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Eua da Pastor Manoel, 211 a als-Porto

grossando diariamente as bem
cerradas fileiras dos seus proselytos, indignam-se os senhores republicanos e, no intuito de empanar os effeitos triumphaes da
viagem régia e dos beneficios que
da mesma necessariamente dima-

Assim
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Annuncíos permanentes, contrato especial.
95 p. c. de abatimento sos sn. usignantos.
,Goma avulll, 20 réis.

n'ol-o communica

0 preto não quer pela forma seguin-

szdo, com aquella clareza ha- ”bitual que nos dispensa procurar
nas entrelinhas os refegos do seu

pensamento.
Se nas ruas da cidade por onde
naturalmente terá de passar El-

Já vimos como Waldeck-Boussean entendia os deveres dos funccionarios publicos para com as instituições vigentes. Segundo esse
grande estadista, ninguem temobriãaçao de ser empregado do Estao. Quando as instituições nlo são K

narão, ameaçam os defensores da Rei, visto não dispôr a Monar- da nessa sympathia, manda a dignimais
alguem
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Veem os jornaes republicanos,

nomeadamente 0 Mundo, preparando o terreno para uma, por
emquanto acobertada, contra-ma.nifestação ao chefe do Estado por
occasião do seu regresso á capital.
Fallece-lhes a grandeza de animo para serem meros espectadores d'essa grandiosa e jámais olvidada apotheose que o norte do
Paiz, erroneamente SUpposto republicanisado, tem feito e continuará fazendo, até ao ultimo mo-

mento da permanencia de El-Rei
D. Manoel em seus dominios, ás

instituições vigentes encarnadas
na pessoa _attrahente do joven
monarcha, em cujo reinado os

verdadeiros patriotas concentram
a mais risonha esperança do resurgimento da nossa grandeza pela protecção e desenvolvimento
concedido ás artes, á industria,

ao commercio, em summa a todas
as forças vivas da actividade humana. O interesse que El-Rei,
dominado por mui salutar orien-

tação, ha sabido revelar pelos
grandes factores da economia social nas visitas que tem feito aos
mais importantes centros fabris
'e commerciaes, aos estabeleci-

os seus apaniguados como se possivel fosse a revolução deixar de
acarretar sobre Portugal a sua
anniquilação e o necessario desapparecimento do concerto das
nações civilisadas.
Não veem, ou mais propriamente, não querem vêr estas axiomaticas verdades os revolucionarios e buscam illudir o povo que,
suggestionavel em demasia, mui-

tas vezes n'um momento de irreliexão se deixa arrastar pelas impressões colhidas nas lóas fementidas que lhes entóam e na má
semente com que prosam a sua
phantazia.
Sem respeito pelos poderes
constituídos, indispensavel para a
boa ordem e harmonia internas
sem o que jamais poderá haver
progresso, preterindo os deveres
patrioticos inherentes ao bem estar do Paiz procuram pescar nas
aguas turvas e arrastar as classes
illetradas para o campo da revolução.
Senão vejacse a fórma porque
0 Mundo, inque'stiona-velmente
inspirado no pensamento dos dirigentes da seita que defende,
previne os habitantes da capital

mentos scientiñcos e beneficentes, por uma ordem, de que

pondo-se em contacto com as
classes laboriosas e inquirindo directamente das suas aspirações e
justas reclamações, tem-lhe creado a fulgurosa aureola de sympa-

