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"ªltissima; .

titia- unm. . .

._Sémpre que o paiz atra-

vessa um recrudescimento da

wma, dentro do regimen, in-

, ,soluvel crise economica, 9 mo-'

"(ral, ;os' partidos monarchicos,“

, . erreceando-se da perda do

-, poderio, » vêm pela voz des—

«ª—ha'rmonica - da sua imprensa

'ª'º'confessar que é preciso mudar

' detida, quando não, precipi—

termos-hemos no fundo do

.;aabysmo, que é a irremediavel

ruim economica com a humi-

lºlhante'perda' da independen-

"ºoia 'moral e“ da autonomia na—

. eim-srl: . . .

'- '» ' Sem pudor e com cynismo

__,“vêm'jcónfessar os” Seus erros

" “e, “bater“ pbaris'aicamente no

' peito o poeniíet me pcccatz',

'-Entâo,' aovêr fugir'as vi—

"ª'ítuallías, 'no acampamento or-

« _'.'.'ça"mentivoro _é unisonoo cla-

" mor que apregoa a necessida-

de _do saneamento administra -

' “" “tivo. Passada a negra nuvem

' j"; “tempestuosa, volta-se leviana-

,,"“' mente ao regulado sinta quo

,! “sem vêquue. já acima do ho—

' frisou-te se acastella'm outras

' " da mesma natureza e porven-

!t'.ura mais perigosas. Com a

"mesma sinceridade fazem-se

,. novosprotestos de emenda e

com as mesmasconsequencias.

" i'Isto tem-'se repetido muitas

vezes e, o nosso exagerado

,sentimentalismo de meridio-

' Ínaes,'ou a nossa profunda in-

- cultura de peninsulares, sur—

""- =prehende-se sempre ao verifi-

car que reincidi'mos nos cri-

minosos processos de vida .ve-

lha! '

, . Oracom franqueza já não

ha desculpa para isso. Acredi-

j" «tar nos propósitos “de emenda

' de'quem prevaricou uma vez

_ , ,e se mostra—pelo menos na

”paranoia—sinceramente ar—

ª: ªrependido é prºprio das al-

'. mas puras, optimistas e bem

"'º intencionadas, e pôde, quando

'_ ', muito, toc'ar as raias da inge—

- . Í_..j unidade, mas estar constante-

's,“ . mente aser illudido pertence

aosdominios da imbecilidade.

Quem nos engana uma vez,

   

 

  

   

   

   

  

                  

  

  

 

   

  

    

    

   

  

  

  

 

não deve illudir-nos pela se-

gunda.

Todos os partidos, que têm

sido governo, confessando im-

pudicamente os seus errºs,

nos têm promettido melhoria

de processos: e o que têm el-

l'es feito?

Reve'zam-se nas gerencias

os mesmos reincidentes, os que

têm superabundado nas pro-

vas de incorrigibilidade, os

que têm faltado redondamen-

mente aos protestos de rege.

neração. E' que o regimen

não tem outros homens, que o

sirvam; é "que & atmosphere.

do poder envenena, vicia, en-

sandece. E que o problema é

política, sendo necessario sa-

tisfazer as aspirações popula-

res para que a ordem e a tran-

quillidade surjam, sem o que

_ to economico como conse-

quencia da synergia de todas

as forças vitaes da nação. Ora

a monarchia incompatibili-

sou-se com a nação e já ago-

ra é impossiveia-harmonia.

porque, se ella concede liber—

dades amplas e sem restri-

cção, suicida-se. e, se exerce

a .tyrannia, ooncita contra si

toda a massa opprimida e sem-

pre victoriosa atravez da His-

toria.

Para a nossa convicção a

monarchia tem os seus dias

contados ou seja substituido.

por uma constituição repu-

blicana. ou seja—ai de nós!—

subvertida pelos seus erros,

transformando-nos em prote-

dos da onzenm'ia europeia.

A' beira da fallencia, com

uma dívida ductuante de aí-

tenta e dois mil contos,'com o

orçamento desequilibrado, isto

'é'com uma despeza superior a

receita em cêrca de cinco mil

contos. com o paiz nyeste esta-

do o «que faz—o ministro da ia-

um emprestimo com a consi-

gnação dos rendimentos ain-

da livres, apertando—nos na

garganta a goililha da escra-

vidão financeira, asphyxian—

do-nos!!! O que faria qual-

sua fazenda & sumir-se no sor-

vedouro da onzens, porque

  

  

  

        

  

  

  

  

  

        

  

   

   

  

não pôde haver o resurgi'men--

otorado vexatorio ou tutellaf-

zenda?! pensa ein contrahir'

quer proprietario, que visse a. .

RUA DE PAssos MANOEL, 211 a 219 — PORTO

os rendimentos eram inferio-

res z'ts despezas? sim, o que

faria, Nestas condições um

proprietario honesto, que qui-

zesse conservar a sua indepen-

dencia, solver honradamen-

te os seus compromissos enão

perder o seu patrimonio? Evi-

dentemente equilibrar o seu

orçamento, cortar nas despe-

zas superfluas ou menos ne-

cessarias até que os. rendi—

mentos as cobrissem, e fo-

mentar mais activa e intelli-

gentemente a sua adminis-

tração para augmentar as re—

ceitas, se possivel fôr. O que

fazem os ministros?-

Sern' fomentar a agricultu-

ra,:o commercio nem a indus-

tria, sem auxiliar-.a labora—

ção nacional, augmentam as

despezas para satisfazer as

clientellas famintas.“ Sem pa-

garmos devidamente nos em-

pregados activos, sabedores e

zelosos, estamos a ser corroi-

dos por um excesso de buro-

cracia, que peja o Terreiro do

Paço; sem'exercito e sem ma-

rinha estamos a dispender na"

sua sustentação (pelo menos

: os algarismos orçamentaes as-

sim o dizem) a bagatella de

ºnze mil contos; pobres e pe-

quenos estamos a sustentar

um luxo de chancellarias,

com que não podemos e de

que não precisamos. E mil

Outras coisas. Na hora da af—

iiicção o que se faz? recorre-

Se a processes, que qualquer

amanuense dos menos phos-

phorz'saa'os poria em pratica:

recorre-se á usura ou ao ag-

lgravamento' das contribui—

ções. Pede-se a camisa a quem

já a não tem: o impossivel. E

a par d'isto passa-seo tempo

na intriga telas para adqui-

rir ou conservar o pennàcho,

sacriiicando a vaidade ou ao

interesse pessoal.

Ou esta infeliz nação está

ooudemnada a desapparecer

pelos desígnios da Fatalidade

ou, para que viva, lia-de ter-

minar em breve o regimen,

que a suiªl'oca.

.Pli'r'lodemo.

  

       

  

  

 

   

  

 

    

  

   

          

  

  

         

    

   

    

   
   

 

  

  

   

  

  

 

    

   

  

A OBRIGA familia. Porquê? Porque no par-

.—— tido (pão havia. não ha. orienta-

__ , , . .. ção e principios; cada um tra-

SPEGMRNTÃÇÃO tendo de chacun governa-sei cada

um visando a. para seu proveito e

sua honraria, emular o logar su-

premo. Porque no partido, em vez

de um corpo de ideias que cons u-

bstanciassem as aspirações jeraº s

e séries de um nucleo ou uma

multidão reflexiva, em vez disso,

havia, ha apenas a vontade e o

modo de vêr de um dirijente teu—

do. dos intresses da coletivi-

dade, a percepção que só lhe

convenha. Môrto o chefe, expli-

ca-se que, entre eguaes, outros

se cousiderassem nas condições

de Julio de Vilhena; e, como o

podêr se exercita ao modo expe-

dito de mais macnsso autoritaris-

mo, alguns mais irrequietos, ou

mais magoados, no direito se jul-

gariam, senão até no devêr, de

lhe negarem obediencia.

