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mos descrever-só se não livram

aquelles por quem os influentes

nâo se interessam.

Dispensava-se a tarefa das

audiencias-não é nos tribunaes,

que correm os verdadeiros proces-

sos

I l
Dizem alguns publicistas, que

a faculdade de_ julgar os crimes

deve residir na nação e não em

. uma classe de funccíonarios-por-

A que a magistratura viria a ser,

oppressiva-segundo :este modo

de ver a liberdade afTronta-se,.

quando a nação não intervem no

julgamentos-o jury é assim uma

garantia social-e como represen-

tante do povo fica tendo um ca-

racter .politico. .

Dizem outros, que póde um

processo não ser a exacta expres-

sao da verdade, ou acerca do cri-

me, ou do criminoso, e o- erro ser

afinal corrigido por aquelles, que

se presumem ou melhor informa-

Nada mais humilhante para os

juizes do que a lei preferir uns

sugeitos quaesquer sem condições

s bastantes para a melindrosa mis-

são, que lhes confere.

Durante as audiencias eraes

convinha, que se abrissem evas-

sasÇsobre os factOs relativos ao

suborno dos jurados e das teste-

munhas.

IV

A instrucção criminal precisa
dos. ou mais puros de conscien-

cia, menos prevenidos que os jui-

zes. ou menos severos.

.lulgou-se pois, que era neces-

sario um juizo independente das

rovas, e que os magistrados só

ossem os reguladores das penas.

Não concordamos.

ll

de ser regulada por um codigo

novo.

E“preciso tolher os arbitrios

dos magistrados instructores.

Em favor dos accusados era

justo, que a pronuncia fosse em

dois actos, um inicial, ou proviso-

¡pectaculo odioso, que não quere- l formado dos coroneis_ e majores, do as s

l tratou de eleger uma junta provt-l

soria, convidando como eleitores

[cincoenta individuos das differen-

tes classes, e n'essa lista, antes

lcombinada, sahiram eleitos - pre-

sidente, o tenente general Hypoli-

Ito da Costa, ha pouco demittido

' de governador das armas, de Bra-

ga; vice presidente, o coronel

Duarte Ferreri; vogaes. o coronel

F. da Gama Lobo, os desembar-

gadores Alexandre Moraes Sar-

mento, e José Gerardo de Sam-

paio, e os negociantes Christiano

Copque (assim escreveu n seu ap-

pellido) e Francisco Van Zeller

(Diario do Porto, n.“ 3h E a jun-

ta nomeou quatro secretarios, com

voto deliberativo, dos quaes tres

eram juizes.

Observando alguem a Francis-

co Lourenço, que devia ter, sido o

presidente, respondeu~«c0nvida-l

ram-me, mas recusei;-a questão

era militar, o resto sem importan-i

cia,-a junta perdeu tudo-e de-.

 

mentos de Lamego e Viseu tam-

bem ficaram inuteis, sem irem

reforçar a Costa Refoios; este ge-

neral demorou-se em Coimbra,

Ique tambem seguiu as ordens da

Junta; posto que intelligente não

tinha pratica, os soldados não con-

Ifiavam no seu commando, e para

mais paralisava-o quem menos

sabia de operações militares,

O habil general Claudino,

“vigiavam os miguelistaS'na

casa de Torre de Moncorvo, não

pode reunir-se ao exercito, e a

Junta não mostrou empenho em

tel-o do seu lado, porque de um

genio activo, como era, havia de

impór-se e afirontal-a.

Ainda assim, Costa Refoios ac-

ceitou o combate na Cruz de Mo-

rouços,

que

sua
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e as tropas bateram-se'

uas guerrilhas. Os regi- e se lucta com mil difficuldades,

ara se viver uma vida honrada,

lia-de receber- se, indiiierentemen-

te, um decreto com força de lei,

que vem ferir altos interesses e re-

-fez apenas um movimento sobreformar costumesnantiquissimos?

Condeixa, e logo se rettrou-nolNão pode ser.

O descanço semanal pode tole-

rar-se nos grandes centros, mas

applical-o á provincia, aos logares

mais sertanejos, é revelar uma

ignorancia completa do viver d'es-

tas localidades.

Na província, todos os Opera-

rios descançam ao domingo; e, bem

contra sua vontade, descançam

em muitos mais dias da semana,

por falta de trabalho.

Os estabelecimentos, na_ sua

quasi totalidade, tem por caixot-

_ ros os proprios donos ou pessoas

de familia, e todos elles descan-

çam, quando querem.

Os donos dos poucos estabele-

com valentia. A' noticia da pas-cimentos, que têm empregados.

Sagem do Mondego pela caval

miguelista, ordenou-se a retirada

mais eu esperava pelo Saldanha» l sobre o Vouga, d'onde os com-'

A narrativa do sr. Simão da:

rio, que, depois de intimado nos Luz, explica-nos e completa essas:

reus, querpresos, quer com han-.palavras, que ouvimos áquelle,I

mandantes dos corpos não obede-

c_eram a uma nova ordem de re-

,tirar sobre Oliveira de Azemeis

ça, se admttttsse, que elles o con-

Quando outrora as classes

eram inimigas, com direitos desi-

guaes, e as superiores chêas de

privalegios e com poderes descri-

pcionarios, o jury nasceu da des-

confiança em ue os dominados

Viviam dos po erosos, e por isso

aquelles se esforçaram por que

os seus_ pares os ju'gassem, e

conseguiram-n'es-

Hoje não existem classes no-

bres. nem privelegios, nem inte-

resses Oppostos, nem poderes, que

os sustentem, e possam ser temi-

dos, e o jury já se não justifica

pelos motivos da sua origem.

E a contradicção em serem uns

testassem, e outro definitivo, em

que 0ju12 os absolvesse, ou obri-

gasse a - uma defeza mais formal'

e completa.

Dadas todas as garantias á

defesa. quanto mais perfeitos fo-

rem os processos, tanto mais o

ljury se escusa-apenas o admit-

temos como informador, como a

expressão da voz publica-e nada

obsta, a que fosse ouvido duas

vezes, uma na pronuncia, outra

no julgamento final.

Ao espirito reformador do

actual ministro da justiça offere-

cemos estas reflexões sobre a in-

dole do jury, e as que vão seguir-

Ilcuja extraordinaria força de cara-

cter, o estava indicando para esse

logar, que recusou e qndo era tão'

“necessaria“: "' 'W' ' l

Diz o sr. Luz: «Achava-se eml

Londres o general Saldanha e pe-l

lo mar uez de Rezende, e o vis-,

conde' e Itabayana, ministro do'

Brasil, foi convidado a partir pa-|

ra Geneva, onde a fragata brasi-

leira. Izabel, havia de recebel-o,

para de lá se dirigir á Madeira, e

depois ao Porto, e aqui tomar o

commando das tropas revolucio-

narias.»

N'isto chega aos emigrados a

noticia da revolução de Maio, e o

illustre general, já prompto paral

›

l

›
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¡ marquez de Palme

sem se baterem.

Bateram-se e com denodo-

n'esses combates se viu do que

eram capazes as tro as, se hou-

vesse quem bem as irijisse.

Entretanto o vapor Belfast en-

tra a barra do Porto carregado

grega a si o

de generaes.

Logo a Junta ag

l a, marechal

de campo, o Conde de Sampaio e

Candido José Xavier, moderados,

nomeia o primeiro para comman-

dante em chefe;-nào sei oque

deva admirar-se mais, se a inepcia

da Junta, se a coragem de accei-

tar _ essa nomeação em quem não

sabia commandar um piquete.
cnmes Julgados Velo Jun' e SO em se, e timando, que lhe agradam

vista das provas, e outros, os mais

graves só pelo jury, n'uma se"- (Continúah

tença de que não se appella, e

mesmo contra as provas, e sem se

declararem as razões porque se

julgou, é clamante, é intoleravel.

Tudo isso são vantagens para

os randes criminosos.

utra enorme contradicção se

dá, quando quatro jurados discor-

dam dos cinco restantes-ou um

das quatro hade passar para o

grupo dos cinco, ou dois d'estes

para o grupo dos quatro.

A lei obriga-os a jurarem, que

decidirão segundo a sua conscien-

cia-e essa manobra forçada se

faz contra ella, e decide do julga-

mento.

O jury devia só intervir para

informar contra ou a favor das

provas, e no primeiro caso proce-

der-se-hia a uma revisão do pro-

cesso.

Só assim é hoje admissível.

