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Não. Porque?
Ff obvio que a razão foi, nem
podia deixar de ser, para que
não ficassem constatadas as suas
informações sobre a elegibilidade dos seus parochianos em
documentos, que podessem ser
requisitados pelo poder judicial,
na hypothese de reclamação,
quaes são os termos de que falla o § 2.o do artigo 24.” do cítado decreto.
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as mi'trgztridas

dado o nosso amigo, o snr.
Eduardo Ferraz.
Promptas melhoras.
-t'arnu

segunda-tetra

para

as Pedras Salgadas, o sr. dr. Albino Leite de Rezende.
-Vae sentindo algumas melhoras o nOsso estimadissimo
amigo, sr. Manoel _joaquim Rodrigues.
Muito estimamos.
--Para Vendas Novas, a tim

de tomar parte nos exercicios
do otttomno, partiu a semana
passada o nosso querido amigo
Bernardo Barboza, digno tenente de artillieria.
y§+_.

ç: Portugal e llrazllv

commissào, embora composta
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ca rgos administrativos os eleitores que da lista consta saberem
lêr e escrever, chega a ser um
cumulo. Pois o codigo administrativo não os declara qua talz?

E' preciso que a commissão os
apure? Pois ainda que não fossem apurados não eram elegíveis
por força do disposto noartigo
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houvessem requerido para serem aos ein"“S .snrs. drs. Manoel e
inscriptos como fundamento de Domingos Aralla, Joao Baptissaberem ler e escrever!!
ta, Chaves, José de Almeida e
Estamos convictos de que é outros. . .
facto unico em todo o paiz!
Repetimos: e o cumulo das
Apurar como elegíveis para calínadas!! muito aproveitavel

8.0 do codigo administrativo.
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Apenas duas musicas a dis'JS administrativos, e essencialmente christa.
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Na rua do Outeiro, na elc- que resistiram ao vento, aqu
i
' ínf(›rn'.açi'›es dos pa- gante capella de Santa _loanna, e all¡ tttu idylio d'uldeia, de
regdores e por elias cujas portas se abriram (t vene- quarto em quarto d'hora ttns
ra!
ração dos ñeis, tambem se lc- poucos de foguetes a impressiovantava, destacando-se no tneio nar os ouvidos, e nada mais qu
a disto se fez!!!
e
raram-se como elegíveis das mais ricas galas, e dos es- podesse interessar e divertir.
ente os que Íizeram reque- plendores da mais aprimorada
Não houve, que nos conste, a
lentos.
decoraçao, a imagem veneran- menor desordem; e mesmo o
Assim interpretou a maioria da de Nossa Senhora, de rosto nosso povinho, embora gose
de
da commissào a seu sabor a formOsíssimo, irradtando de si uma fama terrivel Ia fora, é bom
lei. Felizmente tir'io e ella u ,um a casta poesia do lar, da familia, e bem intencionado E demai
s,
gistcr davi!, e, embora com tra- e d.: innocencia immaculada.
as eleições ainda veem longe...
balho, procurarcmos demons»
Podemos pois aiiirmar, que a
s
o _,_ñ__~_,_ .'ar perante o poder judicial desercnç't. que tantas almas tem
Santo .Antonio
'l o intuito com que este lançado nas escabrosas Veredas
den tão celeberrima in« da desesperança, não e a nossa
terpret. ao a lei e tomou como confidente, o alvo dns nossos
lí' na quinta-feira proxima
base pa
a ,elegibilidade tão tristes anheios, o termo da nos- que se real
isam os festejos em
disparatad
fundamento, qual sa Viagem dolwsa, o nosso Lil- honra ao gr
a
n
d
e
t
h
a
u
m
a
t
u
r
g
o
,
foi o de s
purar sómente os ttino somno.
na sua elegante eapella da Pra_____+.-r,.. _
(1111;: ¡Lazu'mn correrá/0.
ça diesta villa.
Notas t'apldas
Pelo que ouvimos. Os mezarios, que são eaprichosos, paVindos da cida I: do Rio de recem que
se
q
u
e
r
e
m
!E
sa
hi
r
. \Nãwa
Janeiro, Estados-Unidos do Bra- bem: víto apr
esentar uma festa
zil, chegaram a sua casa no (la- a verdadei
ra altura das festas
Perguntas soltas
daval, freguezia de Vallega, Os boas dies
te concelho. li isso
snrs. Oliveira Lopes, abastados bom e, e que
nao desanimem.
capitalistas e soci05 da impor_Sega ;Ida 'z' 'tz
Ainda nào nos foi presente o
tante Casa commercial n'aquel- programma, ma
s ouvimos que
Quando responderá o Ovu- la cidade, Oliveira Lopes de C." haven't na vespera soberba illu
Os nossos cumprimentos.
FUI.st sobre os amanuenses e
minação, e no atrio da capella
_Esta levemente incommo-

