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Guzisando a ovel/m A

_.a.

Vamos ter, para o prossimo e

llllinl'i'lnllªdº novembro, eleições

de camaras munic paes; e por to-

da_a parte é qui-m, agora, já,

mais se apresta para a chamada

luta das urnas.

Quem mais se apresta. isto é,

quem mais na categor-a do mar-

bus-politiqueiro se prepara para o

triunfo, dado como seja um facto

vendendo a indferença do gros-

so publico que abstencionando,

ou fracamente concorrendo, ma-

rasms quieto e fatalista nos seus

módos de sêr de cetico.

Ah! a corrente de atividades e

esforços, o veio de trabalheira

que irá inundar como choviuha de

mólha parvos as cidades, as vilas,

as aldeias;——-todo o logar, cortê-

lho ou córte onde qualquer reje-

dor, um sóba, ou um padiscnâ,

rei e roque, chame os fieis a ter-

reirol. . .

Eleições de camaras munícº-

paes, senzalas privativas de A,

senhorios pandegos de-B, perdida

a trad ção municipalista que ou-

tr'ora tornou florentes taes ins-

tituições, redondos os municipios

á dependencia estreta de subor—

dinados do minsterio do reino,

o que sao afinal de contas, re-

prezentativamente, neste paiz?

Devem sabe!-o os homens bons

dos concelhos que, entre nós ou-

tros, figuram sendo-o os Cac.-

ques; devem sabel-o, por certo,

quando se dão ao cuidado de dar

pregão de eleições.

E todavia. . .

Quando láfóra, no mundo Eul-

to, se convocam os eleitores de

uma terra para o sufragio muni-

cipal, tudo em homens e em parti-

dos acorre a luta travada rijo,

num tonitroar de meetings, de

placards impressivos, de inveti-

vas; e ondas de palavras e ondas

d'impressos invadem & Urbe de

lez a lez. Estimula-se o eleitorado

nao a votar em Fulano ou no

adversario Cicrano, indo na cola,

aqui d'um emprego ou uma es-

trada, e acolá d'uma conozm ou

uma andaina de sinos, mas sim a

pronunciar-se—por tal ou por

qual programa.

O rei-votante não vota em in-

censo e temôr a homens, nem em

subordinação anodina e passiva a

partidos e e. convenções.

Os candidatos rivaes trazem

para os debates do circo a muni-

cipalizaçao dos serv ços publicos,

iuovamentos de socialização dos

açougues, das farmacias, das pa-

darias, regulamentação dos bebe-

rêtes ou audazes alterações no

sistema da admnistraçao economi-

 

   

              

  

  

 

   

   

   

  

  

    

   

  

hospitaiar e assistencia infantil,

obrigatoriedades de saneamento

de esgotos, e, ainda no intresse;

de certas classes, obrigações el

institu ções ex-jidas pela ºpiniãº

eleitora. Sabe cada um,—os no-

meados e os que nomeam, até

onde e em que sentido se exerce

a ação municipalista.

Classes hostilizantes e princi-

pios incompatíveis, cada um talha

para si o seu amb to, e quem vae

no rancho sabe para onde; e pro—

pulsiona o andamento da coleti—

vidade no sentido da perfeição e no

anhelar do Dreito. Sentam-se no

cadeirame do edil o conservador,

o oportunista, o radical. o agra-

rio, () socialista; o livre pensador

ou o jesu ta. 'cada um embuido de

uma doutrina; e cada um propôs-

to por um programa. E o eleitor

convadado a pronunciar-se como

ju z, e não aliena pelas lentilhas:

debate, escolhe, impõe, o ao cabo

aceita para o municipio o que os

intresses e afinidades da povoa-

ção recomendam como preferivel.

Isto é em França, na Suissa, na

Inglaterra, na Alemanha. ..

Em Portugal lia as contrarie—

dades legaes, as prizões do cod -

go admn atrativo, e ligeira facha

de liberdade por onde, escassa—

mente, se possa ainda algo crear,

renovar ou substtuir.

No entretanto as camaras a'n-

da pódem, embora pouco, embora

mal. Mas entre nós. . .

No dia tal de novembro (e vá

a lição da casa, por ser a mais

conhecida) com o papelinho do-

brado os eleitores vão a uma ou

votar no dr. Soares Pinto ou no

adverso dr. Sobrezra, que como

antagonistas correctos, decerto,

vao guerrear-se em bons termos

de homens de bem. Esses chefes,

esses representative-mau do con-

celho, nao acodem á. praça publi-

ca com a sua plataforma de me-

didas de admnistraçâo, de corre-

çao, de fomento; nao nos dizem o

que elaboram. nem nznguem por

tal lhes pergunta.

Não sabemos o que eles pen-

sam do abastardamento e da voli-

cipia, não nos dºzem que meios

trazem de resolução de proble-

mas que ex jem resposta clara,

afastados por tradição. polítzca e

por antolatrfa d'habito das reu-

niões populares onde as enerjias

se retemperam, e os anceíos re—

zolutivos espertam; se determi-

nam e se avaliamz—metod'zsndo-

se, e prec zaudo-se. São duas ri-

validades, e tão pouco se expõem,

publicas, que nós nem sequer sa-

bemos—onde é que uma recua. e

onde é que a outra progride. São l

dois balsões de combate, e a nós,

ção reduzida da instituição muni- .

 

nem sequer nos é quase—mos-

trada a dferença, o distintivo, a

orijinalidade que os hostiliza. Si-

ma de casos reclamam que um

principio, uma tendencia os acla—

re: em assuntos de hijiene publ:-

ca, de embelezamento local, de

iluminação, de fiscalização de pre-

ço e de valor d'alimeutos, de as-

sistencia publica, de garantias le-

gaes, de polzciamento, de fomen-

tiição da riqueza, de gastos, de

rendimentos. Certamente, cada um

dos chefes (e pelo menos os clie-

fes) delim ta com segurança a

ação e ideação contrariaiites, nós,

que não vemos a buena (iii-ha do

foro intimo, não conhecemos ps-

lavra, principio, tendencªa, facto,

que justifiquem a diverjencia.

0 que vemos é inscreverem, ou

deixar que inscrevam. seus nomes;

e mobilizarem as forças propr as,

trabalho do qual dimana a elei-

ção de um ou outro.

Ele tos,—os que o forem achar-

se-hão com o mando,

Cipal.

Ora, um municipio, não é como

oalôr expressa uma quinta. uma

fetoria ou um escritorio de co-

misoes: não é apenas 0 Deve,

com o correlativo Hade Haver

0 agregado populacional ex'je

mais e melhor que numeros, e se,

sêr honrado é um titulo publica-

dôr de politico, nem por isso a

caraterística é o sulic ente num

municipio. Mas sucederá que nin-

guem dará conta desta perlenga, e

que amanhã, como hontem, ()

mesmo vicio de governantes e go-

vernados, perpetuando-se, conti—

nuará a sua obra devastadora,

ineduoativa. Rezultado, em ieral.

a confuzão e o arbitrio—nos que

dirijam; a indiferença e o indivi-

dualismo—nos dirijidos.

