente avisamos os

mancebos que teem de pre-

encher os contingentes milita-

res de qualquer dos annos

anteriores, que solicitem guia

para _o pagamento da sua re-

missao.

Todos os d'este concelho

se podem remir pela quantia

de 806000 réis, por nenhum

estar até hoje proclamado re-

fractario.

Esta remissão só se póde

effectuar ate ao mez de agos-

to, salvo se por qualquer cir-

cumstancia a commlssão do

recrutamento se vir_ obriga-

da a proclamal-os refractarios.

Para evitar este inconveniente

bom será que no mais curto

espaço de tempo se rimam.

â???



  

Exhibia-se na feira, um rapaz do povo

A multidão com'escarneo o applaudia

Os ossos desconjuctados, o peito a arfar

Formava o dou da festa-tudo sorria.

Foi operario, agora o trabalho

Depois de feliz, traiçoeiro se lhe volveu

Luctando em vão com a Fome, a Miseria

Ao extremo ultimo-Saltimbanco-recorreu.

E elles os homens, seus irmãos, olhavam-o

Sem_ alma, sem coração nem sentimento

Expulsavam da feira o Saltimhanco
o

Que se exhibie, procurando sustento.,

E o martyr sofi'rendo os supplicios

Com a abnegacão que

0dion a multidão que

os soífreu Jesús,

o cercava

Por lhe negar a protecção a que tinha jús!

Porto, 93. _

J. J. O.

 

Desordem na cadela-

Na noite de quarta para quinta-

feira travamm-se em desordem os

presos da cadeia, havendo grossa

bordoada e uma facada. 7

Foi o motivo, segundo nos

consta, pretensões sobre uma vio-

la.

Separados os contendores tu-

do serenou.

q No cemlterío-Torna-se

urgente que a camara tome al-

gumas providencias com respeito

ao cemiterio municipal.

N'estes ultimos tempos tem-

se vendido bastante terreno para

sepulturas privativas. D'isto re-

sulta que escasseia a área para

valla commum.

Ha poucos dias procedendo-se

a um enterramento verificou-se

que o cadaver, antes sepulto,

ainda não estava de todo consu-

mido, devido ao pouco tempo de-

corrido.

Semelhante estado de coisas

não pode continuar.

Novidades __

l
I

Fell-a mensal-Na ulti-

ma sessão da camara foi deferido

o requerimento de varios proprie-

tarios em que se pedia que se

estabelecesse uma feira mensal

geral no largo do martyr S. Se-

bastiao e que essa feira tivesse

logar no dia 12.

Era um pedido justissimo.

Pedida, a auctorisação devida

_ proceder-se-ha as formalidades le-

gaes, e esperamos que brevemen-

te essa feira se abrirá..

E l e l ç â o -Etfectuowse

como dissemos no sabbado passar

do a eleição da commissao do

recenseamento eleitoral com os

quarenta maiores contribuintes

perdiaes.

_ A commissâo ficou assim com-

posta:

Dr. Francisco Fragateira de

Pinho Branco, dr. Joaquim Soa-

res Pinto, commendador Luiz

Ferreira Brandão, _José Maria

Gomes Pinto, Antonio d'Oliveira

Martins.

Substitutos

Francisco 'Ignacio Ferreira Soa- l

res, Manoel Bernardino @Oliveira :

Gomes, Manoel Nunes Lopes, '

Lemea d'Olivcira da Cunha, Ma-

noel d'Oliveira Folha.

Os aralistas que diziam porahi

que venceriam esta eleição nem

appareceram na sala'da camara.

Não nos dirão onde está a

força politica do sr. Aralla?

Com certeza adoeceu com cal-

los.

Rcetlncação-Por mal

informados promettemos alviç-a-

ras a proposito d'uns roubos.

Ora a verdade é que ninguem

ganhou as taes alviçaras nem as

ganhará, precisamente porque se

não deram taes roubos.

A planta a que nos referi-

mos está na camara, c o orça-

mento rcctiticado foi já mandado

d'Avciro.

Fiquem assim restabelecidos

os factos.

A's vezes curamos por infor-

mações mal dadas precisamente

como no caso do sr. Dias Simões,

em que tivemos de rectiñcar a

nossa noticia.

nois n'nm-Tem graça e

não otfende a «Folha d'Ovar»

quando aprecia o que escrevemos

a respeito do sr. administrador

d'este concelho.

Paraphraseando aquelle dito

latino-duo in came una-diz

a «Folha» que nós com o sr. ad~

ministrador somos um só; e con-

clue que tão bom é um como o

outro.

Conhecemos pelo dedo o gi-

gante que inspira a «Folha», olé

se conhecemos!

Para elle-todos são bons em-

quanto obedecem ou fingem obc-

decer, mas depois quando lhe le-

vantam a cabeça, apparecem logo

os zelos. N'isto o sr. administra-

dor seguiu a sorte dos outros,

mas bem mais feliz do que elles,

encontrouto gigante no seu ulti-

mo periodo politico.'Portant0 ri-

se, como nós das baforadas da.

«Folha», e das suas criticas.

E não são mais do que bafo-

radas os ditos do jornal inspira-

do. Quiz um pretexto para dizer

uma das suas amcbih'clades ao sr.

dr. Alpheu e foi procural-o ao

ultimo espectaculo do theatro.