E' no que dá. a hierarquisaçâo

quando apenas personalistica,

quando guindada aos estremos

de centralismo que depauperam

os dons partidos. A crise latente

não se demorará muito tempo &

estoirar como os foguetes, basta

que lhe aticem o fogo qualquer

embate de vaidades, qualquer

questão magna de . . . campanario.

No progressista, môrto o che-

fe—e oordealmente lhe não dese-

jamos senão que viva—o mesmo

suceder-zi.

Um e outro dos grandes parti-

dos teem & mesma queixa de pei-

to, um e outro estilo destinados

a segmentar-se ou sêr engolidos

por St.“ Ignacio. Precizavam, pa-

ra atravessar a hora calamitoza,

de convicções, de fé viva, de

robustez moral e de princípios

ativos. .

Não possuem o que (Para em

deante é indispensavel para viver,

e, assim, morrerão fracionandovse

ou integram se, o que está. pres-

tes, no partido da Companhia;

para com ,ella darem o ultimo e

desesperado ataque é. causa da

liberdade. ,

D'eles, divididos por ambições

de pessoas, e por iniresses da fa-

ção, e que ao paiz bem serve

e que se'desagreguem, se inutili-

zam uns aos outros, ou “se sub-

"vertam no mesmo poço do rea-

cionarismo combativo. '

Qualquer , das previzões (: a

morte,. e morrer e awunica utili«

(ln'le, presentemente, de tuas par-

tidos. ' '

Entulhos de um mundo velho

-quo o destino pois os sacuda!

Nes partidos monarquicos &

crise de dissociação que já não é

de hoje, antes vem de anteriores“

e atrazados tempos, presentemen-

te manifesta-se em estado agudo.

Assim, raro é o dia que o tele-

grafo de Lisboa, pelos jornass,

nos não traga informes e esclare-

cimentos sobrc & cizâo rejeuera-

dora. Ao espirito atento convem

apreciar os motivos desse irreso-

luvel condicto, e não é precizo

que um Spencer ou um Augusto

Comte se seja para, acerta la-

mente, se conhecerem as causas

que prevalecentemente levaram a

tal fraqueza. .

E' que, no partido rejenerador,

como no seu conjenere—o pro—

grossista,—de ha muito se subs-

tituiu & disciplina dos principios

pela suj sição vergonhosa á supre-

macia chefiesca. Verdadeiramente,

mesmo. nesses dois importantes

agregados politicos nunca, de fav

cto, existiu a disciplina de princi—

pios; existiu sempre, como a mar.

calos de inferioridade, a disci—

plina partidaria, eufemismo de

subordinação a vontade e ao cri-

terio do chefe.

Mas, enfim, tempo houve em que

ainda o grosso da ação partidaria

converjia para certo fim precon-

cebido, e é disso, de certo modo.

prova a doutrina do fomento; de

que na rejeneraçao se tornaram

dirijentes e executores Rodrigo

da Fonseca e Fontes.

Depoisdisso porém, e ficou-nos

pelos olhos da cara a decantada

doutrina, apoz o breve intervalo

da pseudo chefia sei-pista, vem,

com Hintze, no partido rejenera-

dor o acume, dacorrente reacio-

naria, improgressiva. ferozmente

centralista. Em politica jeral,o

chefe dispendeu os seus esfórços

e os seus recursos na faina do

eugrsndecimentodo poder real,

que .Oliveira Martins exalçou; ém-

politica partidaria tendeu. conse-

guindo o, a obter dos seus ade—

ptos uma subordinação quase su

tematica, firmando se. para tanto,

nas suas. ainda até agora, incom-

provadas capacidades de merito-.

rio estadista; e nos argumentos

da razão dinastica.

Ele môrto e crismado no_

ataúde de «o ultimo monarquico:

quiz o rebanho um novo moirul,

para cujo efeito se deparou em

julio de Vilhena o homem —pro-

videncia, que. como tal, foi acei-

te, solicitado, e consagrado por

fim—mm voce. Nisto, desnortsan

te. ocorre o, fenómeno esperada,

irredutível, das ambições hostili-

zantes e. ditª,,íªidªtljghll't'epl'eml-
º terrorismo

veis; e os conflitos, e não acórdo, Vinha a sêr & maquina infernal,

ameaçam esboroar a coheseo da,a himalaits do terror branco, em

Anton io Valente.

w..
.——

ecos DA SEMANA“

 



2

Hespnnha vngendrada por Maura

e pelo» fruilm consumos.

Bsqnenu, goi-on ao foriniduvel

ennbxte da Illultltlâº liberal. sacu

dida da aruma peninsular por sa- :

bios como Joaquim ”esta, nro-

pagandistas Como Iglezias, e pela

imprensa que na nobre Hespauha

sabe ainda cerrar fileiras—para

venzêr. Lá, o monstro da lei faci-

nora, vae enterrar-se nn odio pu-

blico; entre nós, a lei de [3 de fe-

vereiro com excelente e celerada

saude continua a funcionar, a de-

portar e a nssas—inar inocentes.

Ahi es á uma lçào da Hespa-

nha .

Se a aproveitassemos?!

Economias, moralidade. . .

E' uma aria estaiada, tâo ve—

lha como () conatitumoualismo

0 itu'g ido.

Daia se servem como de muletas

os pªlt'llus na upo içáo e os go-

verno— que se governam. Como da

praxe nao a esquaceu () atual, e

o em Espergueira. que mlulsfil'u

lá. nas fecundos, tao bem o enten-

de qu-r. acaba de assim o provar â—

Camaras.

Preiisa'lo pelo snr. dr. Afonso

Costa lá titubeou & comissao de

um emprestimo que negociata,—

2:6U0 contos aojuru de 7 “lol! Ecu

noinia —claro.

Quanto a moralidade teem ali

aquele pedaço de . parlamento

para ordenar essas cores, as de-

bater. aprovar ou rejeitar, nao as-

sim 6 Vii-nha uma?! das qual ..

O pariu-nente e que e maicread :

insolente ein apertar o ministro.

Ou já. o eme-ouve.. ._ndu mundu?

Ensaios. . .

Continuam as prisões insólitas,

as buscas domicil «"os, as ameaças ,

patentes a propredade da ini-|

pl'tfllª'd

Tudo com o seu quê de miste-

flu, de iiiqu eiante b-lelcu, que

tal é o amo ente dileto do nepJ-

lisino.

Houve (latº já, com João

Fiauco, em ter entao o demente,

a uniu-mdadm: da hipocrisia de

agora.

Psique trama ás claras—vá.

Mas de mascara e de capote

Santeiro -é relesmente nojento.