Uns, por abstenção culpoza dos

eleitores, fazendo admnistraçao de

eXpedientes e de caciquismo; ou-

tros, por falta de educação civica,

em que os não instruem, nem se-

quer sabendo o que é munici.

pio. . .

E é assim que vamos —ás elei-

ções!. . .

Antonio Valente.

 

NUMEROS

Coisa: séria: que os numeros dizem

FRANÇA E PORTUGAL

Ainda hontem, aqui frisamos o

esp rito de providencia que cara-

cterisa o povo francez, traduzindo-

se eloquentemeute por novecentos

e cincoenta e quatro mil quinhentos

sessenta e dois contos de depositos , frente dos negocios publicos em

e nada

alem nos espera, defin'ndo-se de

antecedencia, em programa muni-

   

  

   

  

 

  

 

efectuados nas caixas econom'cas

oticíaes da França. 83.0 em nume-

ro de 12462338 as cadernetas

das caixas economica—i, isto é, 317

por cada 1.000 francezes, ou seji

muito aproximadamente uma ca-

derneta por cada tres francezes!

Sa, porém, a França fosse uma

nação de miseraveii, de famintos,

de desgraçados sem eira nem bei-

ra, de nada lha serviria o esp'rito

de providencia que os numeros

assiqnalain tao notavelmente.

E não se dga que só os ricos

ou os abastados concorrem para

a cl'ra elevada que encerram as

caixas eeonom cas, porque só os

depositos inferiores a 45000 réis

sommam mais de seis mil contos.

e depositos relatªvamente ta') in-

significantes não são de certo fai-

to-i senao pelos pequenos traba—

lhadores, aos quaes apezar de tudo'

O Bico dexa margem para econo-

mias. Felizes os trabalhadores da

França!

Agora "repare se nas reiervas

em ouro que. possuem os bancos

emissores da Europa e Veja-se com

que consciencia ou com que boa

fé falam ou escrevem os que entre

nós audaciosamente proclamam a

fallencia da França e a suavpre-

caria situação, comparada com a

do prospero, a do fl ires-sente Por-

tugaL

Em reservas em ouro nos ban-

cos emissores possuem:

França ................

Russia ...............

640900 contos

567zooo .

Austria ......... . . . . . 244zooo »

Inglaterra ............. 13 zzooo »

Allemanha ............ 2 l 31000 '

Hespanha ............. 78:000 .

Italia ................. 491000 '

Hollanda ............. 39:000 »

Belgica .......... . . . . 24:000 :

Suecia. . ........... . .. zozooo »

Dinamarca ............ zezooo :

Romania ............. lgzººº »

Noruega .............. 8:000 »

Suissa ................ Szooo »

Portugal ........... . . . 5:000 :

A França ocupa o primeiro lo

gar e Portugal o ultimo, median—

do 13 nações entre ambas. Abaixo

de Portugal estão a Bulgaria, que

só possue 4 mil contos no seu

banco emissor, a Servia, com 2

mil e quatrocentos contos e a

Grecia, com 400 contos.

Acrescente-se a isto que uma

nota de 100 francos vale 100 na

Austria, Holanda, Italia 0 Suissa;

mas vale 100,44 na Inglaterra,

100,37 na Allemanba, 100,26 na

Russia, 107,76 na Grecia, 112,36

na Hespanha, e 118,14 em Portu-

gal!

Treme a penas com que se

mencionam estes algarismos, que

soltam verdades como punhos

contra a administração publica

d'este nosso desgraçado psiz.

D.z se que iminensos, immensis-

simos talentos, que homens sabtos

omniscientes» mesmo, têzn estado á.

Portugal. E' possivel. Os numeros,

que nao seguem nenhuma politica,

insistem em afirmar que ou taes

talentos e taes sabes não o foram,

ou foram-no e então foram mais .

alguma coisa.

(De “A Lucia,)

 

A conlerencla

Ha dias, e por este deliciozo

tempo de outono, encontraram-se

em Anadia, Julio de Vilhena e

José Luciano. Versaram, prova-

velmente, sobre o pictui-al da

Blirrada, e por um defeito de

automatismo talliaram, quiçá, no

mapa a rotação, e a translação

da politica. Donos de Portugal,

quem sabe se por megalomania

senªl deitarain o luzio ao mun-

du?!.. . Donos da piolheira, e o

Vilhena desdenhando torcia o

predestinado nariz.

Mas nao. . . E' pouco! E' re—

leal

E combinaram os dois o con-

quistar a Inglaterra. e levaram

para os relenitas a institu'çao ro-

tativa. Lá. como, é o segredo

deles —os imortaes e inamosi-

veis.

Nao se afadiguem, pois, os

danos à esta do sucedido. A

conference da Anadia,—foi isto

mesmo, caros senhores.

Un congresso

Vizeu, a velha dona beirâ,é

uma cidade que pelo telegrafo,

pelo caminho de ferro, pelas es-

colas, pela imprensa, contacta e

Viva com o mundo culto.

Isso dei/ia servir-lhe de veda-

çao contra o megaterio ant-dilu-

viano, se ele fosse outro que a

Reação.

Assim, lá. se juntaram escassas

duzias de aliados, o frade Matos,

Abundio ameno, e o dernier cri

P.' Himalaia, de mistura com

algumas amas e alguns monse-

nhores ventrudos. Namoriscaram

El-Rei, nos intervalos da festa-

rola a que chamaram «congres-

so», ., estampam ufanas o (Por.

tugal» e a «Palavra:, quinze

concluzões lá. votaram. . .

Quinze concluzões adrmando

a precizao de reformas politicas

e soc-aos, quinze homilias que

nós sentimos se não alicsem aos

portaes das nossas egrejas; e se

nao leiam aos evangelhos. Mas,

em verdade, anda tudo fóra dos

e'xos—nos paladins de ca cru-

zada».

Não dev'am —nunca!—votar

qu.nze concluzões, os catolicos.
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lagre. “

Strictamente—o Prod-yo.

Ou dar-seila o satanlco de do-

 

prucesso proprio, que a doença e

permunenle, pots d'outro modo

qualquer tuucctonarlo, que tenha

vidarem do Alto,—até os servos ' a mtelicldade de ser attingtdo de

de Deus? . .

» artlgo â.º

Lembram-se, não é verdade,

d'aquele artigo famozo que dava

aos venerandos James e. liquida-

ção dos adeanlamentos? Pois vae

funcionar, desde agora, e é vêr-

se a obra que d'all sae.