Pilhado em grosso disparate,

porque a austeridade administra-

tiva não é obrigada a estar como

qualquer cabo de policia á porta

das casas de espectaculo e só in-

tervem sob reclamação de qual-

quer pessoa ou quando o enten-

da, fugiu para os costumados di-

terios.

O director d'estejornal não é

com o sr. administrador-dois

O Povo d'Ovar

'n'u'm-z vive hoje com elle, como

sempre viveu apesar das luctas

politicas e durante elias.

Este jornal applaudiu o sr.

tir. Alpheu quando entendeu que

o devia applaudir, e reprovou os

actos que entendeu dever repro-

var. Mais nada.

Se os da folha quizurem ler

os numeros do nosso jornal podem

ver que mesmo durante o tempo

em que atacavamos nos actos da

anctoridade administrava, defen-

diamos e applaudiamos outros.

Isto quer dizer que nós temos

outro criterio muito diverso do

que o da “Folha”. Não ataca-

mos nm funccionario só porque

elle pessoal ou politicamente nos

desagrada. Apreciamos apenas

os seus actos.

Por lá 11a outra eschola. Vão

bem os meninos não ha duvida.

E visto que Os meninos nos

dizem que 0 director d'este jornal

recebeu beneficio do dr. Aralla,

« sempre queriamOS que nos disses-

sem quaes foram esses taes bene-

licios. Tantas vezes teem fallado

nisso que já era tempo de os pu-

blicar.

Peçam a lista ao homem. Ain-

da deve ser coisa curiosa de vêr.

Companhias de pesca-

Formaram-se este anno duas com-

panhas de pesca, sendo principaes

senhorios d'uma o snr. Manoel

Rodrigues Caetano e da outra o

snr. Antonio Pereira Gomes, am-

bos da Ponte Nova.

Terminou a companha da Sc-

nhora da Saude que existia ha

mais de 25 annos na nossa costa.

Falleolmrntos--Fallcce-

ram o snr. Francisco Roiz da Sil-

va .Pcpulim Fidalgo, da rua das

Ribas e um sobrinho do snr. Frau-

cisco Pereira Carvalho.

Posames.

Conga-noções navaes

_Este anno não se construem no

Caes da Ribeira fragatas ou bar-

cos varinos, por não se ter feito

encommcnda alguma aos nossos

calafates. '

Com isto perdeu muito a nos-

sa villa, porque ainda eram bem

custosas essas embarcações que

durante o inverno davam trabalho

a grande numero de artistas.,

0 crime-Vamos entrando

na ordem. Já. lá. vae o tempo em

que no tribunal judicial se accu-

mullavam ais 100 e 150 policias

correcciouaes para julgamento,

sendo a maior parte d°ellas im-

portantes.

A comarca vao-se civilisando

pouco e pouco.

E a villa marcha na frente.

Hoje pouquíssimos processos cri~

mes temos pendentes do tribunal

e 'afora dois ou tres' os demais

não teem importancia alguma.

Accresce a isto que já se pas-

saram alguns dias em que se não

tem julgado réo algum.

Em outros tempos não se

passava um unico dia em que não

fossem julgados dois ou tres pro-

cessos.

Notumos com prazer este fa-

cto. Ovar ha de perder lá. fóra o

triste nome que conquistou; e é

para esta propaganda que cha-

mamos os nossos collegas, certos

de que prestaremos um bom ser-

viço á nossa tem . . . salvo se

dentro em breve não passarmos

todos d'esta para melhor, com o

que talvez se não perdesse muito.

de

LIsboa-Do nosso correspon-

dente de Lisboa recebemos já tar-

de para ser publicada a sua carta.

Como o assumpto ficou retar-

dado não a publicamos n'este nu-

mero. _

Para o numero futuro espera-

mos que o nosso sympathico cor-

respondente nos mando a sua car-

ta a tempo de ser publicada.

Correspondencla

Green-ra aos cães - A'

camara pedimos que mande deitar

'a bola aos numerosos cães radios,

que andam pelas ruas da villa.

Os cães vadios constituem um

perigo sério contra a segurança

do publico.

Lembramos aíserie de lamen-

taveis desgraças que ainda ha

pouco tempo se deram em Olivei-

ra d'Azemcis, e que fizeram le-

vantar toda a villa contra o des-

leixo n'este assnmpto.

Quem quer ter cães guarda-os

devidamente ou usa das cautelas

necessarias e que são recommen-

dadas pelo codigo das posturas

municipaes do nosso concelho.

Fontes conceihlas- De

harmonia com o deliberado na ul-

tima sessão camararia, o sr. pre-

sidente da camara mandou atÍixar

editacs, lembrando o disposto no

artigo 19.' do codigo das postu-

ras municipaes em que são con-

demnados com» a multa de 800

réis todos aquelles que sujarcm as

aguas das fontes e lavarcm nos

tanques ou fontes muuicipaes.

Ahi tica o aviso. Se depois da

publicação dos editaes continuar

o abuso de lavar nas referidas

fontes os transgressores, sera ap-

plicada aquella multa.