Antonio Jose d'Almeida

Palavras do querido e grande

tabua», indiVidualidade alta. in-

confuidnfel, magnitica; gloria e

orgulho da nossa raça:

«a monarqua nóva liquidon ao

nascer.

L qudou por falta de ideas e

por [alta de sinceridade. Foi a

bancarrota da intel-jºueur & a

quebra fraudulenta do caracter.

Para a sepultura onde jazará ha-

de ir com mais odios do que a

monarquia de D. Carlos, porque

ol povos mais detestam a hipocri-

sia do mando do que abominam

os ex.-jeros do despotismos.

Amigavdmente

Ouça e Discussão. Se tivesse«

mos previsto que o caso Afonso

Costa haria de fuder um lado

triste de certos feitiox, o qual 'é

argumentar s. lll lealdade uem lo—

gira e borat/lar tudo para enco-

brir H. verdade, não ter ain—is abor-

dado o as.—unipio para não nos

Vermes obrigados a lastiinar ()

tempo perdido no emprego bal-

dedo do nosso («tim Pela ultima

vez dareniu—z o caso Afonso Cos-

ta-Uristo é muito d fereute do ca-

so Afonso Costa-Martins de Car-

valho. 0 primeiro den se entre

dois correliginnarios (Cristo a es-

se tempo ainda era considerado

republicano) e o Directorio tinha

pela lei organica do partido o di-

reito e o dever de intervir, o que

fez evitando. se bem se mal é dis-

cutivel, o duelo.

Agora Afonso Costa foi des-

afiado por Martins de Carvalho.

que. não é republicano, não ha-

vendo nada que autorisasse a in—

tervenção directorial.

Toda esta questão é isto e que

diterente da salgalhada indiiesta

que na Discussão temos lido. .

Quanto às perguntas que nos di-

['le e como o processo da. caza é

falar claro, de mãos lavadas e

com os pontos nos is, eis as res-

postas, al az dispensaveis pois já

está dito e redito embora por ou-

tros termos.

1.“ O D'rectorio não expul.

sou Homem Cristo, no congresso

posteriormente, em Lisboa, é que

a assemblea pleuaria como tal o

qnalilicou.

2.“ : Desqualilicado transfuga»

aqui se disse, porque de facto a

vida punlica desse homem, ultima-

mente, não tem sido cºisa diversa.

3.“ Quem tem podêr para des-

qual ticar é o congresso e condi-

Cionalmente é o Directorio.

E ahi tem a colega. Falamos-

lhe com o coração no bico da pe

na e como cristãos que se prezam

não lhe guardamos rancôr'.

Que afinal escorregar num abn

zosito é o que ha de mais hlho

de Eva.

Palrando. ..

Ex.“ colega e nosso prato do

ll a, ainda & Vossencia:

Nós comprehendemos quea nio-

Cidnde estudiosa seja leviana, in-

.lisiipliuada, irreverente e icono-

cla-ita; comprehendemos que se

não arrejimente em qualquer fa-

cçao e conserve as azas absoluta-

mente lsvres para voar para o In—

ti ito, mas queremol a sempre ge-

nerosa, abnegada, utopista M )-

narchica ou republicana. não a po-

demos vêr a encarquilhar & alma

em genulivxões aviltantes perante

um ldUlU de carne e osso, seja

um rei ou"um presidente de repu-

blica, porque esta baixa idolatria

é facto inedito na Historia das

academias, porque é um signal

.a-ndeute de decadencia moral e

enviou. No nosso tempo de estu-

dante a briosa conservava na co-

luna vertebral a vida do bronze

e não vergava a imposições de

ninguem. De coração aberto n to-

das as aspirações generosas e co

rebro feito a todos os movimen

tos de J ustiça e Progresso, a no s-

sa causa era a da humanzda-

de; rarissimameute desciamos das

3 andes syntvl is & piel-ear inte-

resses partidarios, e nunca baju-

lando o poder ou acariciando a

mão. que pôde dar.

Foi por isso que nos galvani-

sou o ultimatum, e sacudimos o

palz em ondas de patriotismo.

Hoje, que tristeza!, o videirismo

invadiu as almas em formação, e

eles lá vão, guiados por nefasta

força occulta, franquear & porta,

que ha de dar entrada para o rei

feitoria da vida pratica. Triste

mocndade! Se á Discussao agrada

o servilismo, que lhe preste mui-

to bem.

De resto não nos fale a colega

em autoridade moral, que nos pó-

de obrigar a pedir-lhe de em-

prestimo uma coisa de que tanto

carece, nem nos obrigue a reta-

linções pessoaee. porque isso nos

incomoda e aborrece.

___—**—
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Eu vi () Amor—mas nos seus olhos becos

nada sorria iii: só ficso e lento

morava agora ali um pensamento

de dôr sem tregna e de intimos cansaços.

Pniravn, como espectro, nos espaços,

todo envolto num nimbo pardaccnto. . .

na atitude convulsa do tonnenio,

torcia e retorcin os magros braços. . .

E arrancava das ams destroçadns

a uma e uma as penas maculadas.

soltando & espaços um soluço fundo,

Soluço de odio e raiva impenitentes . .

e do fantasma as lagrimas ardentes

cabiam lentamente sobre o mundo!

Ant/zera de Quental.

——*——

Interesses municipaes

II

Muito temos que dizer no rn-

mo saude publica dependente da

acção camararia, mas somos for

çados a intercalar assumpto mais

momentoso, que certamente per—

deria a actualidade, se nao fosse

tractado agora.

Queremos referir nos ao pro-

jecto de constru ção de cadeias

(embora sob o nome de «para

repartições de correios e telegra-

phos»).

Quizemos achar acêcto na de-

terminação camararia; puzemos

nesmo toda a nossa boa vontade

á procura de elementos que a

justilioass'em, mas baldaram-se

todos os nossos esforços, porque

nos apparecen sempre anti econo-

mica e altamente embaraçante pa-

ra as administrações futuras. Bem

sabemos que é de absolu'a neces-

sidade nma habitação confortavel

e de facil fiscalização para os

presos, emqunnto persistir o

actual systems penal, mas tam-

bem não ignoramos que possui-

mos um editicio hospitalar, con-

demnado pelos mais elementares

principes hygienicos, o que equi—

vale a não existir ou melhor a

ser preferivel a sua nao-emsten-

cia. Se os presos devem merecer

a commiseraçao social, porque é

em nome e a favor da soc edade

-—e quantas vezes por culpa d'el-

la!—que sao encarcerados, nin-

guem ousará negar que aos doeu.

tes se devo mais protecção.

Ora, abundaudo n'esta villa os

pobres por isso mesmo que é mui

to populosa, e não sat sfazendo

o actual hoSpital sob todos os

pontos de vista, principalmente o

hygieuico, temos de reconhecer

de urgente necessidade & constru-

cção de edificio novo.

Por outro lado as cadeias tam—

bsm são necessarias. Não haven—

do dinheiro —- presumidamente —

para os dois ed Hsios, como re-

solver?

Hs um meio, que já foi aven

tado e por cuja apresentação nas

desejamos alvçiras, a hsm que

nos parece que podiamos recla-

mar a patente de invenção, o qual

vem a 'ser construir hospital

novo e apropriar o actual ás ins

tallações prisionaes. As cadeias

ficariam isoladas, de (mil Hical -

seçao, com boa distrbziiçto di

agua, com cubagem mais ipi: suf-

ãsieute para o habitual ll) «imen-

to populacional e com lirguezn

para a installaçao das depenleu-

-cias, isto é com os requ sites

exigi los pela moderna scieucias

Estamos a ouvir perguntar nos

escarn-nha e compasswamente: e

o dinheiro?