Hade ser lndol... Hade sêr.

bom!. . . ,

E curiozo ——1880 então?!. . .

Por ovar

(A Discussão 9, (O Jornal

d'Ovar», «O Ovarense», unani-

memente concordam em cunei-

derar como util, e noblitnnto, a

proposta do nosso tlustte patri-

oto—-Dr. “2881110. Cá, no l.vro de

bordo se arquiva, convencidos

como nós somos de que se as

intenções são modelos,, nem sem

pre as segue na pratica a con-

cordancia dos factos.

Mas, d'esta feita,—para esta

bela obra de solidariedade al—

trutsta, a todos não mmguará o

trabalho; nem esmorecerá n vou.

tade.

Pois é unirmo-nos, e não acet-

tar repo'uzo senao ao cabo da in.

ta. E' para a frente!

l'rlmelros tlros

Laconico, o telegrafo dá con-

ta, as jentes, de tumultos na Co-

vdhâ. Num denominado congres-;

se lá seconclulram & forças do

catolicismo militante'e, parece, ar-

reganharam um pouco de mais e

fortes. Voe dºal'ti protestos do po-

vo,' tumultos; e os reverendtsst-

mos.«.-“—.'ª santos a toque do apto a

de assobiajem. E' o começar da

colheita. Tanto andaram a espa-

lhar o veneno, tanta peçonha acu-

mularam nos pulpltos que são

prolongada doença commum e

euracel, tem de perder o seu lo—

gar.

Tal não succede nem ate: o

preceitua, o é n'este caso, que

' ' ª C elloesta o lnlelz Gustavo am ,

perante de quem de certo 0 col-

;ega não acredita a ser o, que

pet-lolita a nossa independencia.

rUertameute queria dizer impar-

(ualidade).

E' falso, que () exunerado, am-

da que 0 nao fosse, nada recebes-

se, porquanto a let garantia lh:

uwtude ao ordenado.

Quanto a dizer-se que a no-

meaçao do now agraciado e m-

teruw, lsso deve ter sido percalçu

ou força de argumentuyao, pots

que & nomeaçao é definitiva e

u'uutro modo seria um disparate

e um logro.

U exUnerado, segundo &. lettra

do decreto, pôde ser reintegrado

mas para Não precisa de se agar-

rar novamente às abas da casaca

dos lniluentes e ter cogu, onde

possa ser cultocado, isto é, o de-

creto dá.-lhe simplesmente a van-

tagem de o dlspensar de novo

concurso.

Apezar de convencidos, repeti-

lntellz doente naomos, que o

voltara a dar trabalho & n.oguem

para tal lim, nós nao queriamos

a nºssa responsabllAade moral

lgada á eXoneraçao, porque nos

incommodarta sumamente a meu.

de que elle recuperasse a saude

e viesse encontrar o seu. logar lo-

mado. Com certeza Voltaria ao

manicomio.

Quanto às ultimas nove linhas

da primeira parte dalooal, a que

queira oestamos a responder,

locallsta faltar clur'o, pois ama-

mos a tranqueza e francamente

dlzemos sempre o que pensamos.

Responderemos conforme me-

A PATRIA

ªlma Kumon

Não sei se leram, que os se-

nhores, na verdade, pouco se in-

tressnm por essas coisas.

Veio nos jornaes, metido a um

canto do fait divers, jnstam -nte a

parte do periodtsmo por que não

morrem de amôres. Nao ,é a nota

politica, nem é o 9th do ouro; —

de lado pois.

Veio nos jornaes,—quaze es-

condido, mlzeramente numa dis-

creta, numa sumarta local. .

Ora eu conto: — Um tecelao.

pobre diabo, esfaqnea a cara me-

tade e tenta depols matar-se.

Motvo: o abandono da espoza,

farta de () aturar lamurleuto, e

farta de fome e frio.

Agravantes da raiva do aban-

donado: a indiferença senao des

prezo da companheira, e a lareira

sem lume e &. mann ta vazia. Tal

o facto.

O homem desceu ao crime.

pºis sun senhores, belas palavras

quando a mulher não vos fnje

nem a fome negra vos tenta. Sn-

ponde vós. . .

Cazaram-se, ao epílogar de um

namoro, e vae d'ahl espera-os

uma cazznha rtzonha, cheia de sol.

com jeran=os sob as varandas, com

um vivezro de pintasdgos, qu'ntal

para horta e jardim para cravos,

agua encanada, autoclismos ingle-

zes; e uma sala de viutas que é

uma coroeilhe, e uma saleta para

jantar que é bém peregrina cou

za. Duas creadns, batXelIa'tngleza

refe ções nobres, trajes da moda,

pessoas das relações, inserção no

comet-mandala; o ch c, o conto-

do, o sal do, o elegante. Ele hu-

rocrata rico ou grande lndnslral,

herdeiro-capitallsta, homem de ar-

dem, de bons costumes, ponde-

rado, caritativo. Ela, dona de

caza v.rtuoza, devota e lilha de

Maria, infanvel á missa e ás no;

vtdades de Londres e de tout Pa

ris. Dois ou trez filhos, abundan

cla, conhauça no futuro, oc-Os
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Bem, demonstrando praticamente

que a solidariedade humana é

mais alguma cºisa do que syn-

these theorlca na mente dos pny-

losophos optimistas e que a fru-

ternidade, fazendo calar os gritos

da carne egotsta, vae até ao des-

prezo das commodldndes, até ao

sacrihcio pelos outros e esquecl-

mento proprio.

lºuis alto será ail'rontosa igno-

minia pira & especie humana a

cruel injustfça de que, emquanto

nns apodrecelu nos catres da mt

seria on it meza da lnd genoxa de-

tinham, distillando as lagrimas da

fome, outros se rel'ocllem desal-

madamente na supelllu dade? poxs

não será isto causa legitzma e

sullªlcneute de todas as revoltas

soctaes?

Experimentem os ricos e pode

rosos o santo exerczclo da phy-

lantropia e verão escoar-se da sua

alma, enervada pelo excessso dos

regados, esse etileno suave, que

nao recolherào de nenhuma outra

sensaçao por mais que a requzn-

tem.

Não ha combnaçâo de sons,

embora acrlsolttda até ás Celes-

tvaes harmonias de lVaguer ou

Meyerbur, não ha arranjo de cô-

res, embora sublmado pelo pin—

cel de Raphael ou de Mundo,

não ha gloria ou conquista, que

causem a intensa satisfação do

enxugar de uma lagrima, da res

utu ção de um tilh nho ao estre-

mecnnento materno ou de pro

tecçào paternal á. lnhabll-dude tn—

fantl. E são iuuumeras as lagri-

mas do iufortuuto, que nesses:-

tam de conforto!