ou mais contribuições directas
do estado por quantia não inferior a 500 reis.
Só para os que foretn recen- otliciaes da camara e sobre os
seados com este fundamento é guardas da matta?
que a commissào tem de apu
far_ a su; elegibilidade ou ine.Quando fará a camara cum= cuibiltta e
prir ao arrematante das obras
Aos demais, isto é, aqttelles da estrada da Graça o se
u conque são inscriptos com o fun- tracto, obrigandoo a fazer os
damento do n.° 2.0 do citado passeios:
artigo 1.”, não manda o §5.°
do artigo 26 mencionar se sim
Quando mandará a camara
ou nào são elegíveis para car- COmpÕl' os muros
da ponte de
gos administrativos.
Joao de Pinho!
Ordenar que a commissao
apurasse a elegibilidade de taes
O arrematante só teve pressa
cidadãos, isto é, dos que sabem em tirar os capeados e
não faz
lêr e escrever, seria a maior ca- os reparos que,
segundo diz o
ZiÍ'mn-Ía juridica, desde que a lei Oz'm'ense, foram ar
rematados?
administrativa expressamente os
declara taes.
Quando se faz a compostura
Foi exactamente n'essa cali~ da estrada da rua da
Fonte, ha
nada que cahíu a maioria da tanto tempo annunc
iada!
a

trado de alegrias, quando o .sol

Publicou-se o primeiro numero dleste importante jornal,
que ve a luz da publiCtdade em
Lisboa.
lnsere gravuras importantes
como as de Prudente de Moraes e outros tantos vultos
proeminentes d'este paiz e do
Brazil.
O mez de maio, o decantado
1*? bem collaborado e deve
e feiticeiro mez das dores que rivalisar com os principaes pea Egreja, desde o alvorecer do riodtcos do reino. Não tem pochristianismo, consagrou a Vir- lilica.
gem de Nazareth, foi este anMais uma garantia para o exino,
na mais recondita e igno- to que a tllustre redacção derada aldeia, ja na mais soberba

e opulenta Cidade do orbe catholico, ruidosamente festejado.
A nossa villa, onde nào lavra

ainda, felizmente, a corrupção
dos vastos centros popttlosos,
repetiu com encantadora singeleza, n'uma doce melopéa repassada de suavidade, Os mais
para o almanach de lembran- ternos canticos e as mais fervo.
ças na secção respectiva.
rosas orações, que os sublimes
e luminoqsstmos espiritos dos
primeiros seculos tão piedosaTinha, pois, a commissão de mente dirigiram A'quelle, que
apttrar mncammzíe se eram ou ergueu a fronte de todos os innào elegtveis os cidadãos insaifelizes e de todos Os martyres
crtptos com o fundamento no l para o céu da vtda infinita.
n.O I.° do artigo I.° do decreto! Era deveras consolador, no
de 28 de março ultimo.
mez que expirou, todo orches-

ve alcançar.
Agradecemos.
-F

Senhora do Amparo

_Festejou-se na segunda-feira
a Imagem da Virgem do Amparo, na sua velha cepellita que
se levanta no pittoresco logar

tocarít uma musica da terra,
desde as 8 da noite até as 3 da

madrugada; e no dia missa de
festa e sermão pelo rev.O Antonio da Silva, de 'Iii'avanca (Uliveira d'AZemeis), orador muito

conhecido do nOsso povo. A'

tarde, ha procissão e no lim
musica ate ;is 10 horas da noite.
Uma festa attrahente.
a** .. _