E como é que se julga estar o

jury sempre mais bem informado_

que as testemunhas ou ser mais.
r

consciente que os juízes? I

III

O jury deve ser abolido, ou

pelo menos alterado na sua im-

perfeita constituição; illusorio é o

principio em ue se baseia.

Considera o uma garantia da

liberdade torna-se uma garantia

do crime-outras vezes um ins-

trumento de vinganças.

Em todas as comarcas odia

Lourenço d'Al/neida e Medeiros.
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Athemorisou-se o governo ao

'saber as forças da revolução. onde

os corpos de primeiralinha, de me-

licias, de ordenanças, e de vo-

luntarios, quasi egualavam a par-

te do exercito não pronunciada

contra D. Miguel e n'esta havia

alguns regimentos suspeitos.

Em Leiria o regimento 22 e em

Peniche o 13, só esperavam a

marcha dos liberaes sobre Lisboa,

para se lhes reunirem. Mesmo no

Algarve alguns batalhões se re-

voltaram e n'outros a revolta toi

impedida. Para Coimbra, ajun-

tar-se as tropas, que os comman-

dantes miguelistas abandonaram,

marchou o brigadeiro Saraiva Re-

foios com caçadores 2, de Tho-

mar, e infantaria 10, de Santarem.

Nas províncias do Minho, Bei-

ra, Douro, e Traz-os-Momes, as

cidades e villas principaes de tal

modo se pronunciaram, que as

auctoridades añ'ectas ao usurpa-

dor fugiram.

 

ir embarcar em Plymouth, não

observando o segredo, com que

tudo combinara com os dois mi-

nistros brasileiros, o conh'ou ao

marquez de Palmella, que, como

seu rival decidido, não quiz dei-

xal-o partir sem elle, e taes deli-

gencias fez, que não foi possivel

obslar-lhe.

Os moderados já consideravam

tardia a sua vinda, para impedir

o trium )l10 aos liberaes democra-

ticos. l a vespera da partida, quew

demorou quanto poude, foi con-l

ferenciar com \Vellington e com,

o embaixador hespanhol,-a riva-

lidade com Saldanha levava-o a

esses passos_ indesculpaveis; ol

marquez queria ser o primeiro, e:

como era diplomata exforçava-se

por tudo obter de accordo com as

potencms.

quuanto não chegou a Bel-

fast a j -nta Provisoria. onde ha-

via a mesma divergencia entre os

seus membros, uns moderados,

que eram o maior numero, e ou-

tros progressistas,discutia, e nad u

resolveu -dominada ppr Moraes

Sarmento, só confiava na inliuen-~

cia do corpo diplomatico, a quem

ingenuamente escreieu, rogando,

que interviesse, e não ousou darl

ordem para que as tropas avan-l

çassem, nao pensou sequer n'um

plano de operações, não sahiu

d'uma grotesca inercia. l

A guarnição d'Almeida, que

não se affastou da praça, (uma

divisão sofTrivel) vío tranquilla-

mente os generaes Franco de Cas-

tro, fugido do Porto e D. Alva-

 

EPalmella não deu ordens algumas

;-foi até Oliveira de Azemeis, e

;logo a pretexto de conferenciar

com os collegas volta ao Porto,

d'onde partiu no mesmo vapor pa-

ra lnglaterra com os outros gene-

raes, abandonando vergonhosa-

mente as trepas compromettidas.

Em quanto a Francisco Lou-

renço, como tinha pedido licença

ao governo, deixou-se ficar em

Fermelã depois da revolta, espe-

rando pelo general Saldanha, em

uem mais confiava-e não sahiu

e alli senão quando aJuntao

chamou em 7 de 'unho para assu-

mir or governo as justiças. Em

21 recebe a auctorisação de pro-

vêr os officios designados no re-

gimento das Relações, e em 27

expede uma portaria aos desem-

bargadores, que assignaram o

acto camarario de reconhecimen-

to de D. Miguel, convidando-os

a reclamarem a assignatura-

portaria, que serviu de base ao

seu processo, e o poz em I'lSCO de

figurar entre os justiçados da

Praça Nova. '

Continuaremos

Lourenço d'Almeida e Medeiros.

 

Echos da semana

Nesta semana,_o descanço tem

dado muito trabalho. Não se acre-

dita, mas é verdade. Todos procu-

ram defender os seus interesses,

e bem hajam.

laria tambem lhe dão descanço de sobre.,
- n

ja por falta de serviço, já pelo uso

e costume, que existe de os dis-

pensarem nas tardes dos domin-

gos e dos dias festivos, mas estas

pequenas coisas são ignoradas pe-

los governantes, e é por isso que

se promulgam dispOSições ano-

malas.

E o remedio é ir soñrendo. E'

comtudo, convicção nossa, que o

governo ha-de ter sérios desgos-

tos e lia-de vêr que não tem~exe-

cução o seu querido decreto do des-

canço, com que tanto barulho'tem

feito.

Se o governo está na intenção

ñrme de obrigar a descançar, quem

mesmo não precisa, nem quer des-

canço, tem um meio de facil rea-

lisação,oqual lhe pode dar lucros,

e que com certeza lhe dá. elemen-

tos politicos de força.

E dessa forma estamos certos,

de que nâo serão sómente os Cai-

xeiros e marçanos, que offerece-

rão um jantar ao Sr. Presidente

do Conselho, ha-de haver mais

quem lhe offereça tanto e substan-

cioso banquete. .

Esse meio é arranjar um dis-

pensario em dada terra, aonde no

dia determinado para o descanço,

sejam recolhidos todos os exhaus-

tos de força, mas não do dinheiro;

e ahi sejam obrigados a repousar,

durante algumas horas, tendo de-

pois liberdade para se entreterem

em harmonia. com o disposto no re-

gulamento. _

Objectar-uos-háo: Aonde ll'

buscar dinheiro para a construc-

çáo de taes edilictos?

Coisa facillima. O governo,

entre os seus amigos, tem gente

capaz de se abalançar a esta em_-

preza; mas, quando elles nao tt-

vessem os capitaes precisos. não

faltaria quem se lhes associasse.

e sobretudo estrangeiros, porque

estes sabem melhor do que nin-

guem, que todas as grandes com-

pmhias, no nosso paiz, têm a mais

alta protecção.

E o negocio havia de ser cho-

rudo.

Os beneficiados, ou melhor as

victimas, tinham de entrar ao nas-

cer do sol e de sahir no dia se-

guinte, á mesma hora, porque o

descanço é de vinte e quatro ho-

ras consecutivas, nao podendo

durante esse periodo communicar

com membro .de fóra, isto é. _com

pessoa estranha ao dispensario.

Era-lhes prohibido levar q uaes-
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quer comidas ou bebidas e mes-

mo tabacos, pois todos esses ar-

tigos seriam fornecidos pela em-

preza, mediante pagamento, é cla-

ro, pois, g atuitamente, apenas se-

ria, fornecida a cama para o des-

canço.

A em1.›reza proporcionar-ia to-

dos os -meios de distracçao in-

cl uindo Ojogo de qualquer especie.

Aos transgressores seriam ap-

plicadas, sim lesmente, penas de

multas peza as, que centuplica-

riam no caso de reincidencia, e

pelas quaes seriam responsaveis,

solidariamente, os patrões a cai'-

go de quem tambem ficariam as

despezas feitas pelos seus respe-

ctivos empregados.

As multas reverteriam em fa-

vôr da empreza; e tanto elias co-

mo as despezas. teriam privile i0

pígnoratício sobre as fazendas os

respectivos estabelecimentos, sen-

do pagas de preferencia a qualquer

outra divida.

O governo arantiria, a empre-

za, o juro moãco de 100 por cen-

to, or meio de decreto com força

de ei.

Junto de cada. dispensario ha-

veria um commissaríofíscal (para

não se lhe chamar régío) de no-

meação vitalicia feita pelo gover-

no. com o vencimento annual de

224006000 réis.

Com esta disposição ficava o

governo habilitado a contentar

muita gente.

E para cohonestar este negocio

e armar ao effeito ao operar-iadO,

a companhia seria obrigada a dar

1 010 dos seus lucros, para o fun-

do da caixa da a

Operarios.

. t Ahi

certos, de que o governo, tendo

occasiào, a aproveitará.

O'

m
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Querendo marcar as_diñ'eren-

ças entre os poetas romanticas do

seculo 19, o Sr. Braga ve na fé

christã a essencia das inspirações

de Lamartine-é ahi onde segun-

do o sabio critico occidental está

a caracteristica do autor das lle-

Illtacões e das llarmonlas.