E é aterradora a mortalidade

ufantil por carencia de soccerros

promptos e aproprlados! E nao

são raros os orphaos de paes

mortos de miserla e de cançaço!

E se é vasto o campo, onde

podemos exercer a generosidade,

que tambm é o dever, e se é ex—

tensa & ceara, onde podemos co-

lher os fructos da gratidão, por-

que não havemos nós, os que go-

._.—M&M

Conclnzões: uma só—o Mi— de dois mezes, e sem constar de

rá. excepcionar-se da instituição

de estabelemmentos, que, Ju. na

muito, espalham largamente a De-

nelicencia no: uuumlllua Vlsllllws.

So vamos um puuuu tarde, ser».

porque nao houVe até agora uma

daelsâo limªº, que sollcltasse 'a

valer o nosso concurso.

Mas agora que nada occagmº

se nos depara de reparar 0 “U““.

tu esquchueuto, que temos “dº

para com & desval.tlez, & boa

vontade e & tenemdade, postos no

seerço da Cªusa, supprlrt'lo em

breve preso a lacuna, fundando
estabelecimentº solldo, de que ea-
lto-ti., como primeiro e mais urgen-
te fructo, a edificação de um hos-
pital, moldado nos preceitos que
aconselha a moderna scgeuclh.

E cada um de nós, que tiver
concorrido com o seu obulo ou
esforço, olhará. desvauemdo para
a. sua obra. Grande ou pequeno
o obulo, se fôr à. altura da poss :
b.]tdade. terá. o mesmo mereci-
mento moral.

E' no proximo dia 18, q

illustre li.ho d'esta terra se ar-
rancará ao conforto do seu lar e
virá des.utcressad.tulente lançar as
bases do grande emprehendlmen-
to, que guiará com o seu muito
saber e bat'ejará. coin o Italito do
seu altrutsmo.

As palavras, que elle pronun-
cntr e que vos correrels a escu ..uª
não se perderão em ondas sono:
ras na atmosphera do theatro,
antes, impregnadas da uncçao sug-
gestionaute das ideias sylnpatlll-
cas, recolherão ao atnago do Vos—
so coraçho, resolvendo-vos á. coo-
peraçao.

Assim não haverá. obstaculos,
que se não veuçatn, inddl'erenças,
que se nao estimulem ou tiblezas,
que se não animam. Se a empre-
za é colossal, tambem a força
humana conjugada em systema
concorrente realtsa prodigios. Que-
rer e poder, e nós queremos.

Fabio Cunctator.

_—

 

suates, respeitos da sueledade; e

complacenclas da Egreja.

Assim, nem a mulher, pelas

mas urjenclas de Fome, () despre-

Zamos de uma facilidade de Viver

tantas vezes immereclda e sempre

socialmente in qua, tnebnar-nos

n'esse melfavel prazer de traba-

natnraes a coutrapancada e &

repulsa violentas. Pets agora—

estendam a face ainda livre.
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! Relvlndloando

   

CHRONICA AGRICOLA

O «Jornal d'Ovar» honrou nos

  

' 0 decano . _ _ zaria; nem o tecelâo esgrouvtado lhar pelo pobre, alllv.ando-o 0 _á—— _“« Sºm ªt ªgªuêãªpºªgm'l'í'ªw'ííb” ». esfaqueara num desespero. . . 0 mais possivel da sobrecarga da XIX" & [IU [Cl º 50 (“O '
Melhorado «O Ovarense» Ja. tecelao, que o não era nunca, vt- vtda, preparando—lhe os recursos » .. _tem um- gerindo aspecto, mate— ªlªmºª "0 “mmº ""ªf'ºw'a ” tªº veria feia—gozando a posse das para os das precarlos? Aªªººlªçºªª AQFÉQQUGSrialmente simpatico. nªl (lºlª “" "ª “ª"ªª'r'Pç " que co zas boas; — inofenswo, acari- E tl'abalharemos para o nosso ,nem supprtmlu & palavra corrc- ciadôr.

2-Cara lavada, papel? e tipo mo—

derno, o velho decano emban-

detra em arco. 'Pols ' parabens. . .

e boa viajem. . . e assuntos co-

lega.

lnlquldade

Da'questão, que se tem deba-

tido sob & ep graplie, queremos

afastar toda a pessoalidadc e por

isso não respondemos ás phrases

tendenciosas, que nos (longe o

«Jornal d'Ovar», porque a ellas

nos-conservamos ' sobranceiros, e

às que se referem a outros nada

temos, que responder, porque

nos não pertence a resposta e

sabemos muito bem o que costu-

ma aucceder, quando alguem se

mette a apartar baru hos entre

pessoas da mesma familia.

Desejamos tambem declarar,

que nos não moVe & menor ao-

mosidede contra o novo agreem-

do. antes e'sttmamos o seu de:.-

pacho julgando-o digno d'ellc.

Soulos pouco fortes em legis-

laçao e nao nos sent mos com

dt—pos ção de a folhear. mas te-

mos uma razão, que se nega &

admittlr absurdos. Assim não po-

demos comprehender, "que seja

legal a. exoneração de um func-

cionario doente, ha pouco mais

ltgionarzo com que quanlioa-

mos um dos premzados—o nosso

amigo Manoel Gomes Pinto.

Nao reclamamos o direito d'm-

vençdo da local, mas o que remu—

dlcamos para nós é a qualidade

de correligpnarlo d'aqnelle elda-

dao e nosso amigo.

_v—*—-__

ARA

CONSU I_TA

Chamei em volta do meu frio leito

as memorias melhores de outra edade,

formas vagas, que às noites, com piedade,

se incllmlm, a. espreitar, sobre o meu peito...

E disse-lhesz—No mundo imenso e estreito

valia a pena, acaso, em anciedade

ter nascido? dtzei-mo com verdade,

pobres memorias que eu ao seio estreito. . .

Mas elas perturbarnm-se —coitrldas!

e empalidcccrnm, contrismdas.

Ainda a mais fchz, & mais serena. . .

E cada uma d'elas, lentamente,

com um sorriso morbido, punjente,

me respondeu:—Não, não valia a penal

Antero de Quental.

_—_————_

E' esta a moral violenta de

muitos crimes, o pecado orljinal

dos factuoras que, tantas vezes,

só não contam entre as boas

almas por um defe.to da sorte

infame.

Quantos e quantos, no mundo,

dependem de mera questao de

espaço;—e devem concordar que

o do teCelâo, não saiu propenso a

chocar virtudes. . .

E” bem verdade—vae muito—

em tudo—das poszções!

]lll'rmsculus.

___—+

Interesses municipaes

 

Beneficelnia — Hospital

Alegrem-se os ovarenses, que

no horlsonte da nossa terra, até

hje assombreado pelo egoismo

de todos. já se vê elevar o sol da

Caridade que vem alentar todos

os desfalecunentos, fazer florescer

a Esperança, espancando as tre-

vas da incerteza e garantindo á

miaeràa dias de relativa feltcndade.