Bazar

Como repetidas vezes temos
annunciado, e no proximo domingo, sob o arvoredo perfumado da alameda dos Campos,
onde (is rouxinoes ensaiam as
primeiras notas das suas bailadas amorosas, que se realisa o

festejado bazar em beneticio de
N.
do Rosario.
As damas da nOJssa primeira
sociedade preparam já as suas

foi/Mics ligeiras e titulticores,
lrescas como carapmhadas e
diapltanas como vens de noiva.
para distribuirem pelo índigena
embasbacado as finas tapeearias
da India c as ricas jarras do Iapào vistosamente tloridas. i
Deve ser uma festa ruidosa.
()s rapazes, em verdadeiras

convulsões d'entliusiasmo, acerca do delírio caritztnvo, provo~

cado pela generosidade de N.
S. do Rosario, promettem já
aggredir as salvas de prata, onde o sol de junho porá scintil!ações doiradas, com ptnihados
de notas em folha.
A philarmoniea Oz'uruzsv, to›

cando ;t rebate pela-ts' ruas da
villa, chamará ;t capitulo as

dc Guilhovae.
w
boas alminhas philantropicas.
Costuma esta festividade ser
C
o
n
s
t
a
nos que a ccunmissi'to
muito concorrida, o que não
, tem recebido muitas prendas e
l tiotamOs este anno, em virtude
a
l
g
u
m
a
s
d'
al
to valor.
do pessimo tempo que fez ja no
Portanto fiquem os nossos
arraial de domingo,sz no dia
patríeios sabendo que e no dosegumte.
mingo 9 do corrente no lar-ro
Embora não chovesse basd
o
s
C
a
mpos que tera logarho
tante, é certo que a noite da
bazar.

vespera apresentou-sc duvidosa,

i'

.W

' ceaita Ribeiro & Irmã,
Pesca

a

mais conceituadas serincipal d'aqui, um réque ahi transcrevemos
de curiosidade:

Uma verdadeira desgraça.
SH
OI'

Começou mal a safra na COs
. do Furadouro.
'~ Mar rutm; e um ou outro dia

._.

' que ha traballio de pesca o rc- Na adolescencia, quando o
s,
bae
pom
dos
em
fog
que
bas
pom
as
mo
co
o
and
fic
a,
nad
si
sultado e qua
muitas vezes prejudicadOS os ha musicas estranhas que_ r“oat'n ..g
OS
.m

Ml1a-

e

de
ns

essas canções d'uma harmonia ignota,

OSn

io-

de
om

IÍS,

o.
nd
ta
ba
re
ar
e,
rd
ta
is
ma
m
ue
ng
ti
ex
se
d'esta
24
e
n.°
o
qu
ReCebemos
uma illnsào perdida em cada nota. ~

D. Miguel Ferrer e respectivos
artigos biographiCOs.
!113.

Insere tambem em photogra-

em

vura ()_ ('oi'unu'rziío do Porto, o

g0,

periodico mais conceituado do
paiz. Agradecemos.
”*_,mc

iza-

0 mau tempo e o man

r

vinho

Pa'

ihir
:sta
;tas

sso
em.
:e o
que
lluella
rra,
l

l de

ntoOliuito

. Ay
tim
)ite.

A. ventania fez dcbandar mais

cedo as pessOas que, na segundat-tetra, tinham ido ao arraial
de S. Donato, em Guilhovae.

Ainda assim algumas dlellas
tiveram tempo de tomar o seu

[ii/ão. e era engraçado ver um
figuram de gravata a berrar pelo caminho, proferindo palavras
offensivas da moral publica e
ameaçando esmagar os seus inimigos politicos com a força ¡wrruleu de que se julga dotado
em certas occasróes.

Effectivamcnte toda a gente
conhece a força de lingua do
tal sujeito, e principalmente a
dos seus musculos para dar às
de villa diogo.
Causam-nos riso estes valentes!