Attribue se, verdade é, uma

decisiva influencia á educação

religiosa, que sua mãe lhe deu-

mas o Sr. Braga, em virtude do

seu oñício, estava obrigado a bem

averiguar, qual foi o eSpirito do

ensino materno. e não tomal-o

pelo que geralmente se julga se-

rem as crenças d'uma senhora,

isto é, pouco mais esclarecidas

que as das almas simples, sem

cultura.

Essa educação não foi rigoro-

samente ortodexa-Pelas Conn-

dem-las. o Raphael, e as Wla-

gens no oriente, sabe-se, que

nunca as crenças positivas domi-

naram a joven intelligencia do
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GEORGE SAND

Escrever-te-ei, ist'o é, tua irmã

escrevera por mim todas as vezes

que fôr possível, e não has-de sof-

frer muito tempo com a incerteza

da nossa sitúação. Nada me er-

guntes nas tuas cartas, a po icia

abril-as-ha, nem falles nos princi-

pes de Palmarosa sem que' nós

sejamos os primeiros 'a fallar

d'elles.

- E até lá, não hei-de saber o

que devo temer ou eSperar d'estes

príncipes?

-Tut nada, eñectivamente. Não

conheces porém a Sicília, não te-

rias a prudencia necessaria, n'um

paíz submettido ao estrangeiro.,

Tens as idêas ardentes d'um

poeta; nas suas composições os

sentimentos mais communsjun-

tam-se ás ideas mais elevadas.

aos problemas, sobre que uma

e _._.
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n'isso e estou certo q'isto n'um esta agoraéque nos botada burra
passa d'uma trêta dos matuleiros labaixo.
cá da terra para bunder cára a -Ohlc'umistipôrl
zurrapa que tem inbasilhada em

--Tem tudo, tí Zé, tem tudo:

Nós arriummos todos e desemos
.. Atac que que queremos aberto ó domingo.

 

diabo de lein é essa, amigo Chico,

que inda é pior de c'a oitra?

-Pois bóncê n'um quer 'bêr,

_I_.ti Zé, do que se habia de lembrar

agora o gobernoc-Mandar fechar

as tascas todas, um dia cada su-

mana.

-Ohl q'ístipór; do que se ha-

via de embrarl. . . Mas isso, a ñ-

nal n'um tem dubeda, amigo Chi-

co: A lein inda n'um é tao istipo-

'ráda cumo tu a pintabas. Um dia

cada sumana. embora custe. sem-

pre se passa sem ir a tasca.

-Pois c'anté, ti Zé: Se fosse

um dia da sumana istaba bem;

mas bai agora, a calassia cumar-

ciale e fez uma arriunião e arre-

solveu fechar as tascas todas ó

domingo de tarde Assim, fica a

nossa calassia purjudicada.

-Ohl Com quinhentos istipo-

resl. . Fechar as tascas ó domin-

go, Amigo Chico?! Isso é que nós

n'um cunsentímos n'em que os lebe

um milhão d'istipores!

Que remedio temos nós se

não cunsentir, ti Zé: Sao ordes.

são ordes. .

-Mas atão feicho mesmo to-

das, sem ficar sequer uma ispe-

lunca, onde nós ba tomar a nos-

sa camuéca?

-Feicha tudo, ti Zé; feicha tu-

do. Só fica aberto as casas de pas

t0 e. .

_Pasto ue o coma elles até

razão superior sempre se interro-

ga, ás dores moraes, aos enigmas

do destino, da vida, e do mundo.

Apenas em algumas pretendeu

resumir, mas com uma intenção

uramente artistlcn. a poesia

Eiblíca, como elle nos declara, e

com isso não nos desmente.

Sua mãe ')aSSOll a infancia em

companhia os filhos do duque

d'Orleans. E M.me de Genlis, que

os educou, insinuou-lhes as im-

pressões religiosas, como as sen-

tia o seculo 18-taes. como os li-

vros de Rousseau e Bernardin de

Saint-Pierre as inspiravam des-

crevendo as scenas da. natureza.

Diz o poeta, «que foi um ensi-

no philosophlcn. temperado e

|enternecido pela maternidade» eis

'o que é senstvel nos seus versos.

Nas Meditações, onde a duvi-

da e o desespero inquieto appare-

ce-nos, e principalmente nas !lar

monlas, onde a sua musa toma

lmaís largos voos, e se desprende

da personalidade e das paixões

individuaes, são os seus cantos

em geral a expressão do divino

presentido atravez do mundo ex-

terior, como que' exalam um per-l

fume de pantheismo, de certo re- t'a

pugnante á ortodoxia.

Li nos opusculos de A. Hercu-

lano que as Meditações se acham a pa

no Index.

Por exemplo as poesias Le

casa. , i

-Pois isso tamem eu digo. mas]

o pior é o resto, ti Zé.

_Qual resto, Chico?

_Qual restof. .. Pois bócê

nao sabe o que bai acuntecer, ti

Zé?

_Eu n'um sei de nada,

Chico, pois que ha de nobo?

-Atao bócê inda n'um sabe

de nada, nada, mesmo nada do

que se passa, home?

-N'um sei mesmo nada do que
se passa, amigo Chico; a não ser

o que já te cuntei da molesta das

ubas e que eu intendo por treta

dos matuleiros.

-Home, bócê ou tomou a Ti-

Maria, domingo, e anté hoje inda

n um largou ou atão n'um tem

asellos nenhuns pul-a nossa calas-
sia!

^

-Qual canastra, amigo Chico?!

-Bem digo eu que bócê inda

;n'um largou a môna que tomou

,domingol N'um é canastra, home;

'é calassia. Pois bócê n'um sabe

que nós tamem semos uma calas-

Sia e que não é das mais peque-

nas?

-Digo-te, amigo Chico, que não

_ percebo acanto n'um cuntares

iSSO immodo d'eu aperceber.

-Home, bócê sempr'é o cum-

nheiro mais tapado que a nossa

calassia tem. Atao diga-me lá:

Bócê, ao domingo, não q'estuma

amigo

   

          

  

 

  
Desespolr, e La Foi, cujo titulo

estava a indicar uma afiirmaçao

posentação dos das dogmas, e a que nas llarmo-

nlas. se intitula, Novlsslma Ver

fica a ideia, e estamos bl, divergem de tudo o que a mu-

sa christâ podia inspirar-lhe. .

O Sr. TheOphilo, sempre levía-

no ou antes sem senso critico

nos seus conceitos, parece querer

amesquinhar o grande poeta, añm

de fazer sobresahir a sua Visão

dos Tempos, como encerrandoa

le ítima e nova ese/tola poetica-é

ri iculo-e por isso o acredita-

mos.

(Continua).

Lourenço d'Almeída evMedei'ros.

 

l Adeus Chico

(Atrasado)

TOC'A ARBIUNIB

-Bôs dias, ti Zé.

-Bôs dias, Chico.

-Atão como bai

home?

_Isto po'róra bai bom: a zur-

rapa, cá na terra, está barata, não

ha nada a queixar da sorte... a

não ser alguns annuncios que 'á

'rahi se faz constar de que el a

ai subir de preço debido á mu-

lesta que tem aparcido nas ubas,

mas eu cá por mim, não acardito

essa bida

mancebo que entram aqui por abu-

so, mas que_ na Sicília se escondem

sob as cinzas dos vulcões. Com-

prometter-te-ias, e, d'uma palavra

só, escapada ao teu liberal fervor,

fariam uma conSpiração contra a

côrte de Napoles. i

Mais uma vez, adeus, não con-

tinues a demorar-me:

Preciso voltar ao meu paiz; não

sabes o que é ter nascido em Cata-

na e de lá estar ausentar ha de-

zoito annos a esta parte, ou antes

não o comprehendes, porque foi lá

tambem que viste a luz do dia, e

a historia do meu exílio é a do teu!

Mas fostes educado em Roma_

e julgas, ai de mimj que é a esta

tua atrial»

rn mez volvido, recebera Mi-

guel por intermedio d'um operario

chegado da Sicília, uma carta de

Mila em que lhe annunciava terem

feito uma das mais felizes viagens,

que Os seus parentes e velhos ami-

gos affectuosamente os receberam,

que o pae arranjara trabalho e

Optimas protecções; que sua Emí-

nencia existia ainda, mas pouco

temido por se retirar da sociedade

e dos negocios publicos.

 

lbuber a sua pinga e tumar a sua

carraspana?