Tem agora Ovar azado ensejo,

bem-estar, indo ao encontro d'um

prazer, que nao gasta, nao de-

prlme nem embota. E ainda, sar

crihcando nas aras da Candade,

Mas
satlsfaremos ao egºismo.

abençoado egoismo, que se desen-

tranhará em benelicws para. & hu—

man.dade soifredora.

:|:

* *

Nós temos tamanha convicção

de

ha de esterlllsar em caracteres

graphicos, que só slrvam para en-

cher as columnas do jornal, nós

entramos com tanta fé na empre-

za e cremos tanto no esp.rlto ge-

neroso dos nossos patricios, que

ante gosamos a realtsaçao da

obra, que temos & allucinaçào de

vêz-já erecto um cd liclo hospita-

lar nyglemco, espaçoso, alegre,

confortavel e uns olhos, llumldos

de reconhecimento, a espreitar-

nos do catre commodo e bemfa-

zejo.

Ah! que aquellos olhos humi-

dos valem bem os louros da Vl-

ctorla!

Ah! que Pasteur, Berhing ou

Roux valem bem mais que Sclp ao

ou Alexandre!

Ovar, & maior e a mais rica

de alçarse fls culminanoias do povoação do dstricto, não quere-

 

que o nosso trabalho se nao

. Ha, como disse na ultima chronica, asso-
ctações agricolas diversas com fins mais ou
menos variados.

l:.m primeiro logar appurecem os Syndi-
cate: que são no dizer da lei que os creou
e orgnnlsou, associações proiisionaes de agri-
cultores e individuos que exerçam profis-
sões correlntivas. que têem por fim :rtndar,
defmz/(r : promover tudo quanto Interes-
e-c aos interesses agr/ta lar gel-ae: : aor par-
tnrutarer dos associados. Como se vê o seu
progranmm é complexo. A principio quan-
do estam-m entre nós pouco vnlgarisntlos os
adubos chimioos, os seus effeitos eram pou-
co conhecidºs quando nlo eram postos em
duvida, & set,-ão principal dos syndicrttos
era. a compra d'esses adubos e :: collocnção
rapida e vantajosa dos productos per tencen-
tes' aos associado . Hoje a sua acção vae
mals alem chegando a desempenhar lun-
cções sociologia;- de grande importancia.

Se n'elles sc filiasscm todos os interesso-
dos, se todos os syndicatos tomassem & pei-
to .o seu_ papel . se reunissem com as de-
mais , assocmçoes agricolas locaes n'nnta ["e-
demça'o Geral que unisse os esforços de to-
dos, e hnnnonlsnssc mmo quanto possível
os _vanados e por vezes opposros interesses
regionzles. a agricultura estaria certamente
nªurn grão de prosperidade consideravel-
mente maior. e a sua voz ouvir-se-hia mais
do que tem sido ouvida.

Conscrvnndo os seus associados o sua
completa liberdade política, podiam todavia
formar um partido agticoln ou pelo menos
'escolher alguem que legitimamente o rc-
prescutttthe e podesse aliirmur em toda a
parte quaes os desejos e objectivos da la-
voura nacional, dando-lhe o logar que como
um dos primeiros senão o primeiro dos iu—
ctores da. nossa economia social, o lhe com-
pete.  



 

A PATRIA

 

Fora, porém, d'esns fuucções sociologi-

cas que redundnrinni em henelicio da classe

outras ha a cargo dos syndicatos. Se em

Ovar algum se organismsse, desnecessnriu

lhe seria cuidar da collocação dos productos

dos associados; a importancia do nosso com-

mercio local, em que o de generos agricolas

tem logar proeminente. fucilitn ao lavrador

a rapida collocação d'elles e a sua reulisnçz'i i

3 dinheiro. A compra d'adubos, porém, Já

em de conveniencia. visto que tornava eco—

nomicas as suas analyses de pureza e per-

centagens, o que hoje é indispensavel para

completa garitntia do consumidor. Facilitztvn

a analyse dos terms que tambem é muito

vantajosa para a escolha das adubações e

culturns, embora como veremos quando eu

tratar d'ndubos chimieos, essa analyse não

seja d'inteira confiança não dispensandoa

experimental que opportunamente indicarei.

Os syndicatos não podem exercer actos

de commercio, isto e, comprar para reven-

der com lucro; mas podem comprar machi-

nas agricolas que cedem aos seus associados

ou até ninguem, servir d'intermedinrios ]).lfíl

a compra de sementes, adubos, etc , emfim

tudo o que interesse os seus associados.

Podem prestar-lhes todos os esclareci-

mentos protissionncs e se não podem fundar

cooperativas de consumo, adegas socines ou

quncsquer instituições mutualistns e com-

mercines, podem todavia prontovel-as e or-

ganissi as, deixando-as depois com vida in-

dependente emborn a si agregadas. Mas.

além, das suas funcções educativas. outro—:

de maior monta, ainda pudia esperar-se dos

syndicutos n organisnçào do credita agri-

['a/J.

() | :“: elle seja, as suas vanmgens e fór-

iin |- :itica de realisar-ão verei em outra

chronicn para não alongar esta dcnlnsiadn-

mente.

 

ARTE & LETRAS

 

destinem

Não suo ainda um velho e já parece

que a vida me & pezadn e'n demazia.

e sinto que a coragem, dia a dia,

para arrastar com ellu me l'enece.

Em cada amanhecer não transparece

um raio luminoso de alegria

capaz de minorar a nostalgia

que tanto a alma triste me arrefece.

E penso que, por isto, a sociedade

talvez n'um gesto altivo e (lesdenhoso

sem ter por mim um rasgo de piedade.

me accuse de covarde e criminoso,

quando eu sou do Destino e da Crueldade

um ser ceci-avisado e desditoso.

Setembro—908

Baanergvs.

(intestinªis

A meu primo Angela

Só quem tem passado por Vlci'lsi-

tudos, quem tem saindo nas suas

mais risonhas esperanças, nos

seus mais belos sonhos de justis-

sima ambição, o que vê o desmo-

ronar de quasi toda a felicidade

que preconcebera; esse só é

que bem avalia o grau de sofri-

mento do eterno Asaverus, do

caminhante incerto na estrada

da Vida—o orfáo pobre.

Sabeis felizes, seletos do Aca-

so, o alto significado dolente d'a-

quolas palavras?

Dôr intensa, morte do desejo,

a felicidade por terra.