A questão das musl-

cas -,()l1amudos novamente a

campo n'esta questão temos a de-

clarar muito terminantemente que

nos não collocamos ao lado de

l qualquer das philarmonicas d'es-

l ta, porque ambas nos são da mes-

I mu forma sympathicas.

N'isto consiste o nosso ¡accio-

sismo, nem d'outru forma nos

temos manifestado.

Sc publicamos e publicamos

as cartas do sr. Valente Compa-

dre é porque temos para comes-

te cavalheiro uma especial defe-

rencia baseada na nossa amisade

pessoal e no seu caracter digno

e honrado.

Nem o facto da publicação

envolve parcialidade, por qualquer

das philarmonicas, pois não nos

tença a qualquer das referidas so-

ciedades musicaes.

Nos factos narrados, quer

pelo nosso amigo quer pelo sr.

' Antonio Maria Valerio, mas de

que só ternos conhecimento pelas

suas declarações corroboradas as

d'um pela acta da mesa dairman-

dade do Senhor, podemos acre-

ditar uin ou outro sem que para

isso tenhamos de dar satisfações

a quem quer que seja.

E assim pensamos que o des-

mentido do sr. Valerio não pode

valer contra um documento au-

thentico formado por cavalheiros

respeitaveis como são os que as-

signaram a acta, entrando no nn-

mero d'ellcs o nosso amigo Va-

lente Compadrc, que rcputamos

pessoa tideligna e incapaz de fal-

tar :i- verdade.

Eis o que pela nossa parte

temos a responder; á. carta do

sr. Valerio responde o nosso ami-

ii)-

  

consta que o nosso amigo per- '

 

Sr. Redestar

Está o sr. Valerio no direito

de responder ou não ás asserções

que tiz na minha carta anterior.

Porém o que não póde é desmen-

tir-me sem apresentar provas.

Pode o sr. Valerio ficar ple-

namente satisfeito com o seu si-

lencio, porém o publico é que es-

tzi no direito de acreditar ou não

n'aquillo que cada um de nós at'-

firma.

Não pode o sr. 'Valerio con-

testar que, indo parte da meza

da irmandade a sua casa para o

convidar a fazer parte das festi-

vidades, ficou dependente de re-

solução posterior da meza conce-

der ou não ao sr. Valerio a fes-

tividade do Natal, e que foi por

isso que recusando a meza na sua

maioria a ceder a este pedido do

sr. Valerio eu lhe foi dar parte

d'essa recusa, em virtude' do que

se desfez toda a combinação pelo

facto do sr. Valerio se recusar a

fazer todas as festividades que

lhe eram destinadas.

Estes são os factos encontes-

taveis.

Ninguem dirii que a meza da

irmandade quizesse fazer mono-

polio em favor d'uma ou d'outra

philarmouica, pois a equiparava-

mos na paga-tanto recebia a

philarmonica Boa-União como a

Ovarense.

N'isto consistia a justiça. Po-

rém a meza não estava para sub-

screver a caprichos do sr. Vale-

rio, pois outra coisa não repre-

sentava a sua insistencia em fa-

zer a festividade doNatal.

Quanto ás insinuações que o

¡sr. Valerio me dirigiu na sua

carta, não respondo. Não quero

insultar um velho, que não tem

egual consideração para comos

outros. Figure á. vontade em to-

da a sua alttu'a com os seus in-

sultos e os seus caprichos.

A unica desforra que penso e

entendo dever tirar é desmenti-lo

com factos e com provas.

Creia-mo sr. Redactor de v.

verdadeiro amigo.

José Maria Valente. Compadre

Brincadeira - Trage-

dla-llavia uma «saíram em ca-

sa de mr. Mac Coy, um dos mais

opulentos commerciantes de S.

Francisco. Representava-se uma. _

«charada», em que um dos filhos

do dono da casa, Alberto Coy, re-

presentava o papel de official rus-

so e miss Grace King o'lpapel de

uihilista.

Miss Grace que tinha tido

uma cntorse em um pé, ainda se

não firmava bem n'elle. No mo-

mento em que, para desempenhar

o seu papel, tinha de «apunha-

lar» o ofñcial russo, eseorregou

e cahindo sobre Alberto Coy, atra.

vessou-lhe o coraçao com o pu-

nhal, matando-o instantaneamente.

A pobre menina, que era. noi-

va do rapaz que matou, ficou tão

impressionada que teve de ser re-

colhida em um hospital de aliena-

dos.

Uma descoberta hor-

rlvel-O professor Suchslaud

acaba de fazer uma horrivel des-

coberta.

A fermentação que soli're o

tabaco antes de ser manipulado é

devido :í porção de milhões de ba-

cillos e bacterios de que elle se

compõe.

O aroma que delicia os fuma-

dores é o horrivel producto da
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combustão da segregação de mi-

lhões de animaesinhos e dos ca-

daveres d'estes.

Quem pensa estar fumando um

bello charuto, fuma nada menos

do que milhões de bacillos. O sa-

bio allemão cultivon já esses ba-

cterios em nicotina.

innhentas leguas em

blcycleta -Um arrojado velo-

cipedista allemão Herr Boettcher

fez uma viagem desde Copenha-

gue até á Andaluzia passando por

Paris, Perpignan, Gerona, Barce-

lona, Madrid até ao sul de Hes-

panha.