Realmente, antes de planear-

mos obras, precisamos conhecer a

receita que lhes hit-de custear as

gdespezas para não nos succeder'

'cºmo áquelles individuos, que

construiram um moinho no cimo

de um monte e depois se lançaram

em vão à cata de agua, que o

movesse. O assumpto não é para

tratar de animo leve, nem nós

pretendemos esgotar as soluções

do problema, mas afigura se—nos

que elle tem solução vantajosa,

que não é a que se procura dar-

lhe. O que se pôde aiiirmar desde

já. é que em qualquer administra.

çâo, particular ou publica, é gra-

ve erro economico olhar unica-

mente para o presente, ou guªar-se

pelo criterio estreito e exclusivo

de gastar pouco. Nenhuma das

obras é dispensavel e por cenas»

quencia o ideal será adquiril-as

pelo menor dispendio possível

sem as prejudicar no seu destino.

Partindo da liypothese de que

se gastam seis contos em cadeias

(base da arrematação) e calcu-

lando em dois contas a despeza a

fazer com a apropriação do hos-

pital, () que não póle andar lon-

ge da verdade, teriamos realisa

do no nosso caso uma econo-

mia de quatro contos, que reverte-

riam a favor do novo edifício no-

socomial. A camara, creando re-

ceita — e ulteriormente diremos

como—adquiriria o restante ca-

pital para. o edifício hospitalar,

licando por este modo resolvido

o problema.

Não é, porém, bem esta a so

lução, que desejamºs por não nos

parecer a melhor.

Achamos mais util, e por va—

rias razões que a seguir exporê—

mos, que a administração heap-.—

talar se separe do município, e

se torne independente por meio

de Misericordia ou qualquer ou-

tro equivalente, o que vem modi-

ficar um pouco as condrções do

iproblema. No numero seguinte

Fabio Culictator.

fallaremos.

"NOT—[CIARIO

Dia ii Din

  

Partiu segunda-feira para Tho-

mar, d'onde regressa no proximo

sabbid ), o nosso director e pres-

tante amigo Antonio Valente de

Almeida.

——Tem passado incominodado

de saude o snr. João Ferreira

Coelho, escrivão de direito d'esta

comarca.

Desejamosdlie melhoras.

-—Apóz uma curta demora en-

tre nós, regressou quinta—feira a

capital o nosso amigo e ded cado

correligionario snr. commendador

Minoel Pereira Das. '

—Oumprimeutamos ha dias n'es—

ta villa o snr. José Ribeiro Bor-

ges, do Porto, agente geral da

Companhia de Seguros «Porto

gal».

_—

liesliiiihidcs e arraiaes

Tem logar no proxíino sabbado

e domingo na sua capella da Pra-

çi & brilhante festividade enlion-

ra de tliaumaturgo Santo Antonio,

cujis festejos obedecem ao sec

guiiite programma:

Dia 13—A's 7 horas de ma-

 

A*s 9 horas e meia subirá ao

ar uma girandola de foguetes an-

nunciando o principio do arraial

e far se-hào ouvir até ás 2 da ma-

drugada, em 2 elegantes coretos,

onde executarão as melhores pe-

ç'is dos seus. magníficos reporto-

i'ios, as duas philarmonicas d'esta

villa —— Bombeiros Voluntarios e

Ovarense.

A's 11 e meia haverá. um in-

tervallo. em que se queimará. um

vistoso fogo do systems de Vian-

na.

Dia let—Além da exposição

do Santíssimo durante o dia, às

11 horas da manha missa sole-

me a grande instrumental pela

capella Ovarense e ao Evangelho

sermão pelo nosso conterraneo

rev. Antonio D.as Borges.

Aºs 4 da tarde vesperas, acom-

panhadas a orchestra dos Bom-

beiros Voluntarios. sermão pelo

rev. Atitonio de Carvalho Maia,

do Porto, e precisso), em que se

eucorporarao as duas philarm'ini-

cas, seguindo estas pela ordem

que pela meza lhes fôr indicada.

. Nos mesmos dias lia egual—

mente em Estarreja grandes fes-

tejos a Santo Antonio.

Eis em resumo o seu progra-

ma:

Dia 13 —-Festival nocturno das

9 horas ao alvorecer do dia 14

com vistosa illuminaçao e lindo

fogo d'artiicío confeccionado a

capricho por tres pyrotechnicos,

assistindo as bandas de infantaria

24 e dos Bombeiros Voluntarios

de Aveiro.

Dia 14—Das 8 ás 11 horas

far-se-ha ouvir a banda de infan-

teria 24 e em seguida missa so-

lemne & grande instrumental pe-

la orchestra Uniao Salreu-Estar-

rejense e sermão.

A's 4 da tarde sermão e pro-

cissâo, acompanhando-e a banda

regimental e a União Salreu-Es-

tarrejense. Recolhida a procissão

as duas musicas tocarão até in

[O da noite.

. Teve a. costumada concor-

rencia a festa que em S. Donato

se realisou domingo e segunda-

feira em honra da Senhora da

Ajuda.

No arraial nocturno, que foi

mais movimentado que o do dia

seguinte, ha a registar uma trai—

çoeira aggressâo praticada por

Augusto Adão. de Molaredo, do

Vallega, o qual, sem razão admis-

sivel. jogou uma valente paulada

em Antonzo Maria Soares Pinto, ' '

da rua Nova, tambem de Va lu

gi, fazendo-lhe um grave feri-

mento no olho direito.

0 aggressor evadÍu-se em se-

guida,

;) caso já está aii'ecto ao tribu-

na .

. No proximo domingo tam.

bem tem _logar a antiga romaria

do Senhor da Pedra, a qual, por

coincidm com as festas antoninas,

não deve ser muito concorrida de

romeiros d'esta villa.

l'assuiiinilo

Na sua casa de Vallega e ao

cabo de longa doença falleceu no

da 6 a snr.' Maria de Mattos

Graça, esposa do snr. Joaquim

da Silva Graça e mãe dos nossos

Antonio, ultimamente encarnada. amigos e dedicadi—sinios correli-

A's :') da tarde, novena acompa< gionarios José Maria da Siva

nha. benção da imaiem de Santol

Muda a orchestra dos Bombeiros'

] Voluntarios.

A' no:te, illuminaçao, da qual

se (lestacará. pela primeira vez na

frente do adro da capella uma.

entrada de tres arcos ladeados de'

xudrezes, o que deverá produzir

um bouªto effeito.

 

Graça, secretario da commissao

parochial republ'cana d'aqnella fre-

guezia, e Manoel da Silva Graça.

Seu funeral que se etfectuon

na manhã de segunda feira, foi

numerosamentc concorrido, atten-

ta a geral sympath a que gosa na

sua terra a familia Graça.  
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Nil-fitas do feretro pegaram os» grande prime de be

uti. 'dr. João Maria Lopes.

Issac Szlreirs, Antonio Sobreira

entregue no snr.

bltco com a sua industria.