Sim! () orfao (ª.—generalidade

avassalante—a mais perfeita, a

mais nítida fotogratia do esma-

gamento dum sonhado Bem. Se a

Natureza 0 dotou com alma no-

bre e coração sensivel—alma

aberta a todos os bons sentimen-

tos e coração acessível a todos

os afetos santos; encontra como

recompensa, as mais das vezes,

ou p:»icela d'insignificantissima

atenção ou absoluto menospreso

dos eleitos d'um Grande Enigma.

Quando a sua mente ainda so-

nhadora. desabrochsndo para a

|

i

i

tam viço e fragrancis. e após,

marcham e secam, onu fantasiar

glorias; ao encarar a'rsalida ls

e cinismo d'l Sociedade, zª. desnir

dêi e o vacuo em que a má sorte

n colocou; vê o rap do desfazer

veuil-o, não acudiu á estupidez, Quando o regedor Veiga não

miseria ou ferocidrln d'ellzt, consentiu no enterram mto de um

usando dos me'os. que a lui põe cadaver por falta (lt certidão

ao BPI :ilcance. O desmiizêlo é d'oliito, () sur. lIonr lies dsse

em tudo—' os casos um defeito e que n'aquellci casos ti uva o eu-

no presen'c um crime. Szrai. bom darer & ordem do rei:: [or, a foi

de. todas as suas tanta—tias. que d'un-v por demite se seja isto que dia orgem :i. prisão e

O orfão t'l't quadra mais EI iren- m'tis cuulu l—lSt) no dese npenhi ao processo. A iudignaç-ti é geral

te, sem a intima alegria que a Fe- «1 . dever, pui< d'outrn movl » salr- cºntra o rega,—hr quo t'w. armtr

liciilude dá, sem as dvctuões que te nos da reserva, que a genero— calma para n'uui UAILUL'I'O da'ir

() hem-estar proporciona, a sós soma e a convicção da faltz! de «Vestes espetaculos, pretendendo

com as suas magoas e infortun os, intencionalidtuíe nos aconselham levar pela força o que podia tu.

os seus vãos desejos, olha tudo a guardar.

velado e sombrio.

Porque, na verdade, haverá

maior desdita, maior martyrio, do

que vêr afundir-se d'cncontro a.

horrivel fraga, em tenebroso mar,

a doirada galera d'uma ridente

atub'çân? Encontrará elle' em

affastados dias, em vez da taça

de Socratres o mel do Himeto?

Densa cerração que a Espe—

rança frouxa e tenuemente alu-

mia ..

Ovar, setembro.

E. Zrlgrtlo de Lima.

 

NOTICIARIO

[lia a Dia

Passaram seus anniversarios

natalicios respectivamente nos

dias 5 e 6 o nosso amigo Gus-

tavo d'Araujo Sobreira e a sur.“

D. Alice d'Araujo Sobreira, fa—

zendo eg'lalmente annos no dia

9 ». snr.ª D. Evluarda d'Araujo

Sobreira e no dia II o nosso

amigo Fernando d'Araujo Sobrei—

ra.

As nossas felicitações

_Da sua digressão pela Hes

punha e França, regressou a

esta vxlla no dia 3 com sua es-

posa () sur. dr. Gonçalo Huet

de Bacellar.

.—,-Esteve domingo entre nós

o nosso presado correligionario

e amigo snr Fernando Antonio

Carneiro, de Lisboa.

—Regressaram do Furadouro a

esta villa com suas familias os

snrs. Antonio Dias Simões, D.

Maria da Conceição e D. Ange—

lina Fonseca, Frederico Abragão,

.Francisco Joaquim Nogueira Ju-

nior, João Ferreira Coelho. Ma-

noel Ramos, Delfim Braga,

Eduardo Ferraz e Antonio Au-

gusto Freire de Lªz

—Tambem regressou d'aqnella

praia a Cambra o snr. dr. Joa.

quim Antºnio de Seixas e espo-

sa 6 a familia Soares Martins.

——Esteve ante-homem com sua

esposa n'esta villa o sur. Eduar

do Augusto da Fonseca. consi-

derado commerciante no Porto.

Infantiridio

No dia 30 de setembro foi preza

por supposto crime de infanticidio

uma desgraçada mulher, Meola

Lavoura, da Ribeira, d'esta villa,

a quem não queremos aggravar a

situação, mas que tambem não

podemos desejar impune & bem

da Justªça. se se provar o crime,

como tudo indca.

Nós somos dos que liam pouco

do castigo e sobretudo o não

queremos convertido em vingança,

porque e Just ça não se vinga c a

sociedade só quer defender—se.

N'esta ordem de ideias assalta-nos ,

o espirito a duvida de quem seria

no caso supra o verdadeiro cri-

minoso: se a mulher, que o esse-

vids, semelhante a rosa na prima- cutou não sabemos, em que cir-

vers, cujas petadas marchstadas cumstancias, moraes ou phystcso,

pelas perolas do orvalho osten- se t-sociedade, que, podendo pre-

 

  

   

  

    

  

   

 

   

   

 

   

  

   

 

   

  

zar pela brandura. () pr »cadi-

mento do rev. Lourenço de Pinho.

não é meno—i condemnavel, pois

. que se metteu & defender uma

No dia [ do corrente falleceu *lflºªlªº que nem de lªvª “19 dª'

com a “ampla idade de 99 an- vta tocar, porquu todos sabem.

nos 0 sur. Antonio de Souza Ri- d'onde provem 'ªs—ªª má vontade

heim, o Chuta. avô do nosso ºº'ltl'ª º “"'-Hªmªdª";

amigo Antonio Corrêa. Dias e fªxºilª'ªª entre (*º*. Vlº'lº dº

Ribeiro, ausente no Pará., a Pvªu'ªh ? “'“?º ªmigº SllVªdºf

quem, por tal motivo, endereça- dOhveira Rºlª- Eªilmªmºª.

mos o .nosso cartao de pezames. &

Falleciincnlo

Posse
_*—

Tomou pisss em 31 de setem- AOS LAVRADORES

bro do lugar de segundo aspirau- _

te de fazenda d'este concelho. já é hoje um facto bem pro-

para que foi despachad ), o snr. vado e sabido por os lavradores

Joaquim de Lemos Pinheiro. que apenas sabem lê.- e escre-

Os nossos cumprimentos. ver que as plantas precisam

d'nzote e acido phosphorico.

potaesa e cal.