enthusiasta gritar que viva ElRei já. fica sabendo quem é que
affronta e o que espera da parte
dos affrontados que uma curial
prudencia aconselharia a não
comparecer para não terem o desgosto de serem affrontados. Mas
como quem não tem que fazer,
vem para a rua á. busca de que o
affrontem para se desaffrontar, ficam os affrontadores sabendo que
isso lhes póde custar pelo menos
o preço da desaffronta, que será,
para não falhar a sciencia economica, maior ou menor segundo a
offerta das affrontas e a procura
dos desaffrontadores.
Bem haja pois O Mundo que
d'este modo explicou as sybillinas palavras do oraculo Bernardino e todos nós ficamos entendendo o que nos espera e aquillo de
que precisam os nossos adversarios.
O resto é com os factos e com
a policia.
Talqualmente. Só a esta é que
compete manter os discolos no
stricto campo da ordem para que
não sejam molestados os cidadãos
que, serenamente e arrastados
pelas suas convicções monarchicas, vão saudar o chefe de Esta-

r. . . Se os monarchicos forem do no seu regresso á capital e fereceber o snr. D. Manoel á esta- licital-o pelo brilhantismo triumdo
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nada teem nem querem ter com Paiz.
isso. Nem um só republicano se
thia popular de que vem uzufruin- lembrará de ir perturbar essa mado e com a qual se vae arreigan- nifestaçãO. . .

do no espirito publico a fé inhaba- . . . podem ir sem risco saudar o

EM CONTRASTE...

lavel de felizes dias e a esperan- rei ágare.. . Masoquenão po-_

fôrma de nào viver della's. Comer

e dizer mel é manha de Portugal.
Em França não é assim, pelo Inenos depois de republica; não porque' sejam diversos os gostos mas
porque se leva nas ventos pm
traz.

Quanto aos funccionarios civis 6
o que se vê. E quanto aos militares? Quanto a esses, é muito peior,
e não se faz segredo d'isso. Sem irmos até ao regimen das faltas, das
delações das devassas domesticas,
q ue tanto ñoresceram com o liberalismo radical; sem irmos tão longe

-pórque não é agora preciso-basta passar os olhos pelas declarações do general Picquart, actual
ministro da guerra. O general
Picquart, ministro da guerra da Republica, não tolorará no exercito

um unlco official ue não seia Intolramsnts dsvotsdo s lnstltuloõss vlgentss. Diz a isso, que não 6 só urltar que se ó republicano: 6 preciso'
sol-o, pelo coração e pelas acções.
E' bem natural 'que os nossos republicanos se enfadem cum a trans-

cripçño d'estas coisas, que slo a
destruiçlo completa das patacosdas
com_ que ellen aqui fazem carreira.
E não é só nos comícios. Mas os
monsrchicos e que não podem deixar no escuro estas como, senão
nando sejam monarchicos tingidos.
reto nlo quer favs, favs s

reto.

Em França o general icqusrt
diz aos militares que não 6 só Will'
que ss 6 republicano. Em portugal,
os republicanos não toleram que
alguem diga ser mnarochico, senao
rs não os importadeva inho;
nar. yranetes
Não se enfsdem com estes paralellos. Contentem-se em dar vivas _ao capitão Cabreira, que lia-de
julgar que nao e com elle, tio pouco lhe lembra a sua qualidade de
militar. E deixem-nos citar ss coisas
de França, d'onde tudo nos vem,
até os meninos. Preto ndo quer fa'-

ça carinhosa de futuras ventura! dem é affrontar os sentimentos Amoñnsm-so os republicanos, vs, favs s preto.
para este Paiz, que só pode Ho- democraticos do povo de Lisboa sempre ferteis em citações, pela¡ Lá 6 aquillo; cá 6 uma Intima.
rescer e engrandecer-se n'um lon- fazendo na rua manifestações afgo periodo de paz que, ás classes frontosas para o partido republiproductoras e laboriosas, permit- cano com morras e outros gri-

que s imprensa monarchrcs vem fazendo acerca dss democracias praticantes a proposito do spaventozo
caso do cspitlo Cabreira.
ta collocarem-se em desafogo e en- tos . . n
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cto results 6 de tel forma eloquente
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Assim 6 o que o Notícias de LisÍçado combate aos força. Elles não dão licença para boa proseguo na sua faina fornetucho, en

inimigos das 'instituições e en- mais.

assis continentais
A proporito das sibyllinss alsvres do grlo chefe e once o ds

demagogia, proferidas algures que,
por enigmaticas, csreciam de interproteção, e orientando-se na dou-

trina genuinamente liberal escrevia,
cendo ao preto s favs que o mesmo bl dias, o orgão dos dissidentes
Mam.