-Lá isso q'estumo amigo Chi-

CO.

-E eu não _q'estumo tamem

tomar a minha?

~ Isso é herdade; e anté não és

dos mais moles...

-E, como nós, não hão tantos

jcumpanheiros que támem a to-
mam? o

-La n'isso tamem n'um men-

tes. Ante se elles n'um fosse tan-

tos, nós tomaba-a mais barata.

-O'ra ahi tem bócê a ispeli-

Caçao:_ Bócê, eu e os nossos cum-

panheiros semos uma calassia;

apercebeu agora?

-Agora apercebi; mas o

queres tu deser c'o isso?

-Quero deser, ti Zé, que a

nossa calassia foi pur-judicada e

muito purjudicada.

-Purj

Chico?

-Homel agora é

que bócê émais burro

sabe da lein que agora botáro?

-Eu nào sei nada, ami

Atâo inda é al

a pagar os cães nas tascas?

-Munto pior, ti Zé; munto pior.

uenos

ubeda

porque nós pagava os pequenos e

fasia oitros maiores e' assim imos

bibendo sem purjniso p'ra nossa

Essa de pagar os cães peã

inda n um tinha a maior

calassia. Mas, esta agora, ti Zé,

Miguel por emquanto não abando-

nasse

ria succeder-lhe. .

Antes de receber noticias da

sua familia que estremecia, estive-

ra o nosso joven pintor, triste e

inquieto; depois folgava involunta-

riamente de estar em Roma, que

não em Catania, onde passava

uma vida muito deleitosa por lhe

Ser permittido consagrar- se á gran

de pintura. Protegido dos seus

mestres aos quaes era muito sym-

pathico pelas suas felizes desposi-

ções, certa elevação de espirito, e

pelas suas idêas que nao pareciam

d'um adolescente, nem proprias

da sua estofa. Procurava mais

o convivio dos mancebos que des-

punham de grandes meios de for-

tuna e mais em evidencia do que o

convivio dos seus iguaes emjerar-

chia. As horas d'ocio consagra-as

ao estudo e a desenvolver-o circu-

lo das suas' ideas-lia muito, fre-

quentava os theatros, conversava

com os artistas; n'uma palavra,

despunha-se extraordinariamente

para uma existencia desafogada e

nobre, sem ter a certeza de poder

gosal-a. Porque, além de irregula-

que

udicada porque. amigo

(ãue eu digo

_ e c'o burro

do nosso muleiro: Pois bocê n'um

_goÇhico.

_ guma lein pior de

c'á que tinha bindo que nos obriga

Roma receoso do que pode-

l

Pedro deseJava' todavia, quewôs OS salarios do velho Pedro.l

os lubar mil :ao e meio d'istipores:

Eu por mim quero as tascas aber-

tas ó domingo ou bai tudo c'um

trez milhões d istipores; e...

-N'um se azangue tanto, ti Zéf

n'um s'istipóre mais, q'eu tan-ho

uma bôa memóra e tibe agora uma

bóa alumbrança: Nós inda temos

um arrecurso. .

-E qual é, amigo Chico?

-Qual é?l. .. Bôa purgunta:

Pois bócê n'um bê que Iámem

podemos arriunir a nossa calassm

e purtestar que não queremos as

tascas fechadas ó domingo?! A ca-

lassia cumarciale arresolbeu fe-

char ó domingo e nós podemos

arresolber fechar á sumana.

_Pois sim, amigo Chico, mas

a nossa calassía n um bale nada

porque é uma calassia de. . . _de_ ..

-De bébudos, quer bócê de-

zer, n'um é herdade, ti Zé? .

- Isso mesmo, amigo Chico, rs

so mesmo; mas eu nem o podia

deser. ..

-Pois istá bócê enganado, tl

Zé: A nossa calassia bense as oi-

tras todas por q'é a maior e te-

mos a lein a nosso fabór.

-A lein a nosso fabôr, amigo

Chico?!

-A nosso fabór, sim senhor, a

nosso fabôrl Pois bócê n'um bê

c'anté quando a gente dá algum

trampesco nos cumpanheiros e se

porba que a gente estaba bébudo,

quando o deu, o Juiz põe a gente

libre e quite no Olho da rua?

_Mas isso n'um tem nada p'ró

caso, amigo Chico?

  

   

    

  

   

  

  

  
   

    

   

   
  

  

cuja metade lhe destinava, não

eram excessivos. A doença pode-

ria suprimir~lh'-os, e a pintura é

uma arte tão séria e tao profunda

que é preciso aprendeI-a muitos

annos para vir a ser lucrativa.

Esta lembrança importuna

Miguel e algumas vezes o desani-

ma. 0h! meu pae, considerava

elle ainda no momento em que, á

porta d'um palacio visinho da sua

terra natal, o encontramos, não

foi por muito excesso d'amor que

me dedicavas, que praticaste

uma enorme falta contra vós e

contra mim proprio, impellindo-

me para 'o caminho da ambição?!

Ignoro o meu destino, mas prevejo

que me será muito custoso reacei-

tar o vosso mister Ipara o que es-

tarei predestínado. 'alta em mim a

vossa robustez, degenerei no que

respeita á força physica, que é o

estygma da nobreza da nossa raça.

O andar a pé me custa; o que

para vós seria, com sessenta annos,

um curto passeio, a mim, fatigar-

me-hia excessivamente. Nasci n'es-

tas montanhas, e vejo os seus fi-

lhos correr sobre as cortantes la-

vas, tal como eu caminharia sobre

um macro, tapete.

   

  

  

   

  

  

  

    

   

  

   

  

A calassia cumarciale diz

fechado; e bai d'ahi, nós, faremos

barulho, descarre uemos tram-

'pesco a torto e reíto, fasemos

abrir as tascas e como a nossa

ecalassia é maior bencemos os cu-

.“marciales: elles foge e nós bamos

l p'rás tascas metter na zurrapa

anté gata miárl

_Pois sim, amigo Chico, mas

se nós fizer barulho e bater bamos

p'ra cadeia. . .

_Qual cadeia n'em meia ca-

deia, ti Zé! Bem digo eu que bó-

cê é tapado c'u-ma uma porta e

não apercebe nada de leins. Pois
'bócê n'um bê que fistá a lein a

'nosso fabor?!

Olhe, ti Zé: Nós fazemos baru-

,lho, batemos os cumarciales, ben-

cemos e .as tascas abrel

Entremos na zurrapa a baler e

depois, se nós fôr presos, todo

mundo bai deser que nós estaba

bêbudos, c'andemos sempre bébu-

dos e que n'um soubemos o que

tisemos: O Juiz põe a ente no

ólho da rua e as tascas co aber-

tas.

-Ohi bom Sant'Antonio, Sant'

Anna, San Guilindrófe San Joa-

qiml. .. E isso, amigo Chico, ue

tu dises, poderá tudo ser assim.l...

-Pode, ti Zé, pode. A questão

é nós arriunir.

-Isso mesmo. ti Zé, isso mes-

mo. Bamos purbenir os cumpa-

nheiros p'ra arriuniao.

-Prompto; mãos á órba.

Adeus. Chico. '

Toc'a arriunir!

que quer

unruunu

TEMPO

Continua fazendo

quente.

As noutes. de um luar explen-

dido, tem sido verdadeiramente

poeticas, convidando a mocidade

a amar.

Mas, como não pode haver tudo

bom, tem, tambem de máu, estas

noutes luarentas, o inconveniente

de nos deixar conhecer perfeita-

mente, mesmo algum tanto de

longe.

A chuva já se vae fazendo sen-

tir, encontrando-se alguns riachos,

d'esta villa, compeletamente sec-

cos.

E, agora, com o descanco se-

manal, fechando as tabernas, en-

tão, ainda maior será a aécca.

Depois nem agua, nem vinho,

nem. . . nada.

Pouca cortei. .

E, quando a sorte e'jpouca, escu-

sado é a gente procurei-a, porque

ella náo apparece, nem á mão de

Deus Padre ..

Seja tudo em desconto dos nes-

sos peccados, apezar de que não

tempo secco

e l '

 

Na verdade, meu pac tinha ra-

zão: é esta uma bella patria; pode

ser orgulhoso o que tiver sabido,

como a lava, dos flancos d'esta

montanha terrivel! Mas, ara ser.

digno de tal origem. e se -o com-

pletamente, indiSpensavel é ser

um grande homem e deslumbrar o

mundo com reiampagos de genio;

ou pelo contrario; ser um campo-

ponez intrepido um determinado

andido, e viver nas selvas, sem

outro recurso além d'uma carabi-

na e uma alma implacavel. E' isto

tambem um destino poetico. Porém

éjá muito tarde para mim; aprendi

muitas coisas. conheci muito as

leis, as sociedades e os homens.