A nove kilometres de Grana-

da partiu-se-lhe a bicycleta, fa-

zendo depois o trajecto a pé até

aquella cidade.

Uma bella viagem-A

empreza de viagens economicas,

de accordo com as companhias de

caminho de ferro e de navegação,

organisou uma viagem, ao Egy-

pto, Palestina, Syria e Grecia,

interessantissima e por um preço

baratissimo.

A partida de Paris é no dia

10 de fevereiro e o regresso a 31

de março.

O iteneran'o é o seguinte:

Marsslha, Alexandria, Cairo, He-

liiopolis, Piramides, Cataractas

do Nilo, Kcncch,Ed foa, Assonan,

ilhas de Philoé e dos Elephantes,

Luxor, Karnak, Thehas, Girgeh,

Cairo, lsmailia, Port-Said, Jaifa,

Jerusalem, Jericho, Jourdão, Mar-

morto, Jerusalem, Jaifa, Alexan-

dria e Marselha.

E custa isto tudo, hoteis, co-

mida, guias e todas mais despe-

zas: 22375 francos em 1.“ classe

e 22190 em 2.“.

Isto é que é saber ganhar di-

nheiro, servindo bem o publico.

Ahilica o aviso para quem

puder aproveitar.

  

Litteratura

 

GASTRONOMIA

(Versao de Emilio Borba)

Isto aconteceu ainda ha pou-

co ao meu amigo Estevão Duglas,

um distincto pintor por gosto e

um bom celibatario por necessi-

dade.

Estevão Duglas achava-se

n'esse momento, como todos os

dias á mesma hora, no restauran-

te Duval, onde tinha o costume

de almoçar, desde que sua esposa

julgára muito a proposito desar-

ranjar a cosinha conjugal pondo-

se ao fresco com um addido da

embaixada japoneza.

Este infortunio, sobre que

haviam decorrido já alguns me-

zes, não o impedia comtudo de

comer com appetite d°um homem

que vê ainda diante de si largos

dias de existencia sem difñculda-

des.

Acabava de engolir a sua

meia duzia de ovos quentes do

costume e preparava-so para fa-

zer o mesmo a enorme costelletta

habitual, quando um novo perso-

nagem fez a sua. entrada no salão

do restaurante, já. apinhado de

uma freguezia de todos os mati-

zes sociaes.

De cerca de cincoenta annos,

 

magro, secco, Vestido correcta-

mente, apertado e abotoado como

um figurino, tal era o recem-che-

gado, que foi sentar-se no unico

logar vago, mesmo em frente de

Estevão Duglas.

Fez-se servir um pouco de

roastbeef, que achou detestavel,

um legume qualquer, que mal to-

cou com' os labios e uns doces

que não comeu. \

Este homem devia forçosa-

mente ser victima de uma moles-

tia grastica muito grave.

Estevão Duglas aventuron-se

a dirigir~lhe uma pequena obser-

vação n'este sentido: e

_Esta enganado cavalheiro

-redarguiu o homem magro-co-

meria até carne de cão, se gos-

tasse d'ella,-mas estou verda-

deiramente aborrecido de má. co-

sinha que existe actualmente em

França. '

_Nunca a conheci melhor!

Mas lia muito que experimenta

essa aversão pelos alimentos que

lhe apresentam?

_Desde a viagem á volta do

mundo, que acabo de realisar, e

especialmente desde a minha re-

sidencia na polynesia.

_th então ahi' a cosinha é

excellente?

-Execravell meu caro, exe-

cravel!

-Então?. . .

. -Tudo depende da escolha

dos manjares. Olhe,-acrescen-

tou o homem magro tirando do

seu bolso uma pequena boceta

de prata, e cortando d'ahi uma

delgadissima talhada de uma es-

pecie de carne secos-examine e

prove. E' a minha unica sobre-

meza ha mais de seis mezes. O

que é mau, porem, é que esta pro-

visão está a esgotar-se.

E elle mesmo tirou para si

igual ração d'aquellc aeepipe,

fechando depoisa buceta que met-

teu outra vez no bolso com to-

da a precaução, e saboreando o

bocado lentamente, sabiamente,

como bom entendedor e aprecia-

dor que era.

-E” esquisito com eft'eito-

observou Estevão Duglas.

-E é uma mal preparada

conserva! Ah! se podesse provar

isto mesmo quando fresco!

-E' então uma substancia

rara?

-Não, nom tantol-disse o

homem magro-mas é difiicil ob-

tel-a. Imagine que entre nós vê-

se para ahi constantemente per-

der a occasião de conseguir um

acepipe igual!

-Um absurdo na verdade!

Mas, afinal, como se chama isto?

-Carne humana.

--???- . .

Estevão Dnglas deixou cahir

ao chão o garfo e com elle o ul-

timo bocado que ia levar aos la-

bios.

O homem magro estremeceu.

-Na verdade isso acontece á.

primeira vez que se prova, mas

se recomeçar amanhã e repetir a

refeição no dia seguinte, e depois

n'outro e n'outro, chega a não po-

der' supportar outra especie de

alimentação, que existiu já nos

tempos primitivos. O féto não

absorve o sangue da propria mãe?