E' para desejsr a. não repet'ção ,

" Dalâvn Brauga, sendo a chave de tese actos, que deprimem o'|

Francesco de prestígio moral d'uma. localidade.

d'inscctos r: borbolêtns noctumus, mtos, etc.

e n coruja tambem de ratos, hezouros, eira-

coes, etc.; registo a titulo de curiosidade

apenas. a lenda de que a coruja bebe o

azeite das lampadas das egrcjns e cnpeilns

em que habitualmente vive.

Isto não passa de esperteza de suchris-

tão velhaco e pouco escrupuloso: e se algum

m servir O pn— l Mas esse despreocupação em que vi— ,

uvem, trensl'ormn—se em cuutellu na epocha

"de nidificação. Parece que todos ou cuidados

se concentram. o loml em que o ninho deve ,

' sêr construido não é determinado no senso.

E' antes cuidadosamente
escolhido, ao

abrigo dos ventos dominantes, em mmo

  

' para beneficio e ªlegria du humanidade ai.

vem.

._.—.*
—

Liga de educação

980 dos netos de cxtincts, o nos-

so director Antonio Valente de

Almeida e a toalha, o nosso smi-

Ao distribuidor educativo da es-

tação postal d'ests villa, snr. ,,

Sº Nºnºªiªfªªºº-
Antonio d'Olivelrs Ramos, acaba

, ';fªmlllªPlllººtªdª 8- ºXPl'ºS de ser concedida pelo governo a

“0 ªlºcªmª'mª dº "0880 Pºzªf- medalha de cobre de bom serviço

==“?!me fªllººª“ no mesmo e exemplar comportamento, sendo

ªlª. ªd Pªrª, º .ªº"— Jºªé Rºdflº em virtude dºtsso melhorado o seu

- gues d'Oliveirn, de S. yicente, e ordenado.
l

antigo vereadºr dª ªºªªª munici- Ao zeloso funccionario os nos- '

Olive!!! Ifºpeª' .
, , , '— , que por a sua fragilidade não comprometia

Condom uma CONN, recorda- nlSlnbluªºr do Cºrrem & segurança dos filhos, e livres das vistas vos alirmar que ill as viu beber-0 subei

in
que clle visita as caixas do azeite de qual—

contmva ao começar o ninho, se modificam,

consegue, abandona-o.

nault que tendo um casal de pintssilgos

feito o ninho n'um ramo que por não po-

der aguentar o peso dos Filhos loi vergando,

correndo o ninho e os seus habitantes risco

,de cehir, os paes, presentindo o perigo,

conseguirem ligar

mais forte por

secco .

quer irmnndnde. . . pnru () não deixar gu-

nhar ranço.
' ,

Mas estes preconceitos não recztlrcm st'.

sobre aves: () morei-go. o sapo e o ouriço

cacheiro são utilissimos e hem desprcsmlns

animnes.

O morcego & n andorinha nocturna; e

que dilfercnça de sympstliias entre uma e

outro!

O sapo não (: venenoso mus um dos

mais uteis nnirnnes; eu não Connllllll que (:

mmhu vista alguem mate um sapo e dos:-

jsrm ver muitos no meu quintal.

discretas.

Se as condições em que o local se en- l

nve procura remediar o mal e se o não

Assim conta Me—

esse mmo e um outro

meio de tios e hcrvss

Ha ninhos desconfortnveis: n codorniz

' pelidads na ultima gerencia rege- eos pnrabens.

fez a sua postura u'umn depressão de ter—

reno; outros desgrudºsos: () ninho dn pega

e um amontoado de pequenos troncos; mus

' e encontra sempre compradores.

Ha paizes em que o sapo está ri venda

Todas as aves em geral se alimentemnerodnrs.
__

Abutos & reprimir

Pagamento de juros

' '
Continuam os desleixos aliás

muito censursveis, nesta nossa

boa terrinha.

Ha muito que a nossa princi-

pal Praça —s do Comercio —é ebu-

sive e picarescemente, viveiro de

galinhas e outras aves.

,Principism na proxima segun-

dºs feira, 15. a ser pegos na rece-

bedoris d'este concelho os juros

d'inecripções e coupons relativos

» primeiro semestre do anno

corrente.

Excursão

"d'entre nsaves exoticos tem lugar de desta-

Nói temos ptr essa vils l'óra. “mªmª

varias causas que nos originam,

d'insectos, larvas, borboletas e outros sul-res

prejudiciacs à agricultura.

São nnimnes uteis: () pisco, n cortiça, a

toutinegru, milheirn, lavandiscu, felosn,

rouxinol, andorinha, pedreiro, pintasilgo,

pintorõxo, serczino, [lit.-pau. mclro, cuco.

pôpn, tcntilliiSo, laverm, sombria. estor-

niuho. verdouzelln, tnrnmboln. e ainda—não

vos espontcis—a piga, o (dre-a, e o pardal.

D'estes tres conheceis vos os prejuizos

que causam mts sementeiras uindu recentes

e nos cercacs maduros.

Mas não conheceis os beneficios.

hu verdadeiras maravilhas d'srchltectura e

conforto: o de pintastlgo tão regular e tão

macio. o de curriçn tão abrigado e seguro e

que o tecelãa republicana. Como bom re-

publicano fralenrn'a com os seus seme-

lhantes e sob um tecto commurn de colmo. ,

por todos construido no rumo d'uma arvo-

re, vivem nos 800 ou mil construindo ahi

ceda casal o seu conformvel ninho, mas tão

dos outros que parece um só.

Ficam de tal Inrnn que não lm reptil

ou carnívoro que lhe chegue. engnlhos, mas, francamente, este

de galinhas á. solta, fazendo da

e estabelecimentos
circum-

& sus sala de . . .drscanso,

A” hora a que escrevemos está

: commissllo promotora da excur- Praça,

são e Coimbra em contracto com visinhos,

Om rnciocincmos um pouco: semen-

teiras recentes e cerenes maduros lin-os nos

mmpos um ou maximo dois mczes no nuno;

de que vivem essas _; aves nos outros dez

mares?

Patterson que viu estes ninhos rms

dorestss de mimosas do pai: dos Xsmaguus

diz que estas aves rivalizam em industria

l com as abelhas.

Em geral é o casal quem cerca o ninho

»

Apenas de larvas, lagartos, lesmas, in—

na cional

O seu programmn

(L'Jnh/znu; [M

E «]mr/ :" a tanta d'rth' (,l/fhfvu' l"v lt

exisrencia dentro de nós, como tmn,-3 [rr-»-

pulsôrn, d'um espirito umpll-lzumnlu lllll'f-

rente do espirito muderno. linulurtntn t-sln:

vive animado por um grande iucnl dr: per-

feição, de vida intensa o nsxpzinsivu, dc |u-r—

sonulidudc cndn vv; nnis IlCíl :: livre, que o

leva tt lrnbnlliur cun ['urfrsuvemnçu pum «,»

l'euliznr, o nosso t.“,pll'lll) vegeta um Deus

dani, sem ideal e sem l'urçr, in:-pm para

() lrulinllro persistente, ill-::tpçll. d.: lltennr

iniciativa. límquunto (: segundo, crente no

seu pmlcr,—-crcudur dr: scncncius «: de in-

LllISU'l'tlS, de liberdade c d:- justiça,—tim

d'este mesmo poder o viro sentiu-unto d..

sun dignidade, o primeiro ost'lllu snrnluru-

tudo entre um pmvidenurulisum
utr-Jrrrgiul

e um Ízllullsnm sem energia. lug-:lurnnuute

crcduln e imixurnente indlll'urcnlzu n'nnlt

Vil resignação a tudo e tt todos, svut crcnçu

no seu puder, sem uma cluru nuca” du pio-

priu dignidudc.