O que é heroísmo para estes mon-

tanhezes singellos e selvagens se-

ria para mim um crime e covardia.

A minha consciencia havia de
accusar-me de ter podido chegar
á grandeza pelo genio e dons da
civilísaçao, e ter canído por no-

giigencia no estado de saltiador
Será reciso pois ser obscuro e
humil e!»

(Conti/tda.)

Clara de Miranda.  



  

somos muito peccadores. E, emñm,

sempre vamos fazer uma promes-

sasínha á virgem N. Sr.“ da A. .,

que sempre é mais accessivel á

piedade, segundojnlgamos. Se ella

Pain no funi'nouno

A concorrencia. na praia do

Foradouro tem augmentado ex-

não nos valer, o melhor será Deus “'aordinariameme-

darmos por aqui com o cadaaer,

levar-nos para o ceu, para não an-l

cheios de desgostos. . . j

 

PESCA_

Continua sendo de pouca im-

portancia o producto da pesca, na

Costa do Furadouro.

_W_ ç

-_.__-.---_-

OS dois cruzadores japonezes

Frukuba e Chitoze, que, de viSita

ao nosso paíz, se achavam no

porto de Lisboa. onde permanece-

ram quatro dias, levantaram fer-

ro, no dia 19 ás 6 horas da tarde

dirigindo-se a Napoloi e Trieste,

de regresso ao oriente.

Os bravos marinheiros japone-

zes foram delirantemente sauda-

des_pelas numerosas pessoas, que

O .mario do Governo», de 19 assmtiram a sua partida.

do corrente, publicou a lista dos

candidatos a concurso para escri-

vães de fazenda de 2.", 3.' e 4.'

---Ç-u

O Snr. José Novaes, ex-minis-

classes. Sendo 106 de 2-“ Classe e tro da Justiça na actual situação

excluídos 13; de 3.“ 209, eexcluin-i

do 31; e de 4.' ciasse 442, e exclui- !

dos 24. '

As provas realisam-se no dia 2

de setembro, para escrivães de 2.'

classe; no dia 3 para os de 3.',-

e no dia 4 para os de 4.'.

.___. __-.____» ..

nascaxço .SEMANAL

Entra hoje em vigõr o decreto

relativo ao descanço semanal.

paiz tem surgido dífñculdades so-

re a fixação do dia, representando

as classes sociaes, perante a res-

pectiva auctoridade, escolhendo

umas o dia de domingo, e outros

um dia da semana.

Consta que o governo está nas

melhores intenções de modificar o

referido decreto para o fim de

aplanar oque se nos antolha diffi-

cil, as divergencias que apparece-

ram ácêrca de qual devia ser o

dia preprio do descanço.

E' bom haver um dia fixado.

por lei para descanco de todos nós; -

mas, se essa lei acarreta embara-

ços na determinação do dia, em

razão da impossibilidade de con-I

jugar os interesses de todas así

classes, então o melhor é conti-

nuarmos a viver como dantes...

Hontem a Camara Municipal,

d'este concelho, reuniu extraordi-

nariamente. afim de reSponder ao

Ex.“ Governador Civil, sobre dit'-

ferentes representações que lhe

foram dirigidos pelas classes in-

dustriaes e commerciaes.

.___*4__

Vae ser publicado o decreto

regulandp o processo de deSpejo

dos predios rusticos e urbanos.

_+-

GUNSILIIIJ'ESNIIU

Reune amanhã o Conselho d'Es-

tado, afim de ser ouvido ácerca do

indulto aos academicos da Uni-

versidade de Coimbra.

____.qn----..__.

Hoje ha Tourada em Espinho

____._..____.

CONTRIBUIÇÕES

Vae ser publicado um decreto

concedendo o pagamento, em pres-

tações mensaes ou trimestraes,

sem juros da móra, das contribui-

ções anteriores a dezembro de

1906, com o decreto de 10 010 so-

bre o pagamento intregal das con

tribuições anteriores a 1907.

_+-

A falsiíicaçâo das notas de

22500 reis, que, como preanunciá-

ramos foram mandadas retirar

da circulação, conhece-se espe-

cialmente na marca d'agua; e as

de 52000 reis na imperfeição visi-

vel das figuras do medalháo, e

pouco rigor na estampagem, sen-

do o azul muito amortecido.

À__.____

No dia 1 de Setembro proximo,

Em todasas localidades do

politica, foi nomeado Conselheiro

d'Estado no prehenchimento da

vaga aberta pela inesperada mor-

te do Snr. Conselheiro Hintze Ri-

beiro, eminente' estadista e chefe

do partido regenerador.

_*-_

E MARROCOS

Em Marrocos continuam as

luctas sangrentas, receiando-se

que. de um momento para o outro,

os marroquinos apresentem em

pé de guerra o lindo numero de

cem mil homens.

As potencias estrangeiras, es-

ecialmente a Hespanlia e França

azem convergir a sua attenção

para esta causa, 'cooperando no

se'ntido d'ellu ser resolvida em

harmonia com as pretenções das

entidades interessadas.

-+_

João Nunes, Penha Coutinho,

Joaquim Luiz-_o Sapateirinho,-

e Alberto Cai-los ~ o Papa a Arroz,

quê formavam a negra troupe _da

Quinta da Formiga, Bellas, Lis-

boa, e de o publico já tem largo

conhecimento pela imprensa pelo

relato, que esta fazia a respeito

dos horrorosos e nefandos-crimes

por elles commettidos, foram

afiançados em cento e cinco con-

tos de reis.

w

No «Diario do Governo», de se-

gunda feira passada, vem avizo

de que, desde o dia 16 de setem-

bro proximo, se ha de proceder

ao sorteio das relações para paga-

mento de 'uro da divida interna

consolida e de 3 OIO, relativo ao

2.° semestre do carrente anno, na

Junta do Credito Publico.

_+_c

(Soberania do Povo»

O nosso collega a «Soberania

do Povo,» strenuo defensor do

partido progressista d'Agueda,

acaba de passar por uma profun-

datransformaçáo no seu material,

do que lhe resultou grande melho-

ramento. _

Felicitamol-o e desejamos-lhe

largas prosperidades.

eu*

A' ultima hora

Somos informados de que a

camara emittiu o seu parecer, de

que o descanço semanal devia ser

no domingo, para todas as classes,

com excepção de tabernas e de lo-

jas ou estabelecimentos, que ven-

dem por metido directamente pa-

ra o consumidor, ou sejam as lo-

jas de retalho. _ _

Para as tabernas ficou indicado

o dia de quinta-feira, .e para as

lojas a tarde dos domingos e a

manhã das segundas-feiras.

___r_.__

Escola Movel Agricola

Em oval-

Nlappa das lições durante a

ealisar-se-ha em Aveiro' uma 32.' semana, desde 18,de agosto

grarraiada, no redonda] do Rocio. a 25 de agosto de 1907. i '

JORNAL D'QÉAR
7-.“

   

_ Agriculturaz_ Assumptos das divida publica dos Estados Unidos

.lições explicativas: Constituição do Brazil, do valor nominal de

do terreno: argilla, areia. calcari- 120005000 de reis cada uma, com

,co e liumus, e elementos fertili- os numeros 2472400 a 2472409; 25

santes. Adubos: vegetaes, ani-;acçõesdo Banco Commercial do

maes. e mlnel'aes; estrumaçõeSÍRio de Janeiro com os numeros

Verdes. estrume de curral molís- 232538 a 23:58? e 192677 a 19:681;

SO, sangue. ossos. etc. _que tambem se acham averba-
I Trabalhos práticos realisadoszidos em nome de Luiz Ferreira

Reconhecimento e tratamento do Brandão, pae do justificante, os

mildiu e da authracnose da vinha. seguintes papeis;_vinte e cinco

Tratamento do pulgão do mil_||0_e acções do Banco Lisboa e Açores,

do feijão._ Classmcação de Videi- do valor nominal de 1005000 reis

ras americanas. Collagem de v1- cada uma, em titulos de 5, com os

nlio fino. Indicação_ das culturasmumeros 7:230 a 71254; 16 acções

a _adoptar Para um terreno da da Companhia Portuguesa Ruínas

beira mar.

Palestra: Realiza-se em Valle-. _ 90.3000 reis cada uma, com os nu-

ga as 10 e meia da manhã.