Menos vinho e mais educação nunca fez mal a ninguem.
m OS

______.›-

..
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Attenção
Aqui declaro cuproprio lijitimo Viterinario_Alveitan
Jacintlio Martins Nogueira Alves diCastro. De _lanardo de
Cambra.

idas

jfi-se sabe ao publico que
este anda a mais dlum anno a
prender a Alveitar Na companhia dos Srs. Morteágoas dls.
Martinho d'Salreu, a curar-capar-e Sangrár toda a cualida-

) .la-

de de Gado Bacúm, e cavalz'ir,

Assim como tambem Sangrar,
losa.
nras

L'Oh, minha ñôr, meu norte!
' A - que, nos fascina,
- penso que a Morte
' Orações inclina!

E n“este enleio a vida se resume;

vasio Lobato, Palmira Bastos,

ra»

_A

ergam embora as ondas bonançosasi
os lampejos terríveis do Ciume,
interrompendo as arias amorosas.

e imprestar gente, etc, etc, etc.

'

l

f, ,y

\

A um eonílssão

l

«Eu amo-“ muito. Off reçote o meu amd¡ o meu c ação

e foi possivel
rou
,
Os
ad
id
cu
.
De meu anfor!
: horas para saber
exacta dos casorios
Resposta belle,
ados nleste e no passado
Viva expressão
z de Maria.
E parece que desisto de tal
De quer. só fall
pessoa tide~
nto
qua
por
nto,
inte
Byte-oração:
f
digna, grande cefallivel pro»
pheta n'estas C01 .s, asseveraizAmo rOsas, Violetas
me que até ao tim de junho
,MMS as “minhas do prado, . _ todas as moças casadoiras diespea
r
aça
abr
vão
a
uczi
freg
ta
.v. Estas, p'lzi sua humildade,
sada cruz matrimonial.
«São bem mais do meu agrado.
D'esta forma, fica tão sómente a raia miuda que para o
«Amo a santa Divindade,
proximo anno de 15,796 já deve
estar nas condiçoes de ;Mudar
“Tudo quanto e bom e justo;
o!
ad
-t
as
(f
«Adoro a tua bondade
Por isso, nada vejo de vanKE tambem teu nome augusto. tajoso em ir incominodar o parocho, se c certa a prophecía da
gna
edi
fid
e
el
lliv
infa
,
nde
gra
tu
zes
-di
a
est
mod
«Sou
ipall
o
tu,
es
ser
sem
..
xa
bru
«Em uma phrase qualquerda feiticeira dloutras eras!
«Pois castidade e modestia
Pois eu continuarei em guer«São Ornatos da mulherl»
ra aberta contra esta patifaria,
do
o
oad
cor
ver
de
hei
e
!
olá
Eleut/Leri'o.
mais feliz exito o meu ataque
severo embora, mas justissimo.
Que a culpa parte simplesNo mar largo
mente dos senhores hOmens,
muitos d'elles, senão quasi toos
menin
bes,
ímber
moços
dos,
Que longos dias solitarios passo,
de recados, que trazem a sua
Aqui, retido_ no baixei veloz;
corrente d'oiro e um laço de
Aos curtos gozos d'um prazer escaso setim; e sem pudor e com a
vào
cias
auda
das
vida
atre
mais
Succedcm horas d'um viver arroz...
pedir licença para. .. casar!
1*: a mãe transmitte immediaMeu penSmnenro, atravessando os nrcs, tamente ao pae a resolução
Vac lá na patria procurar... os meus... inabalavel do @nosso filho» que
;

Mas, ah! delmlde... que só vejo mares.

I doargo

;ar 0

E depois deixa esvoaçar 05
labios um Sofás!) contrafeit

tosse forte e accade 9m cr
crarro!
Patifarial

b

u

l

Ide seda e nmtinées, isso nem
tem conta.

l

Patifarial
O homem não deve tomar
conta dluma .. mulher (com o
devido respeito) senão depois

como a mulher nào deve gosar
a eterna posse de um homem,
Saudade immensn como os vastos ares, a maior das bellezas que Deus
Saudade uleznpa que me rum. ,. dus meus. . .
'creou, senão depois dos vinte e
:h
mam mcrusce quando u“llt'at'u os mares,
Ono
nove, e antes dos trinta. . .
Nota da redacção:
Mas nào se vê isso hoje.
E' copia fiel d”um prespecto Que só minora contemplando os céus.
ha aos treze anruc
uer
peq
A
que appareceu aiiixado na por“T. Chagas.
nos incompletos já se enfeita; e
ta d'um predio no logar da Gandara de Macieira de Cambra. + os petizes d”onze ou ainda me-