(?!/um as musas d'um Jr!)Í-rru,xi.' l'or-

tugel. creu-lo nu seculo Xll, r-m prt-nu «iv.-

lizaçãn nic-.lievul, formou-sr: e desenvolvi-u-

se sob a inllucnciu do espirito d'eªu cpu-

cba, ncompunhnndu o movimento europeu;

depois. no lim (ll [Ed-ide Merlin, iu lumin-

do e organisadu Soli u unção «lua luv—mus

causas gomes, expandiu-sc inrt'iundn ('.—'. lL'lll-

pos moderno.—t com os seus d:.scunruuuntns

 

Não obstnnte o numero d'ins-

pesseio acarrete; parece qu

sempre

numero

'são. -

Mais uma vez lembramos aos

(notem petricios que tencionam

' temer “parte na excursao à cidade i

do Mondego, se inscrevem sem

perda de tempo.,

cripções não corresponder por mos adopt

emquanw- nos encargos que o unceos em canis,

e este dos, etc. sejnm de molde a agra-

se effect-terá, na esperança dar,

dºcumento:“ o enthnsiasmo e. o «tanto,

d'sdltesõee para & digres- lpoleiro e casinha. !

' demais engulinhativo. . .e pou-

i eu edificante.

.

”

> por

____,__.___
____———-———

sOompanliis do csminlro de ferro. bastante nos custa a suportar.

Cunfessâmo-lo, e creio que tere-

os. due os citados gali-

ensopados, assa-

mus que uma Praça impor-

o coração da villa, sirva. de

CHRONICA AGRICOLA

:: a prole de mil cuidados; ha, porém, algu-

ruas especies em que o macho, brutal e

egoísta só quer satisfazer os seus appetitcs

sexunes, abandonando em seguida a femea. '

A codorniz chega a lucmr com o macho

 

socios, etc.

Não tendes visto os cõrvos no inverno

sobre as lnorelas de . cnnnns de milho? não

estão lá a fazer prejuizo mas a comer os

lan—us que se abrigun nas cannas mero  para defender a postura.

Quando se deo estas anomalias a femea

l redobrad'sctividnde
e de carinho. Emfim o l

â "09 Pªrece 'm'nho é. como dt: Michelet, uma rreayzí) '

do altrdr.

Pois é em crescia d'amôr que os

nossos filhos destroem por divertimento,-

e este modelo de carinho, de previdencia e

,de trabalho que os obriga a fugir da escola.

a vaguear dias inteiros pelos tampos nªuma

febre estupida de destruição, evitando toda-

via covardemente :roubur aquellas Ives que

& nnturem dotou de lorça para se defender.

apodrecidns.

Não tendes visto no lavrar um campo

bendos de pardnes correndo sobre ti leivn

c conquistns ultrnnnirinus. 'l'ul CillllfCSA l'un,

porém, sute ior i'ls suus lnrçus; :t sun nnssâo

ninstouo do muzidn cumprir; extenuuu-u

rt grandeza dzt sua olim Duruntc u ms.-.

' religicsn du Runusccnça, u Contra-Rulunru

crltlinlicu apoderou-sc d'clle e, por num

educação profunda (: pervertidu, uuulrlicmr-

the completuzntrule a alma, quwbmndo-llw

a mola intima dos seus heroi—'uma. li ussinr e seguindo as charruns? é então facil vêr e

atlcular os milhares de lagartas que o par-

drd pódc destruir.

Mas não é so o nosso lavrador que d'el-

les fnz errado juizo.

esteve UCSCDIUS anno-;, inleirumentl: Ihr.-

da civilisuçãu moderna, precisimuntc du-

rante o periodo em que nt vi.—lim l'luropu

SC “(XXVII uma llllllíl Dul/ll (? lll“ HUVU t.“-

rttn Cnlltít) e scienlilico. dcnmcrulicu, indi—

ill' Nas posturas municipaes do nosso con-

celho está consignado (art.“ 40) que cada

chefe de fumtlia deve apresentar I2 cabe-

ças de pnsuros dumninuos a saber: corvos,

viduulistn. Depois d'csscs tros seculo: de

' .ipsthln e de :tlusturneulo, as CerunhldllEilH

lunçurum-no (lc sublto no set.,» do muti-

utento europeu que clh: dcscunlroqru c do

V Ao chegar n casa, longe d'cnconu'nr a guias, môchos, pêgns e perder-s. Pobre uu':-

!

Embalar l

Pele exoneração do snr. dr.

Antonio Josquitn Valente d'Al-

meida, foi nomeado recebedor

”[ AS AVES E ! AGRICULTURA

l Ninguem por

lnão tenha extasiado perante o brilhante

intenso colorido da plumagem d'ume ave.

descrever as nossas tristezas d'slma,

Cêrca das 11 horas e meia da

alegre. chilresnte para nol'-ns desennvinr.

noite, de 4 do corrente, forem par-

tidos os vidros da po—ta da psda.

lbnoel Cuetnun- de Msttoe, 0 Gal-

ledo.

Etta acto de verdadeiro vanda-

lismo mereceu, como 6 natural, e '

rppr'ovnçao de toda e gente del

bom senso. visto representar um

sttentudo con'rr e proprelado

 

de cesta, à sombra amiga das arvores,

pera lame para continuar a sua labuta.

ros 'arreboes da manhã. e despede-se

sol'poente.

Nenhuns outros seres tem vida

certo ha que uma vez se

logo

E' o rouxinºl—o companheiro nocturno

. ., - .
dos poetas e apaixonados, e s toutinegrn

". PMDB, Prºpmªªdª dº 'nr' alegre, viva, sultitante, são mil cantos di-

Versamente modulados. writ que n natureza ?
. ,

embda o somno do'trabnlhudor que à hora “ºlªª: devemos lº'llblªf'mª dºª Prºlªªºª

Saúde com os mis gorgeios os primei-

reprehensão e o castigo severo. narram com cho'. De todos o mais innocentel

enthusinsmo os perigos por que correram

para apanhar um ninho, a dissimulação e ti

: mentira com que enganaram um compa-

nheiro d'essa aventura que ainda suppõe ()

ninho no mesmo sitio, e isto sob os olhares

dos olhos. . .

Forum feitas as posturas em 1861

ainda não foram rcforrrtztdusll'.

 

d'sste ”concelho o-. nosso amigo ª— Desde .. com vivas do ta'-iso e do .
.

Antonio'anente Compadre. pelo pªpagaio ”pm não: Íallar em aves menos ªlienªdº“ ªº” Pº” ““º “ºº'" ““' “'“"- ªªªhªi fªlªrãº“ dg gªlgº mªmáriª? que

.
,

'
' '

'

(“3 u "] SKISOÇ C l' l.) ue mo Cil Hu Ol'

ne lhe curtem-os os nossos srs— ººªh.ªªª” ªº“ Pm“ “º?“ª'ºª' ªº ”ªº” a tenho visto mães adiictas, auxiliadas se, ,,,-“dim (, m..“ -, e, p,,

[) brilhante do meiro, : do corvo, que de cô- . .
.