 

de reis, com o numero 12157; 5 ac-

GRUPÚ D“\MiTiCÚ “I“: ções da Companhia de Seguros

«Bonança,› do valor nominal deAMADUItl-lS -BHA UNIÃO'

- '120005000 de reis, com os numeros

Dommsp 25 d'asosto de 1907 32621 a 32625; 30 acções da Com-

ás 9 da “Olie- lãanliia Carris delFàerro (àã Lisboa,

_ o valor nomina e 10 000 reis

PROGRAMMA cada uma, em titulos de dez, com

os numeros 92436 a 92565; 4 acções

A 0399009“ “0 P0““ sorte” 1 da Companhia Fiaçào e Tecidos

por' J- bouza- j Lisbonense, do valor nominal de

A 03119009“ “0 13383113” P0P 1006000 reis cada uma, com os nu-

J- 005W- , meros 32830 a 3:833; 41 acções do

A cançoneia “á eSPOS'çãO” Por Banco Nacional Ultramarino, do
J'. Sousa. valor nominal de 905000 reis cada

uma, corn os numeros 52036, 252408

A comedia em 3 aew-“3 “O tíoi8251447; 6 15 acções do Banco
Pancracio».

P ERSONAGENS

 

tas acções são resultantes da con-

versão de 31 acções que tinham os

numeros 12276 a 12306: 40 acções

da Sociedade Geral Agricola e Fi-

Sousa

Neves

Pancracio «tio»

Julio «sobrinho»

José (cercados. . ç

Gregorio «estalagadm ' Bastos

titulos de 5, com os numeros 222841

   

Portugal, do valor nominal de

.' 1005000 .reis cada uma, em titulos

de 5_ com os numeros 1012321 a

ANNUNCIO

Mont“” nanceira de Portugal, do valor no- |

3

Arremataçã'o

i 1.' Pnlillcnção

 

A _Camara Municipal il'Ovar, faz

publico que, no dia 11 de Setem-

I broproXimo. pelas 11 horas da ma-

inha, procederá á arrematação das

2 obras de reparação da estrada mu-

nicipalentre o logar de Guillovae

e S. Vicente de Pereira, na exten-

são de_ 32500 metros, sendo a base

de .llCltaçãO de 121905000 réis, in-

clumdo os competentes materiaes,

.conforme o orçamento respectivo,

 

de Huelva, do valor nominal deijá approvados superiormente.

As condições da arremataçâo

meros 42850 a 4:865; 1 acção da acham-se patentes na secretaria da

Companhia de Seguros «Fidelida- referida Camara, todos os dias

de,» do valor nominal de 120005000x uteis, desde as 9 horas da manhã

até ás 3 da tarde, alim de poderem

ser examinadas.

Oyar e secretaria da Camara

MuniCipaI, 21 d'Agosto de 1907.

O Presidente1

Joaquim Soares Pinto.

AOS CAÇADORÉS

Antonio da Cunha Farraia

participa aos seus EX.“M' fregue-

zes e ao publico em geral, que

tem á venda,..no seu estabeleci-

 

Lusitano,ten oôosnumeros32464a mento, e recebido directamente de

32469, e o 115 o numero 12148, es- Liege-Belgica, um novo sortido de

,espingardas e seus accessorios,

.cuja qualidade e preço garante

Icompetir com as cazas d'este ge-

enero, do Porto.

Ha espingardas de dois Canos,

minal de 905090 reis cada uma, em fogo central, para 145000 reis.

Visitem' o estabelecimento de

*' a 222880; 20 acções do Banco de Antonio da Cunha Farraia.

RUA DA GRAÇA.

1.' .P ublicação '

Pelo Juiso de Direito da comar-

ca d'Ovar e cartorio do Escrivão

Coeiho, correm editOS de 30 dias a

contar da ultima publicação d'este

annuncio no «Diario do Governo»,

citando os interessados incertos

para na segunda audencia d'este

juiso, posterior ao prazo dos edi-

tos, virem accusar a citação e

alii assignar-se-lhes tres audien-

cias para dedusirem o que tiverem

a Oppôr á justificação avulsa re-

querida (por Manoel Maria Barbo-

sa Bran ao, solteiro, maior, pro-

prietario, da rua das Ribas, d'esta

villa, na qual allega: Que em 13 de

março do corrente anno falleceu,

sem testamento, seu pae Luiz Fer-

reira Brandão no estado de viuvo,

sem deixar outro ual uer desceu-l

q q ue en. cada uma com os numeros 442212,dente alem do justiñcante;

  

101z340; 50 acções da Companhia

Geral de Credito Predial Portu-

guez, do valor nominal de 905000

reis cada uma, em titulos de 5, , ' t

com os numeros 132601 a 132630 e TBRB 4.8

161956 a 162975; 41 acções do Ban- _--

co Commercial de Lisboa, do va- Vendem-Se. sendo uma sita

lor nominal de 100-5000 reis cada . nas Hortas e outra no logar de S.

uma, com os numeros 125108. 12550; JOãO. d'esta Villa.

110 acções daCompanhiadasAguas] Quem (pretender dirija-se a

de Lisboa com os numuros a I Francisco omes Ramillo, da. P118

82145, em titulos de 5, e mais 144108 Ferradores.

acções da mesma Companhia com

os numeros 12095 a 12108, em titu-

los de 1; 50 obrigações do Empres-

timo Portuguez de 1888 de 4 112¡

OIO, em titulos de 10. com os nu-¡

meros 3212671 e 3212672; 33212720,

OVAll

   

CAZAS

Vende-se junto ou ein separa-
Iinscripções de 3 0¡0; 4 do v'alor no- do uma casa de 2 andares, sita

minal de 1:0006000de reiscada uma na Rua dos Campos n.° 35 e ou..

com os numeros_ 432738 a 432741; tra de um andar na Rua do Lou-
duas do valor nominal deõOOdOOOrs. reiro n.“ 58.

Para tratar com Manoel Ro-

m, os bens da herança do anec¡_ 532324; uma do valor nominal de drigues Leite-Ponte Nova-Ovar.

do se comprehendem diversos pa-

peis de credito depositados em ban-

cos, quantias ahi depositadas e na

Caixa Geral de Depositos, entre

os uaes, os seguintesz-17 acções:

do (Banco Lisboa e Açores, do va-

lor nominal de 1006000 reis cada

uma, com os numeros 42995 a 429119,¡

242157, 24:161, em titulos de uma

1005000 reis com o numero 752597; .

_que o justificante é o unico e,

universal herdeiro de seu fallecido

pae, o proprio em juiso, parte le-

gitima e que o justificado é o pro;

prio de que se tracta, concluido

  

  
     

 

co Bragança com

t0 com OS numeros

por pedir que seja julgado o unico a < , _

'e universe herdeiro de seu pae o nas E . Í g

referido Luiz Pereira Brandão pa- É-ÊÊ II

acção, e 382671 a 382680, em titu- , ra todos os effelto lesaes e espe- Ê: a :É: ã¡ g '~

los de 10 acções; 1 acção do Ban- Cla-'meme Para ° hm de serem' 13.¡ ,,EaBE tri
o numero _541; 3 averbados em nome delle_ todos e 833 ã . me

acções do Banco Alliança do Por~ i 9113953119“ Pêpelsd? crednos' AS¡ EE ão 3°
3:700 a 33702; :audiencias n este juiso_fasem-se ás - g ã a R Í

9 acções do Banco Commercial do ¡ segundas e qumtas'feu'as de cada ,5° 3 l a u É
porto com os numeros 45:375 a semana, se não forem dias sancti-.

452883; 7 acções do Banco do Mi- ñcaddà: P°¡'~lue Sendo'o se fasem

nho com os numeros 12276 a 12282; 2 n05 dias Seguimes se não _forem 2

20 acções do Banco Commercial l tambem sanctihcados ou feriados,

  
       

Agricoiaelndustrial de Villa Real, semPl'e Por dez horas da manhã

em titulos de 5, com os numeros(

42102 a 42105, e 2 acções do mesmo

Banco, em titulos de uma, com os

numeros 4:106 e 42107; 17 acções

l Graça d'esta villa.

5
4
W

°

na salla do tribunal judicial sita no

edificio dos Paços do Concelho á

  

*
O
r
l
a
n
d
o

Ovar, 21 de Agosto de 1907.

l

do Banco do Alemtejo com os nu-

meros 52959 a 52975; 7 acções do

Banco do Douro com os numeros

32548 a 32554; 10 acções do Banco

Verifiquei' a exactídão

O Juiz de Direito.