De todos estes elementh tal-

Na' repartição de fazenda vez o mais imporlante sobre-

d'este concelho eçiá puente tudo na cultura de cereaes que

até ao dia 10 do corre—.te a é a mas espalhada no nosso

matiz das contribu ções de ram concelho, é o acido phospho.

da de casa e sumptuaria, afim rico que e tambem o que em

de que os contribuintes a pos- menos quantidade _se acha na

sam examinar e reclamar, que. terra. E' precno pon fazer adu—

rendo, sobre o seguinte: bações com acido'phosphonco

Lº Erro na designação das em grandes quantidades o que

pessoas e moradas; faz dar boas colheitas e com a

2.0 E ro na designação da or- vantagem de não se perder o

dem de terra; que as plantas não aproveitem

3.º Injusta designação do valor ,porque tica nas terras embora

locativo das casas de habitação; chova muito, indo as outras co-

4.º Injusta designação do obje- lheitas aproveitzl—o. Para _se

em ou objectos sobre que re- saber a importancia do acido

cae a contribuição sumptuaria; phosrihorico basta dizer-se que

5.“ Cessação do arrendamen. as adubaçõzs feitas só com elle

to das casas de habitação su- dão boas colheitas emquanio

jeitas à contribuição de renda que só com cada um dos adu-

de casas ou dos objectos sujei- boa que contenham azote, po-

tos à contribuição sumptuaria; tassa ou cal, já não as dão tão

6.0 Erro no calculo das colle- bºas. Depois do acido phospho-

tas das duas contribuiçõese dos rico o elemento mais impor-

respectivos addicionaes; tante é o azote. _

7.0 Indevido inclusão ou ex. Entre os muitos productos

clusão de pessoas. apresentados em commercio

Estas reclamações devem ser pªrª fornecer º acido phospho-

escriptas em papel sellado e en rico o mais antigo é certamente

tregues ao presidente da junta O pó d'ºssºs e ainda o melhor

de matrizes ou ao escrivão de e mais birato. Antigamenteera

fazenda. até o que se usava exclusiva-

Das decisões da junta ha re- mente e ainda nao era prepa-

curso para o juiz de direito, o fªdº com a perfeição com que

qual pode ser interposto de 2: hole se prepar 4-

a 25 do corrente. E' o unico adubo phospha-

tado que se dá bem em todas

..,,,______1, os terras é de facil applicaçào

CORRESPONDENCIA e d'eH'eitos_ rapidos e seguros.

Além d'isso tem a grande

.. vantagem de ter acido phospho-

, rico e anote emera este em

Vallega, 3 dºutuhro de |908 menor quantidade, tornando-se

— p is um adubo completo e

Cansou geral indignação o muito barato porque se o la-

procedimento do Rev. Lourenço vrador que o empregar usasse

do Pinho, capelão de S. Miguel, outro adubo por exemplo o

servindo-se do seu mister para superpbosphato de cal, teria de

em meio da missa. fazer perlen- .comprar tambem um adubo

gas politicas a proposito da pri- azotado, como o nitrato de so-

são do snr. Manoel da Silva Hen- dio ou outro. ASSim com um

tiques, pelo regedor, na vespera só, faz o effcito dos dois. Mas

do ultimo domingo, vindo em se quizer misturei-o com outros

defeza do acto do regedor. o pode fazei-cá vontade sem es-

reverendo. As razões que moti- ,tragar nenhum. 0 que. não

verem a prisão do snr. Henriques, ,acontece com alguns dos outros

foram casos particulares, antigos * adubºs.

.e não esquecidos pelo regedor. A ' já em Ovar se vende o pó

prisão não tinha razão de ser, puro d'ossos, com dosagens ga-

porque o snr. Henriques não deu rantidas e baratissimo; procu-

azo & ella, daqui o não ser um rem-n'os-em casa de José Fer-

acto justo mas sim a vingança. reira Malaquias, no Lsrgo dos

Matrizes em rcc'amação

 

Camp“ que lhes dará tolos os

esclarezimentos necessarios so-

bre a quantidide & empregar,

fÓ'fTN de o fazer, etc. '

i Experimentem uma vez n'um

bocado pequeno e verão que

nunCi miii deiittm de o usar

e que dão pir bzm enpregid)

o dinh=iro que. dérem por elle.

ANNUNCIOS

oiii—im—

Agradecimento

A familia da soudosaextin—

ota—Anna Marin Duarte Pe-

reiro. Coentro—agradece com .

sinªe o reconhecimento e. to-

as as pessoas que a cumpri-

mentaram e lhe dirigiram con.

dolencias por occasião do falle-

cimento diellne bem assim a

todos as que se dignaram in-

corporar no prestito'funebre

e assistiram aos alheios que

por alma da mesma se reali-

saram na. manhã de 26 do

mez passado.

Ovar, 4 d'outubro de 1908.

 

ANTIGA OU RIVESARIA

PLACIDO 0. RAMOS

]mé Placido Ramos participe“

ao pubico em geral, que acaba

de chegar ao seu estabeleci-

mento, um novo sortido de es-

tojos em prata, proprios para

brindes, taes como: cigarreiras,

fosforeiras, copos para leite,—

talheres para creança, escovas

de unhas e de dentes, dedaes,

palite ros. cinzeiros, argolas pa-

ra guardanapos, etc., etc.

 

 

Machines & vapor

e motores & vento

Manoel Moreira, da rua da Pra-

ça n.º 25. encarrega-se de encom-

mendar de fabricas uaciouaes e

estrangeiras quaesquer machines &

vapor para fabricas. motores ..

vento força superior a 10 esvai-.

los 9 turbinas para moinhos, ga—

rnntidos, incumbindo-se ao mesmo

tempo da sua montagem. installa—

ções e transmissões tudo a pre-

ços relativamente modicos.

As turbªnas podem desde já

ser examinadas por quem as pre—

tender.

Egualmente se incumbe de mau-

dar fundir qualquer obra de me»

tal, de ferro em bruto, canaliss-

ções e de qualquer reparação em

machines e bombas.

 

CORREIO

Continente, Ilha:, Africa : ”espanha

Curtas: até :o grammns ou fracção 25 réis.

]ornaes: cada 50 grammns ou'lrac. :” '], réis.

Registo: além do respectivo porte 50 réis.

Vales: por cada sSooo réis ou trac. 25 réis.

Encommendns postaes: Continente e Ilhas,

zoo ri.-In ate' 3 kilos, 350 réis até 4 kilos

e 300 réis até 5 kilos.

V A L.. L. E S

Por determinação do governo, [amou n

ser de 30 dias, depois da respectiva emissão,

o preso para o recebimento de vnlles do

correio nas recebedorins dos concelhos. ti-

rando“ d'esta forma restringido a metade o

antigo preso de 60 dias.