Nós mesmo somos antropophagos

antes de nascer. Pelloutier añir-

ma que os gaulezes, nossos an-

tepassados, se devoravam uns

aos outros na remota antiguidade.

Em Roma, Pollion lançava os seus

escravos as moreias dos seus vi-

veiros para as engordar-antropo-

phagia no segundo grau. Galeno

conta que nos tempos do impe-

rador Commodo os proselytos da

gulodice sa deleitavam com ace-

pipes preparados de carne huma-

na. Hoje mesmo, alguns povos.

que a civilisação ainda não visi-

tou, banqueteiam-se á. custa dos

seus similhantes, encontrando

n'elles, mais do que n'outros ani-

maes, as refeições mais delicadas,

mais saborosas e mais succulentas .

E.. . admire esta exquisitice;

as sollas dos pés e as palmas das

mãos, assadas são excellentes,

profundamente apreciadas. O que

lamento é que a minha provisão

esteja a esgotar-se. ,

E esta ideia tornou o homem

magro um pouco melancholico.

«Mas .. diga-me-exclamou

Estevão Duglas, que se reiizera

do primeiro susto-:quem foi que .

lhe pôde suggcrir o gosto por

este alimento abominavel?

-Ohl a oceasiâo simplesmen-

te, meu caro. Olhe, estava eu. no

ultimo anno, a bordo do Aguilar»,

que naufragou nas costas da Po-

lynesia. Podemos aportar n'umas

canoas, a uma ilha onde fomos

recebidos com transportes de ale-

gria pelos indígenas que jejuavam

havia muito tempo. Graças a mi-

nha extrema magreza, passei pe-

la vergonha de ser o ultimo in-

cluido na lista das suas vitualhas.

Entretanto trataram de me en-

gordar. Foi assim que comi de

todos os meus companheiros suc-

cesivamente. Devo mesmo a esta

circumstancia ser muito entendido

em antropophagia, e poderei até

dizer-lhe quaes sejam as pessoas

cuja carne podera ser mais sabo-

rosa. O cavalheiro, por exemplo,

n'essa edade, com o seu tempe-

ramento, co'm a sua boa saude,

deveria ser inteiramente delicioso,

affianço-lh'o. E acredite um ho-

mem que provou dos seus cento

e cincoenta companheiros.

_Tudo isso parece impossi-

vell

-Nâo E, olhe que o bo-

cado que comeu e que a principio

achou tão appetitoso era do cor-

po d'uma rapariga loira, a unica

mulher que naufragou comnosco,

e de que restava ainda uma gran-

de parte, quando eu fui libertado

por um navio europeu. Trouxe

essa lembrança do meu ultimo

jantar entre os selvagens. Tenho»

a conservado em sal e tem cons-

tituido a minha obremeza. O que

é mau é estar quasi a esgotar-se!

Duglas, que não sc sentia á

sua vontade juncto do homem

magro, cortou a conversa, san-

dou-o e retirou-se, receioso ainda

de que elle tentasse seguil-o.

Chegando a casa, encontrou

uma carta com a chancella da

perfeitura de policia Eil-a:

“Senhor :

Acabamos de conseguir todo

os eselecimcntos que nos ha so-

licitado a respeito da senhora Du-

glas, sua esposa, que abandonou

ha dezoito mezes o domicilio con-

jugal. Embarcou depois da fuga

no Aquilon que naufragou nas

costas da Polynesia, proximo da

ilha de Viti, onde serviu de re-

pasto á. mocidade dos indígenas

antropophagos.

Acceite etc etc.,

_Está bem! Apezar de tudo

era excellentel- monologou Es-

tevao Duglas.-Nunca julguei

que fosse tão boa como me sa-

hiul

Victor d'Auriac.
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NOTICIAS 00 PORTO

Porto, 13 de Janeiro

O pronuncio do augmento de

novos impostos lançados pelo go-

verno, sobre os generos de pri-

meire. necessidade, tem contribui-

do para a desconfiança que o paiz

dedicava ao actual gabinete.

Em verdade, o momento não

é proprio para se sobrecarregar o

contribuinte com novos impostos,

pois bem arduos são os'que actu-

almente o deflnham'e iiagellam.

-Sigamos pois, no nosso pro-

posito dando principio pelo re-

gresso do snr.

Dr. Simões des Reis-Reco-

lheu a sua casa, n'esta cidade,

vindo de Oliveira d'Azemeis, o

snr. dr. Antonio Simões dos Reis

S. Eri.l vem de assistir á cons-

tituição das commissões do re-

censeamento em. Oliveira d'Aze-

meis, para as quaes foi nomeado

presidente.

0 carnaval-Dissuadindo-nos

da monotona melancholia, em que

o Porto se sente invadido, mercê

das atrozes quão angustiosas me-

didas que o governo tem vindo

imposto sobre o nosso povo, um

grupo de cavalheiros que consti-

tuem a Real Associação Humani-

taria Bombeiros Voluntarios do

Porto, tentaram encetar sobre si

a iniciativa de promover ruidosas

festas carnavalescas por occasião

da passagem do Entrada.

