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No fim das sessões legislativas

costumam os governos reunir as

maiorias, e agradecer-lhes a leal-

dade, ou antes a submissão, com

que votaram. Nlesta lealdade,

n'este agradecimento, vê-se, que

os membros da representação na-

cional, a que os ministros estão

gratos, deixaram de ser o que as

normas querem que sejam, e o

paiz esperava que fossem, inde-

pendentes do governo.

Tambem costumam reunir as

maiorias antes de se abrirem as

camaras, e então se fazem anteci-

padamente os maiores protestos

de appoio sem condicções, de uni-

dade partidaria-o que é ainda

m :is condemnavel.

0 papel das maiorias torna-se

nominal, graciosa. Escusava-se a

sua cooperação com o poder exe-

cutivo.

E n'estas circumstaneias é a

acção do governo uma verdadeira

dictadura, embora não tenha esse

nome.

Sabem todos que succede sem-

pre não perder nenhum ministerio

as eleições; nenhum deixa de obter

essa maioria subordinada, que

tudo lhe vota. Sé tal é, o valor

intrínseco das normas diminue

muito aos olhos de quem as não

encara superficialmente.

Os exemplos me convencem de

uqe os varios modos d'eleger, até

hoje ensaiadas, não continham ef-

ficacia bastante para crearem uma

assem'blêa representativa incapaz

de approvar os monstruosos es-

candalos, de que me estou lem-

brando.

Sendeassim, as boas adminis-

trações dependem menos das nor-

mas do que do caracter dos ho-

mens que estão no poder e da

moralidade dos partidos.

Mas quando a corrupção veio

a ser um meio de governo mesmo

sob as formas liberaes, difficil é

corrigil-a-é um meio trivial, de

bom effeito, dispensa combinações,

e o mais inepto dos estadistas

sabe usaI-o.

Se as formas valem tanto, se-

gundo inculca o ardor, que se

mestra por ellas, como é que

nestes ultimos vmte e quatro an !Alberto Pimentel; pozemos em re_

llBVO algumas das miseraveis con-

nos chegamos a uma situação tão

lastimosa que deve entristecer

uem não for indtfferente á sorte

do seu paiztl

Convem obstar a todas as di-

ctaduras dispensaveis, mas d'ahi

não se segue, que não mereçam

uma seria attenção os factos a

que os nossos artigos, se referem.

São elles, que estão reclamando

as reformas.

Nós não admittimos nem as

autorisações, que os governos pe-

dem ás camaras, porque estas

não podem renunciar á sua mis-

são sobre qualquer assumpto-e

visto que de ordinario só as maio-

rias as concedem, como é que pri-

vam as minorias do seu direito d'e-

xame e discussão, que tica tolhido

até onde as autorisaçôes se es-

tendem?

Lourenço d'zllmeída e Medeiros.
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limits“losing“
Embora um verdadeiro critico

seja muito aprecíavel e muito ne-

cessario entre nós, ainda que eu

tivesse meritos para sel-o, custar-

me-hia vencer o melindre que sin-

to em ir declarar seja a quem fôr

o malogro das suas applicaçóes

intellectuaes, a. insuiiiciencia das

suas faculdades, negar-lhe os ti-

tulos com que se apresenta á esti-

ma publica, mórmente quando já

se-acha aclamado na imprensa, e

proximo a figurar entre os ¡mmor-

taes do calendario positivista, co-

mo o sr. Theophilo Braga.

Esta minha natural repugnan-

cia obstar-me-hia sempre a entrar

em polemicas, que odeio e deSpré-

zo, se uma calumnia insensata e

o vivo dese'o de a'cudir pela mi-

nha dignida e não me obrigassem

a contestar o sabio occidental so-

bre o assumpto aqui já largamen-

te exposto. _

Não é porque deseje tira" uma

desforra, porque ahi veio tambem

um censor dos meus artigos sobre

Balsac dizer n'um jornal do Porto,

que ha_.1n5tle de trinta annoe

que detendo“ o romancista con-

tra a minha analyse, e na defeza

misturou desdens com reparos

gratuitos_ e eu não lhe respondi

senão ha ouco, quando me tocou

na ferida o Fírmamento e do Noi-

vado-apezar da replica ser tão

facil e decisiva como se viu.