.
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«Para saudar Eli-Rei, o que é tão
catoria «Saudade das creadas GloSyn
dic
anc
ia
legitimo direito dos mon-archicos
na. j ianrii e Margarida»
Como o dis republicanos que eiu
Tem estado n'esta Villa um em- _O feretro iieou na egreja matriz
Fra
, nça acclamam,_›to "pr
_ esi
. den
_ teí__cfal- pregado superior da direcção dos. para ser presente aos oHicios funebém'. não '0" quçgiínlumr'” oul'correios, e telegraphos, que veio bres que se realisara-n na manhã
oñ'ender-se seja quem fôr. Iodo o syndicar acerca de algumas queixa seguinte'.
s
cidadão portugues tem; o direito de que áquella repartição tem
A“ familia enlutada, especialmensubido
ser monarchicof ou .republicano, e cont a direcção telegrapho-postal te áquelles nassos amigos, as
no
shit-de ser respeitado no exercicio d'esz villa por par
te de alguns cori- sas condolencias.
d'esse direito, quaesqu'er que sejam terraneos DOSSOS.
as suas convicções. °Sendo a moForam prestadas declarações por
W
narchia o regimen constituido em bastantes caValheiroa que o synd
iPortugal, e ella a instituição que .cante entendeu dever ouvir.
Es
co
la
s
mo
ve
is
pode ser acclamada publicamente.
como em França ou no Brazil o é
chico é lícito provocar os adversa0Isina
rios, como a nenhum republicano,
póde desculpar-se que injurie e
Assim se denominam as tintas a
perturba quem não siga a sua fe po- agua (lavaveis) para pintura de inlitica. Os que bem comprehendem o teriores e exteriores de casas.
que seja liberdade não podem lêr
o mais economico meio de
por outra cartilhm.
pintura até hoje conhecido, pais.
E)

apenas custa 400 réis cada kilo em

Assim mesmo é que é; infeliz- latas de tres kilos, (minimo de venmente este accôrdo que nós-os da). Emballagem e transportes a
monarchicos-sdo melhor grado ac- cargo do comprador.
ceitamos é repudiado por elles-os
Depositario: Fernando Vasques.
i'e ublicanos. Quando assim se lhes Rua d/o Almada, 91-2.° Porto.
fa la. . . Zangam-se.
_-~MtLW-~› « -

Gazela da Feira

TE
Aos nossos estimaveis assignan
tes extra-concelho, fazemos a pre
unção de que vamos, na proxima
semana¡ enviar á e'staçâatelegra?ho-postal deita villa os Seus rec-¡ÇÓos de cobranpa referentes ao ;se
gundo _semestre do anna corrente
que termina a 3! de dezembro pro-

ximo.
A todos rogamos a especial fine
o
ea de; os mand
arem satisfazer upóe
os avisos afim de evitar oder/;lu
pão dos mesmos que nos traz, além
de onerosas despesas, irregulari'
dades naesçripturaçdo.

A "cobrança na villa e fregue-

riedades.
Ao que nos dizem tem trabalhos

de merecimento.
*

Domingo passado houve o annunciado_ espectaculo pela pequena com,

panhia dirigida pelo actor J. Pauloo qual não desagradou.
Abriu effectivamente segunda feiA casa, composta na plateia e

a Republica. Mas a nenhum \monar-

'iiorieuiiio

nossos amigos Arthur e Joaquim
Ferreira da Silva.
*
Hoje ha espectaculo no nosso
tneatro por uma companhia de va-