E' nobre e sympathica a ideia

dos membros d'aquella aggremia-

ção, que sempre aptos a enxugar

as lagrimas dos desgraçados,_guan-

do o infortunio traiçoeiro lhes sor-

ri e o perigo os ameaça, compar-

tilham tambem das alegrias eglo-

rias que o Porto lhes tribute. em

momentos solemnes, em occasiões

e actos festivos.

N'este proposito já a commis-

são promotora, organisou o pro-

gramma das cavalhadas, que pro-

mettem ser brilhantissimas.

A primeira cavalhada, terá

logar no dia 5 de fevereiro, do-

mingo magro, percorrendo as

principaes ruas do Porto; intitu-

lar-se-ha-CVcegada do D. Car-

naval-e a segunda e ultima rea-

lisa-se no domingo seguinte, 12

de fevereiro. A direcção dos ca-

minhos de ferro, d'uma amabili-

dade extrema para com os pro-

motores de taes diversões carna-

valescas, resolveu resumir os pre-

ços das passagens, permittindo

assim que esta cidade seja visi-

tada por grande numero de foras-

teiros, que terão occasiâo de pre-

sencear as festas do Carnaval de

93 e admirar ainda mais uma vez

a brilhante solemdidade da

Procissão de Guam-A me-

za da V. Ordem de S. Francisco,

em sessão extraordinaria, resolveu

que este anne tivesse logar a

procissão de cinza, que desde

1888 não tornou ainda a 'sahir.

E' digna de todo o louvor e

elogio a direcção d'aquelle esta-

belecimento, pois faziam lança-

das no esquecimento esta e ou-

tras solemnidades, que constituíam

o antigo prestígio d'esta cidade

e a. reverencia que o Porto, pres-

ta ao culto divino.

Reunião.-Hontem á. tarde

constituíram-se em reunião os

professores primarios d'esta cidade

añm de apreciarem o decreto re-

ferente'á passagem da instrucção

primaria para o poder central.

Foram tomadas varias resolu-

ções, sendo marcada nova reunião

para a proxima quinta-feira.

Nmnero unica-Commemo-

rando a data de 31 de janeiro de

1891, está. anuunciada a publica-

ção de um jornal, numero unico,

que será dedicado ao Alferes Ma-

lheiro, tendo por titulo o nome

d'aquelle ex-otiieial, exilado em

consequencia dos acontecimentos

de 91. Content collaboração de

varios homens de letras.

Guerra Junqueira-Este im-

minentc poeta, vem dentro em

breve fixar a sua residencia no

Porto.

Camara Municipal-Reuniu

hontem em sessão plenaria, a ca-

mara municipal do Porto.

Cngada-Diz-se que chega

no proximo domingo ao Porto, o

snr. general Henriques Moreira,

que vem tornar o commando da

terceira divisão militar, visto ser

exonerado d'esse cargo, o snr. ge-

neral Quintino de Macedo.

0 Douro-Em consequencia

das ultimas chuvas, a corrente do

rio Douro, tem sido impetuosa,a

ponto de não serem facilitadas en-

tradas a embarcações.

Boatos-Ao fechar a nossa

carta, circulam boatos de ter fal-

lecido o rei de Hespanha.

Até a hora de remetter esta

ao correio, não podemos obter

confirmação exacta de tal veraci-

dade.

Na Agencia llavas, de nada

se sabe a este respeito.

 

e Cruz, Bacharel formado

em Direito pela Universi-

dade de Coimbra e Admi-

nistrador do concelho de

Ovar:

Faço saber que achando-

se depositada á minha ordem

a quantia de (19553645 réis),

cento noventa ecinco mil seis

centos equarenta e cinco réis,

para ser dividida por aquelles

que mais prejuizos soífreram

no ultimo incendio do Fura-

douro, de 7 de junho passa-

do, são convidados por este

meio, e mais uma vez, todos

aquelles individuos, que se

julguem com direito à referi-

da quantia, a vir prestar de-

clarações a esta Administra-

ção até ao dia 22 do corrente

mez. Para constar se lavrou

o presente e outros de egual

theor que serão affixados nos

logares do estilo.

Administração do concelho

d'Ovar, 7 de janeiro de 1893 e

trez.

0 Administrador do concelho,

Alpheu Polycarpo Ferreira e

Cruz.

  

VENDA-

Vende-se o moinho e co-

radoiro junto, pertencente a

D. Anna Augusta Pinto d'Aze-

vedo, sito no logar do Casal,

d'esta villa d'Ovar. Quem pre-

tender falle com o Padre

Agostinho José Paes Moreira,

no largo deP S.;edro.

1

-E então basta por hoje. -

J; J. 0.

“km-11".ncios

EDITAL _ .. w

Alpheu Polycarpo Ferreira.
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Biblioteca de

O Pimpão

Esta obra litteraria-que

mais pode considerar-se obra do

misericordia, visto como vae ensi-

nar os ignorantes e castigar os

que erram _custará a insignifi-

cancia de 100 reis cada volu-

me!!!

A assignatura annual-corn

posta de 12 volumes _importa

apenas em 1:000 reis, pagos

adiantadamente.