P J ª ª ª ”ºs " mw . m

Pºl“ “ªmbªs compadcctdas procuraram por soltduriedade com todas as outras dis-

posições do mesmo codigo.

!.

valiªm”
Mas não é.“) o seu colorido que nos pe'deu' q.“?- imo ÉPPMCÉ' comum/um,: NÃ" devem ºª 'ªvrªdºf" consentir quº

,
-

fascina; é .“ stuvidlde e variedade do scn “fªlª?", ªº“ º º ªº“ ªº "nºmº (luª me seus hllios destruam os muitos e ovos,.“-

«canto, ora Pªulº"“ e meigo como Pªrª Pººªlm-

viam os parnchos e cnpellãcs explrczu' Islu

Pois no dia seguinte essa mãe egoísta mesmo nos seus cuvimes. Era um monge-

lho d'amôr, civilisztdur, justo e benelic').

não custignrá um olho que colloque em

eguaes trunses outra tune, cromo ella aliiicta.

como ells cheia d'umôr por os seus Filhos?

Mas úpnrte eme considerações que se

ódcm sêr sentimenmcs são imrneusamente

Mas a uma classe eu me dirijo em

pecinl: Av Professor primario.

Inm u alma. da creançu. dehncm a sua

inalculuveis que esse estupido divertimento

traz à agriculture.

E' nas aves que ella encontra os seus

do mais activos e desinteressados auxiliares e

nem só na de plumagem brilhnnte ou' de

re-

para todos nós com a destruição dos

Nem sequer se cunducrnin dos seus lin-

Temos uma vantagem; não se observe

Trubolltndórcs infatigaveis, elles mode-

:ructura moral; para elles apello pura que

laçnm vêr às creançns quanto de cruel,

d'injustu, de covarde e de prejudicial ha

nhos «: ovos; para que nunca dvi-em o mais

pequeno premio àquelle dos seus ulumnos

qual só pode lixar ns nunrle—atuçi'res exte-

riorcs e supt-rliciucs.

<.._..:T._...
_...._...IlII
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à. sua, ultiuiu rnomdu sun es-

posa e mãe.

anlegu, S) de junho de

1908.

Joaquim da Silva (r'l'llg'vl

CS-

CS-

lii- 
garganta priverlgiadn. Algumas ha que a

tão

ignorancia e n superstição popular cercam

que desatlendendo nos seus conselhos, con-

tinne e obra destruidora: para que por to-

Rosu da Silva Graça

Manoel da Silva Grªy!"

indivrdnel. ªlém de que o snr.

Mattos nsds'fpreticou que ti me m

1

A."

 

p_ifVELl-lOdTPEGADO

Pois que shin! WIKI“! : "ou“

desse minho ml e nrdente. ; *

que à um earn; uniu meu conclui.-

e no canção tun carne—nn

anla o mar—recordatú-çtrlltonllo

o seu quelsunie vio; Innguidsmente

nos seutàrnos na areia.—c endo meu saiba

eu to nurci depressa. avidamente.

Pursuit as peixeims fortes. dores.

de mermoreo perfil, ancas salientes;

._v e tuas pupihs-passionsee e escuras

“"”?remiam de lungQr, deliquçscentcs.

') O mar usurenárs e era um rio

mimo, espelhado, unido; escureceu:

e o teu olhar tornªs—se sombrio

e violento. nudez, rindo do meu..,

active: repousam pouco. raras são ªs que

cncelleirnm confiando despreocupadamente

em actividade pm prover lts necessi-

de ruins preconceitos que n tornam odiada

e que não são as menos uteis; cilnremoso

dos os meios ao seu nlcrmce consi um trem— . , ,, '

g José Murta da bilvrr (traça.

“Mi*—'I 3722' 2 _: “' E“ "(.:-“...
E?"

formar este habito estupido, em amºr estªm-

mocho e a coruja. 0 mocho alimenta-se Ipathin por aquellos pequeninos sêrcs que

'— neo & este insulto, & não ser o dadesdnsusslimcntaçdo.

Ao longe o rumor morre,—unicamente

o mar, -o eco. a areia: a solidão;

levanmmo-nos e tu, violentamente.

febrilmente le deste » em paixão. - '

A noite de do eco,—chic a ddnde

que brilham: gel e estranhamente etr'áe;

: atordoado de lubrieidade

: tn: carne quase que se mae.

Mathias depois disso a eternidade

de uma semana num primeiro,-andar.

mandava-o o sol de alncridnde,

cantavam, perto, meltos um pomar.

Como os teus beijos são—«puro artificio.

como“ o teu corpo é meu. . . e o abomino,

cismuaeu já, ao deswbrir o vicio

Nesse teu peito branco. efecto : Boo,

Eh!-int não nos sofremos. e inicie;

eu pouco a pouco, quae me esqueci;

: se depois tu num mui: me viste,

lº Íntbllltío, ouvi filler de ti. ..

 

       

    
Com um segredo horror vin—te impura, _; ;

arrefucto de compra ao qual eu dei

o que—mulherl—mnis são ha na crcaturn,

o que depois eu nunca mnie ncbcil

Falas agora em mim—e até me escreves.

e até te mostras jin—pru nssim vencer.

só o que falta—é que inda não te etrevcs. . .

() actors a chorar. . . pru convencêr. .

Alil devias saber que em poucos dias

me deste o mal—n duvidn,——esse horror,

que se nrmza ilusões, sonhos, teorias;

é na aridez contudo um defensor.

Ah! devias bem vêr que, imediatamente,

ti posse. no gem, em ti—cerne indcfczs

eu descobri erraticn, potente,

uma impulsão rcl'ece de baixei. .

Abt-iate à luz meus olhos—porque em tudo

ha um crime maior, ou egusl ao teu,

tudo & convenção. e é tudo estudo; ,

e a virtude & falsa. , , ou então morreu.

 

Não me queixo de ti—rºs resultado

de ascendentes venues, de educação,

foste imoral como se & cumlmlln;

vem da Natura, em li, esse nlnfijin.

Mas falas-me hoje de um, feliz passado,

feliz. . . de go.-'o brum <.- nninml;

homem como hoje: tu 5-3 teus buscado

loba [criou, a saciuçãu curuul.

lloje como homem qucrs quv: contr—«p).nm

u mesmu Iuctn. & mesmu P()»SU,—IÉ .to llltl'.

que enchidos, vis, nos sopzlrerum.

ininndos dc odio c de puxão ruuu.

Mes (: inutil, não, não tc.- :tl)Jl'|*t."_'Uf.

sinto lndefrcnçu, eu. que outrora unmi

esse teu corpo df.- Lil) :dio apreço

quando uma dimu—em Viu—iu procurei!

Dei—te, ncss'lioru, o que j.!ll'lllls llIL' deste,

nada de força ugoru ou de ilusÍt );

——o fogo se fez cinza «l': o que disseste,

e assim se fez, tambem, meu cor;-citei. , ,

A” It'll iu Pillar/r.
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ALVES CERQUEIRA .