ra passada no centro republicano
d,esta villa 0 curso noturno para
adultoa da missão das Escolas Mo.
veis pelo methodo João de Deus.
Esse curso f'uncciona todos os dias
uteis pelas 6 horas e meia da tarde,
sendo já frequentado por varios individuos. A inscripção, porém, ainda
continua aberta até amanha.
Embora militemos ein campos politicos oppostos, não nos Cega o facciosismo de não reconhecermos a
utilidade da missão escolar que o
partido republicano para esta Villa
solicitou e subsidia e bom é todos
os que precisam da luz que irradia
do a b c aproveitem a occaSião de
a receberem gratuitamente, frequentando aquelle curso.
Alem d'este, abre logo que haja
alumrios um curso diurno mixto pa-

galerias; camarotes e balcão, porém,
desertos.
w

l). Manoel em Aveiro
A assistir ás festas que ante-hontein se eñ'ectuaram em Aveiro, pela
visita do snr. D. Manoel ãquella
cidade, d“esta villa emigraram alguns
centenates de pessoas, algumas das

quaes nos añ'irmaram que esses
festejos foram magestosos.
\
_H

l'esoa

E' um novo semanario que nos
Durante'a semana só um dia
veio visitar e que viu a luz da puhouve trabalho de pesca na nosblicidade no dia 22 do corrente.
sa costa, sendo diminuuissimo o seu
A séde da sua administração é, ra crianças.
Esta missão é dirigida pelo snr. resultado,
como o titulo indica, ¡na Oilla da
O mar continua agitado.
Feira, sendo seu proprietario o nos- Jicmtho Simões, que é um professo amigo dr. Vaz Ferreira e director sor intelligente e consciente.
...w
o snr. Pinto Valente. Publica-se ás
w
segundas, declarando-se advogar a
Notas ii lapis
poiiiica regeneradura em cujo partido se enñleira e adviigando a
Eleicoes parochiaes
P
assam seua anniversarios naorientação politica do snr. Consetu
li
ci
os
.
iheiro Teixeíia de Souza. Tem esE' hoje que tem logar as eleições
N
o
l
e
4,
os snrs. João Bernardinerada collaboraçào 0 novo collega das
juntas de parochta.
n
o
de
Ol
iveira Gomes e João Fera quem, agradecendo a amabiiidaN.) nosso conceiho não ha oppo- reira Somos Games.
te da sua visita, appeiecemos lon-i siçà
o, sendo sómente nas fregucziaa
E
n
o
di
a
5,
o nosso amigo Este_eu presperidades e CUII] quem nos O:
Our e Vullcgd, no dizer do seu vão Fails¡ Reina.
é mui grato permutar.
Orgao, as eleições iiSoalisadas pelos
Os nossos parabens.
republicanos.
«Partiu quarta-letra para Lisboa,
---_-“O__w

com destino a Manaos, o snr. Manuel Pinho da Graça.