Quem quizer fazer essa assig-

gnatura-e qual será. o pateta

que não queira?. . -mande a

indicação do nome e da. morada,

acompanhada dos respectivos 10

tostões para a-Blbiioteca do

Pllll'Ão, Largo de s.

Roque, 8, Llsboa.

Quem preferir a coisa em do-

res homospathicas, mande apenas

um tostão, tambem com indicação

do › nome e da morada que o li-

vrinho lá. lhe irá. parar a casa.

E, se quizer-e é que lia-de

querer! os livros dos mezes se-

_ guintes vá pingando tostõesinhos

de trinta em trinta dias.

E não pomos mais na carta

_nem mesmo a assignatura.

A assignatum fazem-na v. v.

ex”. . .

.A. .A Vó_
POR

ÉMILE RICHEBOURG

Romance traduzido da nova

edição, correcta e au-

mentada pelo auctor.

Sairá. em cadernetas semanaes

de 4 folhas e estampa 50 réis.

EDITORES BELEM & ce

GRANDE NOVIDADE Lllltnlml

OS

Companheiros do punhal
POR

L- STPLEAUX

lsmnce dramatico da maior sensação v

ILLUSTRADO

Por semana uma caderneta ao

preço de 60 reis.

Publicada a 1.“ caderneta e

e venda n'esta localidade e nos

escriptorios da Empreza editora,

1, rua de D. Pedro V, 3 e 5,

Lisboa, onde se dirigirão os pe-

didos.

Ulll TIRO DE BEWOLYER

JULIO MARY

A este seguir-se hâo=0 Cas-

tello da Raiva de L. Stapleau=

Um drama de revolução de Er-

nesto Daudet Mont Oriot, de

Gu de Maupassant.-0 grande

s' trial e Sergio Penim; de

George Chuck-Clotilde de Al-

phonse Karn-Sapho de A. Dau-

dBt. I

CONDIÇÕES DAS ASSIGNATURAS

Lisboa e Porto, cada volume

pago no acto da entrega 100

réis.

Províncias, ilhas e ultramar,

cada volume, franco de porte

120 reis. Pagamento adiantado.

Assigna-se em Lisboa no es-

oirptorio da Emprcza da BI-

BLIOTECA ECONOMICA, T.

da Queimada, 35,

Pode,eguem quizer, dire-

gir-se á 1'

que aqui se diz.

:
:
g

l9, Calçada Nova

sobeí'amente conhecidos.

ninguem pode competir.

a
s
s
a
z
m
s
e
a
a
m
a
a
s
a

e mais preços.

Capas, casacos, etc.

 

ser dirigida a

:É

:ã
os
«se

LISBOA

Esta casa acaba de contractar novas modistas de

vestidos e ohapens, cujo o bom gosto e elegancia são

oma conta d'encommcndas para a província, en-

carrega-se d'enxovaes de noiva e de baptísado, envra

-franeo de porte-AMOSTRAS E FIGURINOS a

quem os pedir e pelas condições em que está.. montada,

PREÇOS DE COMBATE. VESTIDOS feitos a

6:000, 7:000. 8:000, 9:ooo,1o:ooo, 11-:ooo, 121000

CHAPEUS a 1:500, 2:000, 3:000 e 42000 reis,

Feitio de vestido . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 2:500

Feitio de vestido de seda. . . . 32500 ou 4:000

Feitio dc chapeu . . . . . . . . . . . . . . . . . .r . . . . . 500

N. B. Os vestidos de luto, fazem-se cm 24 horas.

Pagamento adeantado. Toda a correspondencia deve

LAURA ALMEIDA

19, Calçada Nova de Sant'Anna, '19-LISBOA.

:semanassamsung

LAURA ALMEIDA

Ateliers de vestidos e chapaus

de Sant'Anna, I9
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PARA BICOS E POBRES

100 REIS CADA VOLUME

DE

300 A 180 PÁGINAS

Os romances, mesmo os maio-

res, nunca exceder-ão o preço de

400 ou 500 reis, como por exem-

plo o celebre romance OS MYS-

TERIOS DE PARIS, (5 volu-

mes) que nos propomos publicar

mais tarde, e que apenas custará.

CINCO TOSTOES l l l

Romances publicados:

Fromont Junior o Rislor Senior

POR

lilll'llll'llllllll lllllll'llllll

LEGISLAÇÃO PORTUGUEZA

POR ._

J. GARCIA DE LIMA

Cada fasciculo em formato

grande, born typo e bom papel

lllO réis; pelo correio 105 reis.

Requisições á Empreza Editora

_LETRAS E LEIS.

A cobrança é feita por séries

de seis fascículos. - Beco da Amo-

reira, 9, 3.°

No préloz-Diccionario de Ju-

risprudencia e Legislação Portu-

gueza. Preço do fasciculo '100 réis;

pelo correio 105 réis, pedidos á

acção d'este jornal cmpreza editora-LETRAS E

LEIS.

CONSULTOBIO

MEDICO-CIRURGICO

DE

MOLESTIAS nn snnnoms

n onnmols -

DAS MEDICAS

Laurinda de Moraes Sarmento

E

Amelia de Moraes Sarmento

CONSULTAS

Das H horas da manhã ás 3 da tarde

Chamadas para PARTOS a qualquer hora

759, RUA DO ALMADA, 759,

PORTO

o namo Ill LOUCURA
Ultima publicação de

XAVIER DE MONTÉPIN

 

Versão de JULIO DE MAGÁLHIES

EDITORES_BELEM 85 C.ll

26, Rua do Marechal Saldanha

26-Lisboa.