Ignacio Monteiro.
da Covilhã com os ãumêros 32324 .z a .3 cá: __

2132333; 10 acções a ompanhia _. , g I: a .u ã É

de Seguros a «Commercial» com O Esmv'm' : E _ããfggg ãã

os numeros 32182 a 32186, 3:5_91 a João Ferreira Coelho_ = :ããã gate É .

32595; 1 acção da Companhia de 3 g8. :à: a5

Seguros ãFidelidaiàeO,0 dpi valor 9 É °§§«g=ãêã8 5,:

nominal e 12000 0 e reis i , ,1 -' 2:.. às:: .ã.- "e

como numero 758; 12 inscri- MiiilllNilS lili iiiliiiilili 'ã ° ã É¡

pções de 3 ”h, de valor nomi- - E ° Ê' az“ .a-

nal de 1200013000 de reis cada Vendem-se duas em bom uso.

uma, com os numeros 132362 e Uma em estado de nova. Alfaiate-

1322363,1322878 !11322880, 1322895 ria da. Moda.-Abel Guedes de

a 1322900 e 1322910; 10 apolices da jPinho-Largo da Praça, Ovar.
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ADEGA -DO LUZO
w

MERCEARIA PINHO &1RM1
*LARGO DA PRAÇA-

mu Luzia! Meu PAPUDO!

E's da sorte um bafejado!

-Tive'ste jantar taludo;

E eu triste acabrunhado,

Tive a ponta d'um. . . CANUDOL . .

 

1'

E“ nâotíve em, doçura,
Os proprietarios d'este estabelecimento, na

Quetlvéste no Domingo!... certeza de que sempre sutísüze'am o melhor pos-I'o¡ um dla d'amarguras-
give] cws qeu f o- * ' L

_Não provei“ vinho um uma; . _ , L s rebue_zes, no preco e quahdude. Mm¡ ,em ,omnccnmmm dos seus _generos _e artlgos, conwdam o respeita-
m, poxa, meucaro anugO. vel publlco e Vlsltar 0 seu dito estabelecimento,

onde encont'arão além -. de todos os generos de

Que sahite um MAGANORIOl. . .

Vnes soffrer o teu castigo-
. . .§ O um .varmdo sortnlo de mludezns, ar-

Uma ISCAepao de trigo!--- tlgos de papelarla, drogas, tmtas, ferragens, arti-

-Tens que dar um bom CAUDORIO, mercearia;

Bons Vinhos maduro e verde, tinto e branco, gero- $13,02: 323333' Vi“hOS d“ 00mm““ 9 Outras
plgns lines, aguerdentes, azelte a precos conwdatlvos. Tabaco, e ,10.553,13

Garante-se 8 pureza de todos os artlgos

ENTONlO DA SILVA BRANDÃO JUNIOR

Deposito do Café Molde Especial

o MELHOR E DE MMS saum¡ EM um

   

NEUMRO TELEPH omco, 7:37

Esta, redacção encarrega-se de todos os trabalhos typographicos

  

o vende, em todos os domingos_ na

Horario dos comboy s desde Aveiro e Espinho ao Porto 011110111 11 111111111111110 311840811173322**'93:38:35,“,128
   

     

   

                                    

   

              

      

  

  

   

e . 7 I y 1 h, , _Â _Er-í_ ›¡_-,--Ê_- ~~ W - à_ homerãt, senhtora: crezânça; encar-

o g _>-l 9 Ê' É' o à' m1 É. ao: .5 8 h 3 _ regan o-se am em_ e executar,__ :amsns;mãu;.$=§252$hgm 2555555¡ ,eme ;na ga - comesrneradaperfexçãoemodíci-EMAÇOI'b @É Êf* Ê'ÊÊÊÊ$_§$§$Ê*Ê^AÊ“E*EE É” ã'ã Eng “â n_ dadedepreços,todaaencommen-É, 5,, o E¡ E.. a: E. 5-. E.. â 54 o E,
áa de qualquer obra concernente7-7,, _mhwm 4._ ._: m_ --r- - - x - " f- -- d sua proñssão. '

Man. Man. Ian.¡Man. Mun. Man. Man. Mon. Man. Man. Tay_ 'I'm-.[1 ar. 'lvm- Tar Tar lar Tar. Tar Pa¡ _Sendo preciso' em qualquer

.An-.ira . . . -_ -_ 3,545 5,45 _ - - - _11,1 2,2 -; -¡ - 5,353, - - 9.53 - dia da semana,_ fazer-se encom-Cauia - - 4,81 - - - - - - 11,11 - à -,' - Má ~ ~ - - s_ ;05” da Madura mendas, o proprletarlo virá tam-

818173. - ,à - :112 a: : : a, : :111; : : : : Ê'Ês : : : : bem a esta villa. a dos fre-A*,,,,,',,'_”'f j à ;3 _ 4:37 ; _ _ 3 o _ _11:39 - _ - - 6,6; ~ - - _ (Oliveira d'Azemeis) guezes, qne para ¡sso o avízem“aluga. É.; _ 1,943 _ __ ._ E .. .. 11,45 ~ _ _v - 6_,11 - - - - pelo correm ou pessoalmente0wu- . . ,z E .. 4,51 6,11 - 7,20 «15 _10,101L54 - - “É ?'35 6118 225. _ - _ O proprietario d'esta olñcina,Cal'vulheira '5 C - 3,2 - - 3.31%: 5' _131% _ - _ ;12? _ °_ _ ~__-~--_-__-~____-
Cute 11" . o -' 0,7 ~ _ ;36 _' 1 IL; -' _ v ' ' _ 9 A _ _ '-Eêmgnlfz. 5 ?ã 4,38 5,13 ~ _ 7,4253 8 - 12331316 - - 2,37 2.57 6.32 ;,517 - a - EXTRA GTO 12,2 CATALOGOp. z 7“' ^' 4,42 5,17 -_ _ 7,45 u 53 - 10,371 30 - - ,41, ', - .a - - -

\ &irlàntrj l . _ ,a 4,45 5,20 _ _i 714973 ~ __ 10201233 _ _ 444' 5,4 _W 7,54 _ _ _ Obrasávenda no BAZAR FENIANO

Pedreira . . . __ 4,49 5.23, _ _ 7.528 53 9 10433.22 2-39 379 2g¡ 2,74 6:6 E737 9g 10351126“: DE
r: 1 1 . .' 1.0 4,57 5.301 6,48 7,0 7,59 8, ,3510,51 ~,3 ,' ., , ,- . , ' , -,

533.38“" '1,6 5,2] 5,37 8,53E 7,7 8,6 8,59 9.4210,5812,41 2,441 3,26 5,1 5,21 8,49, 8,11 9,12- L 1130122 ANIO DA SIL V A SANTOSArcozeho . l _ 5,7 5,40 _ “O 8,9 _ 9,45 11,1 12,45 _l 3.29 5,4 8,24 _ 8,14 9,15 _ _12,8 284, RUA DO MOUSINHO DA SILVEIRA, 270-PORTO
uulpnhnres _ 5,12 5,45 .- 7,14 8,14 - 9,5011,6 12,50 _ 3,34 5,9 0,29, _ 8,19 9,20 _, ._ 12,11
humanos_ , _ 5,19 5,49 _ 7,18 8,18 _ 9,5411,1012,54 - 3,38 5,14 5,33¡ -- 8,23 9.24, -1 - 12,16 _
\'nlladareu ~ 5.23 5,56. - 7,25 8,25 - *10,1 11,17 1,1 ; - 3,45 5,21 '54017.3 8,30 9.31 - 12,23 làdlçoes d'esta casa
Mngdulena. 1 -« 5,27 6,0 - 7,29 8.29 - 10,5 '11,22 1,5¡- - 3,49 5,26 6,44, - 8,34 9,35_ - 12,28

(24.15.5153. ' - 5,32 6,5 - 7,34 8,31 -10;1011.2711.10 + '254 5731 M91 - 8139 9-40' - -1233Gaya . . . 1,22 5,41 6,11 7,20 7,38' 8,30 9,1510,1611,34 1,23 3,0 4,0 5,37 6,55; 7.19 8,43 9,4010,5711,5812,39
(àelleranorres ¡ - 5,45 6.'15 - í 7,42 8,43 - 10,20 11,37 1,27 - 4,6 5,/4l 6,?? 7,23 8,47 950 - - '12,43 _