ª A PATRIA
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DO PORTO A OVAR 1—3 AVEIao

ALVES CERQUEIRA

 

 

    

 

 
 

 

 

   

  

 

DESDE 15 DE MAIO

Bºm"&)Cãâ. EDU?rasa.- , _

. , , — Combo os Tr. 0111. Tr. illa . Tr. 'l Tr. ' Ex . Tr. lia . Tr. Tr. ' t'or. )
N'este estabelecnnento vendem—se todos os artl- | Y P 1, 1 P P ,

gos de lanilicios e de fazendas brancas por preços —— _—___ __ ___, ,_______

' S.B 5,19 0,35 7 11,50 9,39 ' » 1,55 2,45 3.33 5.15l 8.26 8.5

cºmmºdºs' . - , . - & Esplºrtig 3,20 7,30 e 9,58 10,43 | 2,55 3,40 4,31 5,39 6,22 7,25 11,411

Grande Sol-lido de toalhas de Gu1maraes,lcn- < ' CEeizmriz 13,213, 7,115 3,31: _ ir,? 1 ª , ªll _ gg _ gªg] 71,12, 9,53

or e d a , ' - ," _ , , __ . _. , _ ._.

çoes de banho, guardasoes e Chapeus. & , Cousin?» 6,48 _ 9,29 _ 11,11), * 11: | 3,23 & g-gº _ 6,50 5,24 11719
. . 'o ' ' “ V ', 5 ,6' , 8 — I ,2' 3,3' , ,' "" 1 .

Agencia dasimportantesCompanhias de begu- ; 1121135 l ºf ”515; ªf _ liz?“ ; ,, _ _ _ _ _ %,, :

ros — Probidadee Indemnlsadora —e do Banco É??? : 3,56. —_ 171,5, 15,3%] 1| : : : 154 : 8353 10.55

Commercial de Llsboa. _ , , , , , , _ ,

    

 
GRANDE UEPUSDIETÚ DE AZEITE

 

 

  
 

 

JOSÉ RODRIGUES FIGUEIREDO ,,,—,,,, 3,4 5,5 _ _ ,, ,, _ _ ,,,, _ ,, ,,,,
NA Avanca 4.37 — — — 11,39 1 — ' -- — 619 '“ _ “

'( Vªllºgª 2,43 _ _ _o “'43 I g _ 4—15l (')—85 (diª 735 _ 111_ oww: ,5 5,23 7,20 10,1 11,54 ',ª -— . . “,“ . — »
RUA DAS F'GUE'RAS OVAR & Cai-vem.». 5,2 _ 7,31 10,21 12,4 o: ' — 4,26 5,46 — 7,36 _ ——

< Cortegaça 5,7 — 7.146 10,26 12,8 < — 4.3l 5,51 — 7,41 — '—

_ , Esmoriz 5,13 3,37 7,42 10,33 12,13 & 2—39 iªi 3,51! gg? 53,27 1634 R$
1 . , . 1- » E ' h 5,3 6,43 7,59 10,51 12,30 ,“ , , . . ,' :
'lem_.semp1e, pªlª revendª, azeltes das “nªs “8951111103 6,34 7,47 9,2 11,54 1,47 3,18 6,58 7,15 3,1 9,3 1l,16 21,25

finas qualidades e de magnlíico paladar, do Douro, ,_ , _,, _ , * v _

Beira Alta, Beira Baixa e Elvas, que vende a pre-

cos relativamente baratos.

  

EASA BEHVEIHA RELºíºARIÍ;'1í111171111i,1111111Mafalda,

Serve magnificamente em Directamente rºººbidgª
PRAÇA—— OVAR seriedade de transações e em das propriedades do Ill.

.

' . . Sur. Manoel Valente de Al-
,

ll . ' . d za, . h & perfeição de trabalho a de ,. MERCEÃRER VALENTE nos (;x-1113338131: fodão vªl: ;:ali' Augusto da. Cunha Farraia. meida, vendem-Be a retalho

, , dades. no estabelemmento de Au-

__ ovar—Rua da l'ra : usto da Cunha. Farraia.

EBAÇA OVAR Grande deposito de esteios ç g

de lousa, para. vinha e veda-

ções.
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Além d'outros artigos de mercearia, en-

contra—se á venda n'este estabelecimento

toda a qualidade de vinhos do Porto e Ma— "' Tanques de lousa para

deira, manteigas recebidas directamente das ªgqªab bªncas de lºusa para

melhores fabricas de Cambra. ººªº ª1 Pºr preçºs Inferiºres
. . . . aos do Porto, por contracto

Variado sortido de ferragens, tmtas e com uma importante fabrica.

l_verni'z'e's. . de Vailongo.

,. PREÇOS SEM CCMPETENCIA Grande Çortiníento de li-

WOMvros escolares e litteratura,

ãnnnnnuuuuuvq

Companhia de Seguros “Portugal,, &

Sociedade anonymn de responsabilidade limitada

Capltal Ils. o.ooomooaooo

Emlttldo aoowooaooo
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encarregando-se de mandar EFFECTUA

vir com toda a rapidez toda

“' ' ' d L. e qualquer obra, naciodal ou SEGUROS TERRESTRES
Ernesto Zagalo º "nª MANU“ M Sil“ estrangeira, sem augmento contra

BHARMACEUTICO de preço. .

« — BHNlHEm & ruª Agencia de todas as casas ' Fogo, incluindo o proveniente de raio ou explosão

Rua da Praça —— OVAR com _——- editoras, tomando assignatu- de gaz, sobre moveis, propriedades e estabelecimentos em

___—___— DEPOSITO ra de qualquer obra. tºdº'º reinº E

' . ' mr.

]]“mluuus da Fºliª“ Silªl'lll Arroz nacional, cereaes : legumes SEGUROS MARITIMOS

ºº“ ªººººª' TANGARIA

, Annuªl “um" Rua de Santo Antonio —0WAB ” cºm"

91 ARMAZENS DE VINHOS

Rua «1559. Bartholomeu _- ovm CASA cavam OVAR—Ruanda Figueiras

Salvador & Irmao “mou,, . Canellas & Filho, 8111111111
Vinhos maduros, verdes (tintos e

RUA DA GRAÇA _ evan Hotel—Café e Bilhar ““ªº“ º ªººª-
Alcool aguardente de vinho e b»

_ gaceira, geropigas finas e baixas.

Avaria grossa e particular
 

 sede em Lisboa

 

Agente no Porto: José Ribeiro Borges
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Vinagres tinto e branco. - ' ' ' _

VENDEM Bons commodos, bom tra- Na sua conhecida TANOARIA. faz EM OVAB' Dª '"fºrmªções solare esta ªmpºf
. , [toneis, pipas, meias pipa», barris de tante Companhia Fernando Arthur Perera, na tanoana
Arroz nacional de todas as quali- tamento & preços modicos. ! quinto, 119131110 e tudo o mais con-

dªdES, mi-hº nacional e estrangeiro e : ceruenle á. mesma., garantindo a ao. Carrelhas—Rua das Flguelfªs.

Siam ccreaes de producção nacvonal. Abertº de 1 de JUlhº ª l lidez e perfeiçao dos seus trabalhos.

A pREços BARATOS 20 de Novembro. Tudo a preços oonv1datxvos. “VAVAVAVAVOA'AVAVAVAV —
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