ELEMENTOS

GllllGRlPllllEEGOLlOllllll
(Agrícola, industrial e commercial)

POR

JDSÉ'NlCOLAU lllll'llSO llll'lllLll0

Major de Infantcrim

c sex-professor do Lyceu (.entral do

Porto

PORTO

Magalhães rf: Moniz-Editores

IJÉON TAXIL

os MYsramos

FBlNll-MAGÚNARIA

VERSÃO PORTUGUEZA DO

FRANClSCO CORllllll P0lll'0ClRlllllll0

Corn uma dedicatoris

do auctor a sua magestade

a seram e. amante

Com suetoriseção do em.“ e revJno sr.

PF.

CARDEIL D. MERICG

nrsro DO PORTO

Obra e mereceu um breve

de S. Santi ado Leão XIII, animando-o,

e abençoando-o, e que foi louvado

pelos ex.“m' e rev.“I srs.

Arcebispo de Paris, Arcebis-

po de Rennes, Bispo (le Montpel-

lier, Bispo de Coutances, Bispo

de Seez, Arcebispod e Gran, Ar-

cebispo de Turim, Bispo de Seis-

sons, Arcebispo de Colocza, Ar-

cebispo de Auch, Arcebispo de

Napoles, Bispo de Rodes, Bispo

de Bayeux, Arcebispo de Cham-

¡' bery, Bispo de Bannes, Bispo de

' Marselha, Arcebispo d'Aix.

 

A obra constará de dous vo-

lumes distribuída em fascículos

de 32 paginas de texto com qua-

tro ou mais gravuras. Preço de

cada. fasciculo 100 reis, pagos no

acto da entrega; para as provin-

cias ó franco de porte. Os assi-

gnantes da província pagarão de

cinco em cinco fascículos, envian-

dovse-lhes n'essa o'ecasião o com-

petente recibo. Concluída a pu-

blicação será. elevado o preço.

Distribuir-sabão tres fascícu-

los por mez. Todas as pessoas

que angariarcrn dez assignaturas

e se responsabilisarem pelo seu

pagamento, receberão um exem-

plar gratis.

Acceitam A se correspondentes

nas terras onde os não ha; a

commissão é de 20 p. c., garan-

tindo mais de cinco assignaturas.

Assigna-se em todas as livra-

rias do reino e em casa. do edi-

tor Antonio Dourado, rua dos

Martyres da Liberdade, 113-

Porto, a quem deve ser dirigida

toda a correspondencia.

 

OS BURROS

U

0 REINADO DA SANDICE

Poema hcroe'ca-comz'co, cat rico,

em seia cantos, repo'odyuzido

ira-extenso com todas as liber-

dades do original.

,._.

Preço, br . . 800 réis.

Pelo correio tranco de porte a

quem envmr a sua importancia em

estampilhas ou vale do correio.

A' Lívraria=Cruz Coutinho

:Editora Rua dos Caldeireiros,

18 e 20-Porto.

MAURICIO GUÉRIN

snomoosii somar
ARTIÉS E @FHM US

Variadas e curiosas recei-

tas e processos de physics e

chlmica pratica sobre artes,

Economia domestica, Photo-

graphia, etc.

nnonocorintianos
Surperehendentes sortes e

experiencias, Cryptograp'hia,

methodos para corresponden-

c1as secretas, 27 gravuras ex-

pllcativas.

A' venda em todas as li-

vrarias.

Preço. .. . . 400 réis

« 420 c

Deposito-Livraria Portu-

gueza, Loyos, 56-Porto.

A_ ESTAÇÃO

JORNAL llLllSTllllDO DE MODAS

PIM AS FAlllthS

Pnbllcou-sc o n.°

de 1 de Julho

Preços: 1 anne réis

&#000--6 mezes 2,5100

rs.-Numer0 av .lso rs.

200.

LIVRARIA CHARI)RON, LU-

GAN Gr GENELOUX, SUC-

CESSORES-PORTO.

Manaus, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco,

Bahia, Rio de Janeiro, Santos e outros

portos do Brazil

 

Vendem-se passagens a preços multo reduzidos pa-

ra todos aquelles portos dos Estados Unidos do Brazil.

Tambem se dão passagens gratuitas para os portos

acima mencionados a individuos solteiros, homens ou mulhe-

res e familias inteiras, íicando livres de quaesqucr compros

missos e podendo á sua vontade empregar-se em qualquer

trabalho e resitlirem onde quizer.

Vendem-se tambem a preços commodos passagens para

os diversos portos da Africa Portugueza, Occidentai e Orien-

tal.

Preparam-se todos os documentos necessarios c aprom-

ptam-se gratuitamente.

Dos seus amigos e freguezes esperam os abaixo assigne-

dos. agentes das companhias se lhes dirijam para obter

qualquer passagem.

Os agentes _em Ovar,

.Antonio da .521w Nataria

Antonio Ferreira Marcellino.