W

aaacga:; _- GDWQSB. :

Neste estah le imentn vendem-se todos os arti-N

gos :lv In::ilicio.» e de fazendas bran: as por preços

commodos. .

Grande sorliln de toalhas de Guimarães, len-

ço:& 11: I :.:nlm ana::lasms e Chapeus

Age::d: das i:::po:tantes Companhias de Segu-

os — P: hi:l::le e lndemnisadora—e do Banco,

Commeical de l.i_ boa. -

 

  

ME 5011: IGUES FIGUEIREDO

NA' ' .'

RUA DAS FIGUEIRAS — OVAR

Tum sempre, paia revenda, azeites das mais

finas qualidades e :|: magnifho paladai, do Douro,

B::::: Alta,Bei1a Baixa e :. 1v,as que vende a pre—“__—

ços relatixamente baiatos

  

 

Mªºri-W

MERCENRM VALENTE
: HA ÇA —OV.AB

 

    

   

  

Além :l'uutros antigos de rnerrearia,'en-

mnha—s: á venda n'a—ie estabelemmento

t -: a :: 1111:H:! 11: :|:». vinhos do Ponto eMa—

: : ai.: . “.:::. :: l': >: :: c: bulas :liiectamente das

»? :::ll : » :::| “:::.— :le Ca:::l1a.

:::::do:::idu de le:rag: ns, tintas e

&“thS

LPFECGS SEM CC MPETENCIA

Ernesto zeg :: deLima mm:“ [|: SN'VN

ll NIFNRIN & P

DEPOSITO

Arroz nacionnl, cereaes e legumes

cacos.

Rua da Praça -— OVAR
 

111111111: :: F::sena 811111:

CUM

AllllNlell Il'Alllllll

NA

Rua de S. Burthclomeu — OVAR

Rua de Santo Antonio—OVAR

CASA cravar—A

FURADOURO

 

 

Sal::ulcr & Irma:

uta "o..-: ana:;A »- o!All Hotel—Café e Bilhar

. .,.M
" “ Bons commodos, -bom tra-

.A "ª ' ' 3 “' "ª5 ªª “Pª“ tamento :: preços modicos.
(1.111.115: n;.une: ezlrengiroe

mai "« - -e.— ºm Sãº!“ vfwl- Aberto de l de Julho a

A PRhçOS BARATuS 20 de Novembro.
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'Comboyos 'li'. (Nm. 'I'r. llap. Tr. Tr.lll:1p.Tr. Rap..'l'r. Tr. Cor.

5. Bento 5,19 5,3: 7 8,50 9,39: * 1,55 2,45 333 5 . 5,15 5,25 8.45

Espinho 5,'20 7,30 e 9,28 10,48: 2,55 3,40 4,5: 5,39 5,22 7,25 9,46

. Esmoriz 5,35 7,35 5,15 _ 11,2" :: N 3,11. _- 4,45 - ; 6,38 7.42 973

' Cortegaça 6,42 — 8,22 — 11,7 G 3,17 ª —— 4,52 — 6,44 7.43 -—

Canalhª. 5,48 — 8.28 -— 11,11 :» :: 3,23 — 459 _- 5,50 754 .-

owm , 5,55 7,52 8,38 — 11,22li < , 3,35 3,59 5,9 « 7 5,5 10,13

Vallega .- 7,57 _ —- 11,29l- :: -- : — -- - — s:: -

Avanca. —— 8,2 — -— 11.35” : —— —- — — — *S,l8 ' —

Aveiro .— 8,36 - 1045.1245“ - ,1 _l_ _ 5,14 _ 5,55 10,55

  

     
. l '

Ave : ro 3,54 5,45 -- — 11 : 2,5 -- 10,23

A vnnca 4.37 —— -— — 1l,39 —- —- ——'

( Valle e 4,43 — — ' 11,48 [|] '- —- -—

; owna 4,51 5,23 7,20 10,10 11,54, a _, .4.15 5 11.4 |

.Z Carvalhrª -5,2 —— 7,31 10,21 12,4 1 E — 4,26 6 —— '

:( Cmtegaça 5,7 _ 7351025 12,8 N e: — “4,31 1 , — N

; Esmoriz 5,13 5,37 7,42 10,33 12,13, :-: _. - '4,37 7 ' 11,111.

Espinho 5,30 5,45 7,59 10,5: 12,30: ; 2,39 —4—,54 : 11,28;

s. Bento 5,34 7,47 3,2 111,541,47': '.-3,15 --5,58 5_ 12,25l

nos e bebidas de todas as quali-

dedos.
.

“de lousa, para vinha e-veda-

ções. '

agua, bancas de lousa para

com uma importante fabrica.

de Vallongo. '

, de preço. :

«cer-nente á me:-ma. gummindo : so.,

AÉPÃT.FNIA,.___.,_ ,...—....- .. : ....

-———o—o—o——-—'—

DO PORTO .A. OVAR E AVEIRO

 

' DESDE 15 DE MAIO-

   

 

              

   
 

  
 

RELOJOARIA111111:Nulos,11:11:11: : 1111111111:

Directamente recebidos

das propriedades do Ill.“

Sur. Manoel“ Valente de' Al-

meida, vendem-se a retalho

no estabelecimento de Au-

»gustoda CunhaFermin.

ENSN EENVEINN
S

' PRAÇ
A:"OVA

R erve mªgnifi
camente em

seriedade de transações e em

vinhos & perfeição de trabalho a. de
Mercearia miudezas

' ' Augusto dá Cunha. Farraia

. Ovar —nna da Praça

Grande deposito de. esteios -

=VAYÁVAVAVA'VAVAVAVAVAVã

CompaNhiadeSeguros ª-P:::::gal,,">

8001511511: anonyma de responsabllldido limitada

 

 

Tanques de loosa para

cozinhe, por preços inferiores

aos do Porto, por contracto

Capital lle.monomooaooo

li.-llllllloaoowoomo

Grande sortimento de li-N<

vros escolares e litteratura,|=

encarregando-se de mandar!» EFFECT UA .

vir com toda. a rapidez, toda

e qualquer obra., nacional ou SEGUROS TERRESTRES

estrangeira, sem 'augtnento con'tn

Fogo, incluindo o proveniente de raio ou explosão

de gaz, sobre moveis, piopriedades e estabelecimentos em“

todo o reino

Agencia de todas as casas

editoras, tomando assignatu-

ra. de qualquer'obr'a.“

TANOARIA '

ARMAZENSEZDE VINHOS

OVAR—Rua?)das Figueiras

Car::llla: & Fim:, Successor

Vinhos m-1duros, verdes (tinta": e

b ancas) e finos.

Alcool aguardente de vinho e ba-

gaoeiia, geiopigas ânus e baixas.

Vinagres time e branco.

ha sua conhecida IANOABIA. faz

toneis, pipas, meias pipas, barris de

quinto, decnmo e tudo o muie conf.

E

SEGUROS MARlTlMOS'

'contra

Avaria grossa eparticular

sede em Lisboa -

 

Agente no Porto: José Ribeiro Borges'

EM DVAR' Dá informações sobre esta impor-

tante Companhia Fernando Arthur Pereira, na tanoaria

Carrelha's—Rua das Figueiras.

VAVAVAVA.VAVAVAVAVAVA
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“dose perfeiçao dos seus trabalhos.

Tudo a preços convidativos. '
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