Feira

W

Falecimento

sias do concelho, começará tambem
A na
semana e será feita
Na manhã de 23 do corrente falpass '
ante.
_
leceu com a avançada idade de 97
D ' já agradece esta redacção annos a sur.“ D. María Pereira de
ao's seus ?Ilustres assignantes a ñ Jesus, sogra do snr. Manoel Valennem 'do pagamento.
te d'Almeida, importante commerciante d'esta praça, e avó dos no.;A redacção.
sos presados amigos Antonio e Alvaro Valente d'Almeida.
Este inesperado desenlace encheu
de consternação a familia da extinctaMartini
a quem, apezar de velhinha, dispenaava os maiores cuidados e exNo ¡pendeer de Cortegaça pro- tremecia com desvelados carinhos.
duziu-se no dia 26 do corrente um
O saimento funebre teve logar
lamentável desastre de que foi vi- n'aquelle dia ás Ave-Marias, com
ctima Rosa Soares de Araujo, me- numerosa assistencia.
lhor conhecida pela alcunha de
No prestito, atraz do ataude, que
eMail_le dos Carppos, d'eata villa. era conduzido por irmãos pobres da
Sentido informações que temos Veueravel Ordem Terceira de S.
por dedignas seguiu no primeiro Francisw, seguiam os snrs. Angelo
tramitay ascendente da manha com Amaral com a chave do caixão, Gusdestino a Cortegaça, a infeliz «Mel- tavo Sobreira com a toalha, tenente
ladasi, afim de exercer, como cos- Belmiro Duarte Silva com uma cotumava, ,o seu mister de vendedora rôa de lilazes, begonias, botões de
ambulante de azeite nas fregueziaa rosa e secias com a dedicatoria «Uldo norte. Chegada ao respectivo timo adeus de sua filha _e genrm,
apeadeiro saltou a plataforma e, Ernesto de Lima com outra corôa
quandobuscsva tirar uma canastia de jacinthos, martyrim, amores perdo vagon, poe-se em marcha a loco- feitos, lírios e begonias com a dedi
motiva colhendo a desgraçada que 'estoria :Saudade inñnda de seus nesoñ'reu morte instantanea. Haveria tos›, Francisco de Souza Villas com
no facto» sómente imprudencia e uma corôa de glicinias, botões de
ignorancia da infeliz ou tambem in- rosa, jacmthos e begonias com a decutia dg, Sementes., _no signal de dicatoria «Saudade da familia Arau.
partida ou' do machihísta no avanço jo», Antonio Sobreira com outra codo comboio?
_rôa de despedidas, martyrios, amoEis o que cumpre. averiguar as res perfeitos, lilazes e begonias com
auctoridsdes administrativas e judi- a dedicatoria «Saudade de Manoel
ciaes arqueiro facto ioi plrticipedo. Anselmm, e Nunes Branco com um o

Foi muito concorrida a feira de

Associação de Soooorros lluiiios

gado suirio que no preterito domingo teve logar no Largo Almeida
Garrett, etiectuando-se bastantes

Reune no proximo domingo, Óde
dezembro, a assembleia geral d'esta Assoc ação, afim de eleger os
transacções.
Hoje realisa-se o quarto mercado. corpos gerentes para o proximo
anno de
1909.

w

Jury Gommoroial
Uma grande nova para os apaixonados do bom theatro: Vamos ter

Procedeu-se no dia 25 do corrente mez, ao sorteio dos jurados cornde passagem cá na terra no proxi- merciaes, que
teem de funccionar,
m
o sabbado, 5 de dezembro, a com-

no Tribunal d'esta Comarca, du-

panhia do tiieatro D. Maria, de Lis- rante o thl
eO anno de 1909, senboa, a qual dá uma unica recita com do sorteados
os stguimes indivia sublime peçi em 5 actos Fourc/zam- ditos:
^
bault, original de Augier e traducção de José Sarmento, qUe, em Lis1.a PAUTA
boa, produzm um dos maiires successos.
Manoel Ferreira Dias, d'Ovar;
Esta peça é representada pelos José Pinto Fe
r
n
a
n
d
e
s
R
o
m
e
i
r
a,
artistas Augusto Cordeiro, Cecilia d'Esmonz; j
eronymo Pereira CarMachado, Deilina Cruz, Barbara v-alho, 0,0vai
; Francisco Ferreira
Wolckait, Carlos Santos, Augusto Coelho, ide
m; jose Maria Gomes
Mello, Fernando Maia, Pinto Gusta Pinto, ide
m; José LUIZ da Silva
e Francisco Mendonça.
'
CerVeira, idem; Manosl Augusto
Desnecessario é encarecer o me- d'OliVeira Salvador
, idem; Joaquim
recimento da campanhas; basta sa- Valente d'Alme
ida, da Ponte NUVa;
ber se a sua pi'ocedencia e os nomes Jo=é Gome
s da Silva Bonifacio,
que compõem.
d'Ovai; Antonio Pinto Lopes PaOs preços são os seguinte:: pla- lavra, idem;
Fianoisco Maria d'Oiiteia. 400 reis, balcão 250, galeria, Veira Ramos, idem;
Alfredo Alves
i.“ tila'~2oo reis, 2.n e 3.' lim 150.
Dias, d'EsmOiiz; Jose Maria RodriO preço dos camarotes é ::goal gues da SilVa,
u'Ovar; Fernando
ao das recitas de gala do primeiro Arthur Pereira,
idem; José Maria
bouquet de despedidas, malmequeres, de Jrneiro.
de Pinho Valente, idem; Lino Pebotões de rosa, myosotes, litazes
Os bilhetes acham-se desde já á reira Leça, d'Esm
o
r
i
z
;
J
o
á
o
Fr
ag
abrancos e folhas ti'nera com a dedi- venda na Havaneza Cearense, dos teiro de Pin
ho Branco, d'Ovar;
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Manoel osé Marques de Sá, d'Es- ' 8
mmiz'
snoel Lourenço Ferreir_a,
,
,
d Ovar; João 'da