Cnmpunhñ. .' 1.30 5,52 6.22 7,30 7,49 8,50 93310171114# 1,35 3.8 4,13 5,48 7.0 l 7,30 8.54( 95741.5 12,6, 12.50 Guna dos Namoradores (60 cartas em prosa) . . 200um_ uma_ 4,401 _ 0,32 7,47 7,59 9,1 9,33-10,37.11.54 1.51 3,19 4.23 5,58 7,17 7,46 9.4 ,10,7 ~11,1612,2* 1,05 Verdadeira S¡gn¡ñcação dos sonhos _ _ _ A _ _ _ _ 60

~ _W . ' " ^ " ' ' E“" _' " ” e ' " '*_'“'““_"'“' ""'” W“ "* ' "7" _“' Rie das Montanhas ou a Fada da. Fonte de Chrystal . . 60
1

- - O Castello d'Ouro ou o Príncipe encantado . . 60
O

7
u u u

Horarlo dOS comboyos deSde Porto e Esplnho a AVGII'O A Gatinha encantada ou os quarenta ladrões. . . . . 60
l _W _o____-_ _ Histona dos dois com adres . . . . . . . . , . 60

_ E e .,, h . . .h 4 .E E . . P.N b| ,A É. o ›_ à. a] a c, E ã o gl ;- g ;l ;- g g HlStOPla do Cura e Sacrlstão . . . . . . . . . . 60
- 811?.:- _Êaoã sogcg ;EÊÉÊ Égggâgfçaãsãsãglâg &É; H1storla.deRobertodoDiabo(verso) . . . . . . . 60@LSI-_190m É É? 'E Ê E, Ê _É E gn azâ ãg El: E *4' 5,2 ;32; E2 _'r: 7° *" 2 v v :2 É“” É* E Historia da Donzella Theodore (verso) . . . . . . . 60

E g: â ã 1: ç â é: AE“ \E' ;5 ã e Q E, (A: (B) M“) E-l O (A) Historia do Barba Azul . . . . . . . . . . 60
_Ê._.'_ ___ _r __ _ _w ~_. JJ h. _w - -- _mx Sçrenatas ao luar . . . . . . . . . . . . 60
Mon. Man. Man. Man. Man. Mau. Man. Man. Man. Tal'. 1Tar. Tar.'Tar. Tar. Tar. .Tar. Tzu'. Tal'. Tar. Ter. Tar. lero de S. Cypnano . . . . . . . - . . . . 203

p. 8.118.111: 12,0 5,20 ,35 859 7,35 8,10 8,49 9,471216 1,55 2,45 - 3.40¡ 436 5,0 5,15 - 11.25 7.47 8,14 10,28 A arte de namorar' (prosa) - - ~ -l - - - - . . 6campanha-1,10 5,30 ,55 7:10 7,50 8,20 9,0 10,0 12,25 2,5 3,8 3,18 3.59' 4,45 0,10 5.25 5,50 6.35 7.57 9,5 10,38 A Musa dos Namorados (verso) . . . . . . . . 60
G. Torres .12,18 5,38 .- 7,17 - 8,28 - 10,7 12,33 2,13 - E 3,263,511 _ - 5,34 5,58 6,43 8,5 - 10.45ÍGato de Botas _ _ _ _ , _ . . _ . _ _ _ _ 69
Gaya . .12.24 5,42 7,6 7,21 7,58, 8,32 9,11104333; 3,19 4.53 5,21 8,3 :Lg 3,12¡ 9,191351; Gata Borralheha 60

. _1, . o 'L 4 _ t _ __ , 1. ç __ . , v ' _ _ o, , p . _ 'a . o n n . . n . . . o n o:1312333:: _ ;às _ 8,40 _ 102.¡ ,2,45 2,25, _ 3,37 4,8 _ _ 5.50 8,11 6,56 8,19 _ 19,53'Urn abbade em calças pardas . . . . . . . . . 60
\'ullndar.12,36 5.54 7,14 7,331 _ 8,44 _ 10,2512.49 2,29' _ 3.414,12 - - 5,54 9,_15 7.0 8.26 9,281132 .As botas de sete leguas . . . . . . . . . . . 60
Francellos . 12,41 5,59 - 7.38“ - 8/19 - 10,30”“ 3534 " 3-46 41“ _ “ (“O 'Pág ;15) " Historia no Feiticeiro de Bronze . . . . . . . . . 60Gulpilhares.11245 6,3 - 7,4% - - 13›ãâx1°f738 “ â“?g ' * gá 713 835 _ :Hà Historia da Massaraca d'Anastacío 60

..1, t "7 _ ,l _ _' _. 1“ “,4.. _ ,a ,_- - - 1 y 9 -~ ' _ ", .” . . " . ' ° ° ' ' ' ° '
gil-1 7,24 731 8.13 9:1) - 10,42, 1,0 2,49 3,33 3,57 4,29, 5,8. 5,33 0:13 8.32 7,17 8,39 9,38 11,10 Htstorta de Bernabé insa _Mansmho . . . . . . . 60

E-pinno .12,59 6.20 73018,!) 8,18 9,7 92810.48 1,12 2.55 '-3,40 4,0 4.218 5,13 5,38 6,242_ 0,41 7,2b 8,45 9,4611,26 Hlstorla da Prmceza Llotnlde. . . . . . . . . . 60
Pedreira. ~ 6,24 -,, 8.4 - - ~ 10.52 - 2991 - 4%“ 4141,* _ _ 6*?“ 9145 7139 _ " _ Oabbade da Ramaldeira . . . . . . . . . . 60suo. _ 326 _, 8.6. _ _ - 10.51 - 3.1 - 4114,41 - - 6,18 0,48 7.32 - - - . . .- 1_a . . 4 ,449 _ -34 654 738 _ _ _ Os amores de Launn 1a . . . . . . . . . . . 60Paramos. - _, - "' 'A _ 377 _ ' _ b, 7 v 7 ' .¡hmm! _ _ 613617381 8,16_ _ __ _ ¡1,4 __ 3,11 _ 4,23 4,53 c: _ 6,38 8,58 7,42! - s 9,53 - O Jardlm Infernal . . . . . . . . . . . . .
Uortegaça . _f 8,42 _ 8,2213 _ _ 111o - ;3.17 - - “29:2 c - 9,44 73* 748¡ - ' - ~ João de Calaxs (verso) . , . . . . . . . . . . 50
Carvalheim - -' 648 - 8,28 É 2 - - 11,16 - ;313-3 - _ 51°, ?a 3 _ @5” 21“* 7'“?4' _ “ _ ,A Mariquinhas padeira. . 4 . . . . . . '. . . 60llvnr . _ 858 752 838 me _v - 1127 - :1.33 3,59 ~ 5,11m 5 - 741 12'! 'na - 10,134 ~ . . , .. . 50WHO a * 71571 1 f* ; _ _ _n°33 _ _ _ __ _ o .5 _. __ 739 3'“ _ ___ _ C811 los Magno (vemos). . . . . . . . . . . .
Manga '_ : Z 8'.) : Ê â _ _ 11:39 _ o_ _ _ _ 'i O - - 7,36 8,18 - _ _. A Burrinha maglca. . . . . . . . . . . . . 60Eau”“ _ _ _ 8:13 __ 2 _g _ _ 41,53 _ _ 4,16 - - t- g - - '1,49 8.?“ - 10,33 - A B C dos namorados . . . . . . . . . . . . 60
Uanellas." . _1, - 8,18 - _g 1:: - _1331 - -, - _ - »â 5 _ _ $227 3,22 " “' _ Princesa Magalona (verso). . . . . . . . . . . 60
Uíwia- - - ~ - 3125¡ _ É: _ "7 *'3- '_ _ _ _ u 9 _ ' ' '- _v _ lm 'Jeratriz Porcina (verso) . 60

._- . _ __ _ a _ E, __ 2*¡7¡ _ _ 4,37 - - ;g 6,161 - 8,17, 858 - 105.3. - l . ' ' ' ' ' ' ' ' ›' 'V. " .. *-' . _197,8 _____ ,W _.-__.EE_ Be¡*told1nl10(ve1'801 . . . . . . . . . . . . . 60M“ .”"““_ 'l _ A formoza. Mathlldmha. . . . . . . . . . . . 60
(A) Estes comboios effectuam- se de 15 de malo a 4 de novembro. Hmoria da encantadora Mercedes . _ _ _ . ' _ _ 60

(B) Estes comboios effectuamz sede 5 de novembro a 14 demaio.