Não é tambem, porque julgue

haver gloria, em criticar os li-

vros do sr. Theophilo Braga_

muitos o avaliam como é justo

av'alial-os, mas haverá um grande

numero. que em face de tantos la-

bores, das theorias ainda que mal

expostas, e dos nomes illustres,

que cita, darão um valor excessi-

vo ás suas decisões, convem pois

mostrar que elias teem os defeitos

da origem, isto é, da mente frivo-

la e vaidosa, que as pronuncia.

Evitando que nos taxem de sus-

peitos, e a conñrmarem o nosso

conceito chamamos varias passa-

gens de escriptores nossos, como

os srs., Serpa Pimentel, Pinheiro

Chagas, Fernandes Costa, Cunha

| Seixas, Cunha Belem, Camillo Cas-

tello Branco, Ramalho Ortigão,

tradicções theoricas, em que abun-

da o nosso ímpugnador-a sua

falta de critica, tanto scientiüca

:como litteraria sobre o Ft'r-mamen-

to-e sobre o Nowado a sua ine-

pta teimosia em qualíñcar de au-

thentica uma Edição dos Bar-dos

sem provas, nem signaes rigo-

rosos, d'onde se conclua a sua au

thenticidade: agora vamos passar

pelo nosso crivo ás Epopeas Mo-

sarabes.

«A nacionalidade portugueza,

diz o sr. Tpeophilo, é formada de

dois elementos perfeitamente ca-

racterisados na ethnographia, e na

primitiva occupação do territorio»

iprefacio das Epopêas Mosarabes)

-Primitivall

«O elemento gothico-arabe, a

quem pertence a grande poesia

epico-narrativa dos romanceiros,

'constituiu as povoações, que exis-

tiam desde o Douro ao Algarve»

Depois diz-nos, que estudou a-

  

l'ormação dos romanceiros pelos

vestígios das tradicções gotliicas

apagadas pelo catholicismo, mas

conservadas pela musica e a dança

dos arabes.»

O estudar a formação dos can-

tos gothicos pela musicae a dança

dos arabes mostra até que ponto

chegam o engenho e a penetração

do critico portuguez!

«A historia nem saberia con-

¡demnar a ruína dos Mosarabes,

se a poesia e o direito d'esta raça,

que era. fecunda, não estivessem

.reclamando a sentença im¡í›assivel

Idas idades. Nada hade licar sem

ser vingado. Quem ainda tem boa-

fé, leia; quem tem vigor, e ainda

'espera, levante-se»

Os Mosarabes são pois, como

se vê, uma raça-cuja poesia e

direito reclamam a sentença im'-

passível das idades-raça, que a

jegreja e a monarchia abateram, e

i parece, que opprimem, mas que

ha-de víngar-se-quem tem boa-

fé' leia o sr. Theophilo, mas depois

de o ler, não se levanta de certo,

porque adormece como me succe-

deu.

Se acaso se der o levantamen

to, e chegar o dla da Ira, que

vem perto. como o sr. TheOphilo

prophetisa, eu proponho para hy-

mno da revolta da grande raca

musarabe a canção do figueira!

_flguetredo, da qual o livro das

Epopeasjá traz a musica,a2pg.191.

A raça, de que se trata, sup-

põe a fusão dos dois elementos, o

gothíco e o arabe, como é sabido

e a pag. 3 lê-se: «o lite ou servo

germanico, ficou em contacto com

os arabes, e quasl se fundio com

elles». Este qllasl não é admissi-

vel.

A pag. 4-0 wisigodo é o ele-

mento primarz'o do povo portu-

guez».

«A inñuencia do arabe é exter-

1na, não transformou o genio poe-

tíco do godol»

Apenas externa? se é um ele-

mento da raça?