ANNUNÇIOS
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0 ::'07 wanessa defdz'tor
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Esta o mundo perdi

adaga¡ 1!!, '

i:
*

augmentado.
Quem ganha com este

: catia volume
t

gmento é o pastor da minha
guezia a casar as suas ovelha,

e tambem o respectivo ajudante-o cura, a baptin * os cordei- Ma ( .
rinliosl . . .
Patifaria!
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Alfre lo

3.o
-Itom
tico, tr
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!Lo

trader' .› Ile .

(“ln-Ira dtlzcmels, 3

A s unir:

31.3;

5914 Edgar lr' .vieulei
(DO nosso correspondean

Galés/ lrutlucçh'* de C.
LISBOA

Diz-se que fixa, temporariamente, ifesta villa a sua resi-

dencia até ao completo restabelecimento da filhinha mais
nova, a ex!“a sr.“ D. Leopoldina Kopk de Carvalho.
_Festeja-se hoje o Senhor
da Campa' n'uma ermida pe-

quenita, talvez a 2 kilometres
d'aqui.
Costuma ser o passeio favo~
rito dos oliveirenses mais gem_
tis, que atuam a verdura dos
campos e o oxygenio dos pinheiraes. Hoje um sol, como

:arrow t;
( i.a

É, É..

No dia

C .Iu',71'it

3,0 &corrente

mez, pelo meio dia, ?Ma
do Tribunal judicial t'l'(_)var,v

vac á praça para ser arrematada por quem mais offcrecer
sobre a avaliação, na execução por scllos e custas que
d'estio, doira lhes a paisagem e o dr. delegado move con-

_Procurou-nos hoje o nosso
vantajoso, com uma menina
E além do esp1iç0, só descubro os céus! muito séria, triguinho sem joio, amigo Justino Leite Ribeiro. Soum grande dote, quasi trezen- bresaltava-o a nossa communiComo são tristes cs pesados mantos, ¡tos mil réis, afora. um cordào cação extra-muros da nova do
das
moe
seis
seu casamento, que já era velha
tou
cus
que
go
anti
i!
d'aqu
Das calmas noites d'estcs céos
na feira de Santo Amaro; e en- de mais no dominio publico, e
Quem ha que possa traduzir nos cantos
tão vae muito bem vestidinha, pede-nos um desmentido formal
A dor que sotTro, c que jamais soffri?
graças á. Divina Providencia, só _muito delicada e muito attenem limpezas leva ella, a noiva, ciosamente, já se vê, porque elle
Por mim não posso... calarci lamentcs ' uma ou duas canastras cheias, reconheceu como nós, que essa
uer
seq
nem
nova
voava
tar
por
de
polo
com
a
polo:
não
era
até
Que cmlmldc Lento nas canções moldar...
W.
familiar a todos os oliveirenses.
um lenço...
Aqui, só rugcm os vulcões dos ventos,
Portanto o meu amigo JustiE saias e capuchas e lenços

issao
las e

›ssos

em troca do ta(- -'

faz um lindo casamento, muito encanta-lhes o passeio.

veitar. ditodo o Povo desta freBiva a
guezia que Cleos
Freguezia d”-_--

,onintilados

las' frang ¡1th

slh
ga
s
o
d
ta
la
É
@
as
o
ã
v
e
o
m
o
c
é
e
u
q
Ó!
5'
ti
-c
cÓ
s,
po
.
_
quem diz:

Fiquei attonito
(Não de terror)
P'la confissão

'

nos, pas _

itos,
g
s
eatlo
solfr
a
n'alm
entro
(lonc
e
qu
,
zía
gue
fre
ta
Sr. Rijidor des
el-le dará parte, ao Mestre Al- \lergo as torturas que a saudade tem... dos trinta e cinco annos; aSsim

n já

r

\.r 4*!"

ts da
) as

e NX

l Antonio &in.

«.__,__›,',~0~

2", t0-

ovo-

Emfim o barato e o fino
que todo o mundo aproveita,
só na loja do Justino
IO3-Rua Direita.

'3.