a

Graça Con-em,

idem; Manoel Pinto de Castro, dlEs-

›

muriz.

2" PAU l'A

a -Marla José d'lllivslra, de amigo retirou já para o Porto onde
idade de 46 annos cssadâ com fre uenta s escola ratics
'
do Com-

Sobral_
_Manoel Augusto, filho de José Maria Valente e Anna de
Rezende, de S Miguel.

Manoel Paiva, da ,rua Velha.
» _Maria Graca Souza Villa, de
49 snnos, viuva de Francisco
José dos Santos Gosta, da rua
da Praça.

-Rosa, filha de Antonio Costa o Albina de Jesus, da Pon-

e

Francisco Correia Dias, d'Ovsr;
Rodrigues de Figueiredo,
José
idem; Francisco Fernandes Ramalho, dlEsmoriz; Francisco de Sá Ribeiro, da Ponte Nova; João Pereira
d'Oliveira, d'Esmoriz; Antonio Francisco d'Almeida, idem; Manoel'Gomes da Silva Bonifacio, d'Ovar; Antonio da Conceição, idem; José Maria Pereira dos SantOs, idem; Anto-

Manoel, filho de Manoel Lo- . ›
pes e Anna da Silva Felix l do '
› _

D

te Novs.

-ManooL filho de Francisco
Rodrigues Pinto e Anna d'Olíveira da Cunha, da rua de Oli- ›

›-

Veirinhs.
-Manoeh ülho de Maria Fer-

›

)

mecrl'cio. Estimamospvel-o.

-Para Lisboa retirou tambem ns
passada terça-feira o nosso amigo
o Ex.“w Snr. Antonio Alves da Cruz,

Ex.ma Esposa e gslsnte filhinho.
-Luiz José Duarte, de idade Que goes por lá muito aquolls nosde 60 annos, casado com Ross so amigo.
d'Olivoirs Valente, do logar do
-Passa melhor do incommodo
Domms

'

que tt timsments o scommotteu o

m _›~loaqu¡na d'Oliveirachula,de nosso particular amigo o Ex.'° Sur.

idade de 70 snnos, solteira, de Guilherme Santos. Folgsmos em
limo de Villa.
registrar tão grata noticia.
12 › -loaqulna da Silva, de idade
_Por noticias recebidas directlde 75 aunos, do logar da Caba- mente sabemos estar livre ds perinões.
go o nosso amigo e importante bo13 a -Anna Gomes do Jesus, de nemerito o Ex." Sur. Dionysio Peidade de 66 annos, viuva. do reira dos Santos, residente ns cirho
José Fernandes da Graça, da de do Porto. Estimlmos sincero
rua do Outeiro.
mente.
14 s _Francisco d'llllvslrs Gomes, ' '-Tambem voe sentindo bostonde idade de 42 annos, solteiro, tes melhoras o nosso amigo João M.
da rua da Motta.
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