A minha obrigação para com
o Meu Mestre finda a 15 d'Março do anvno proximo d'thj.
atão é que ñndarei de tumar
todOs os meus istudOs: Para
.
mar
do
mir
bra
o
-.is
open
c
e-s
Ouv
e,
apart
toda
em
puder curar,
aonde quer que me eu a char,
sem impedimento Algum. todos Fm pe', na popa, com os olhos fitos
os Labradores que-sc quizer a No céo da patria, que me foge alem,
BenÇar-se -- Administre-.se ao

icer-

Ha papel em côr's variadas;
carteiras que lindas são!
charuteiras prateadas;
sellos d'industria á mação.

persas pelo chão,
ao_-límiar.do dqr Á' .deito somno,
as petalás azue_ uma illusão.

Como as aves no azul, vamos cantando

interessante revista quinzenal,
que se publica em Lisboa.
Como Os numeros antecedentes, vem explendido e variado.
lnsere na primeira pagina 'o
retrato do sr. conselheiro Barros Gomes; na segunda e terceira as photographias do dr.
Henrique (larIOs de Miranda,
dr. Alexandre Braga, F. de Souza Carqueja, Souza Bastos, Antonio Corrêa da Fonseca, Ger-

Em bolachas nacionaes
ha tudo o que é mais moderno;
conservas especiaes;
Paraty propria do inverno.

O

_____..__r

lui

rino;
per'
gosto
d'um
pasteis
1
e os queijos lacteos da strella.

Se olhàmos par,traz, n'esse
que a. juventud engrinaldou, s indo,
.atraVessa o co .jo desgrenhado
das velhas a ções, que vão carpindo. ..

que sera d'essa gente tão des~ banhado nas volupias do luar...
graçada, tão cheia de fome!

as,

, arouqueza murcella;

os foge, chor

j o nosso coração s(
.imortalhado em rev

arraes e senhorios das compa- ,e que mais tarde não se es tam mais',
nhas e o respectivo pessoal.
A classe piscatoria chegou ao São os hymnos do Amor r.
verdadeiro auge da miseria, e! e vem toda a existencia perfu .-w
nleste caminhar não sabemos o como um lyrio das tendas de um

«Mala da lim-opa»

eja e vinho tino;

s, de

tra josé Pereira Frade o do
Alfaiate, do Carrascal, freguezia d'Arada, mas ausente,

sendo as despezas da praça
á custa do arrematante, a seguinte:

PROPRIEDADE

Uma oitava parte d'uma

morada de casas terreas com
cortinha de lavradio e mais
no Ribeiro, não se resolveu ain- pertenças, sita no Carrascal,
da-diz elle-á passagem dolo- freguezia de Arada, avaliada
rosa da Apia do matrimonio.
em
37:5
760
réis.
_O nosso amigo Bernardo
Soares, obsequeia hoje com um
Uvar, l dejunho de 1895.
banquete variado, explendido
Verifiquei
_a avaliar pelos annos transactos-alguns dos seus íntimos
O juiz de direito,
d”esta villa, e da Bemposta.
Agradecemos a amabilidade
A
[nas
.Ilíarlz'ns.
do convite.
_Espera-se ámanhã, n'esta
O escrivão,
villa, o sr. Anthem d'Araujo, o
proprietario da Estamparia do
?não Fcrrez'm Coal/20.
Bolhão, no Porto.
-Vimos ha dias nas vidraças (71)

A1°1'9.11iamo I

Repositorin uríd ico

2.a Pl'lâLlCAÇi.

ROCopilaçio .las leis ;mr/res lo.
paiz em Íl>ClI'Ul(l.~' .lo 32 Palell'

› dia io de junhc.
pelo meio dia, c
:'ibunal judicial Ll'C. -.
e praça para sor arremapor quem mais rollercctcr

pulilwntlos

missin para revenlor, rnsla ruim

lilál'lClllvl 30 réis_ pago¡ no ;n'lo

Pa ru a p

.la onlrega.

Anna... . . ..
_,Sorliesll't'... .
Trimeslro. . .

. que o Clr. delegado p

'Contra _loão Evaristo

Nus' pl'IH'llllIlàh' e. ilhas o pagu-

15300 réis.
700 n
360 v
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