Como é pois que ao elemento

gothico-arabe pertence a grande

poesia epico~narrativa dos ro-

maneeiros?

Se o arabe não inñuio no genio

do godo, como é «que o povo por-

tuguez çpag. 6) teve uma poesia

propria, nacional, filha da raça, a

que pertencia, e essa raça era a

mosarabe?

«As formas privativas do ge-

nio do povo portuguez não as

creou o elemento gotliico-romano,

imitador das provençaes a poesia

popular não veio d'imitações clas-

 

s¡cas, qpret'acio) é um resultado_

fatal das faculdades. que (lis-

tlngucm uma raça.

E com tudo um dos seus ele-

mentos licou inerte, não modificou

o outro.

Mais adiante-diz o sr. Theo-

philo, «o godo servo achou 0.a cel-

tas e absolveu-os na sua indivi-

dualidade.

A fusão aqui não pudia ser

mais completa. Temos pois mais*

um elemento componente mas

tambem inerte, pelo que vejo, da

raça, que o sr. Theophilo cons-

tituio a seu modo.

Além destas contradicções

evidentes temos ainda a lembrar,

que n'uma conferencia do Athe-

neu. Commercial do Porto, añirmou

com toda a sua ethnOgrafia, que

a raça portugueza é a llgnrlca

pur. super-lo¡- a todas as ou-

tras da Europa.

 

Onde sumio o sr. Theophilo a

.mosarabe?

A pag. 6 diz «que procurou na

intima organisação_ d'esta ultima,

que constltnlll o povo portuguez

os elementos primarios, que en-

traram na creação dos romancei-

ros e assevera e repete que para

nisso o arabe não intiuio no godo,

;nem o godo no arabe e são os dois

elementos organicos da raça crea-

dora d'aquelles cantos!?

A pag. 21 «(-a egreja conde-

mnava as amisades entre arabes

e godos, e os segundos decoravam

dos primeiros os seus versos e

contos, frequentavnm as suas es-

cholas, e esqueciam a lingoa na-

tal.»

«Eram meios providenciaes pe-

los quaes se reconhece a quasi-fu-

são dos dois elementos-.n

E a pag. 25 diz, «que só coe-

xlstirant,» isto é viveram um a

par do outro, e sendo assim como

constituíram a intima organisação

d'uma raça?

Como é «que os symbolos poe-

tícos, as tradicções epicas, as

lendas oraes, são puramente

germanicos»?

N'outro ponto ainda mais se

contradiz. «Por esta ordem de

creacôcs da raça mosarabe se vê

a sua constituição physiologica».

Pois chega por ahi a ver-lhe a

constituição physlologlea e os

dois elementos ethnicos não actua-

ram um no outro?

Explicando, ainda mais se en-

rede.

Diz o sr. Theophilo-«Como

indomavel o semita cede aquel-

las qualidades exteriores e visi-

veis de uma civ1lisação, que des-

lumbra-mas não communica os

sentimentos privativos e organicos

da sua raça.»

Não os communica? Que fará

para retal-os?--não está isso no seu

poder-Se não recebe a inliuencia

de ninguem, não pode inliuir? «Por

outro ladoo godo, como ariano at-

trahente, não podendo homologar a

alma arabe, adopta. d'ella aquillo,

›que se não pode encobrir aos

lolhos».

E toda a civilisação arabe mo-

ral, litteraria, estava occultail

Como a historia o desmente.

A raça semita, como Quinét e

outros notam, é refractaria aos

sentimentos, ideas e costumes ex-

tranhos -mas que não ceda os

seus proprios, quando se funde

com outra organicamente, é o que

está superior á natureza.

A sua explicação diverte.

(Continua.)

lLourenço d'Almeida e Medeiros.
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Um fremito de pavor percorre

n'este momento as nações. da velha

*Europa e a grande republica da

America. A Inglaterra e a Alle-

manha, com a. França sua vizinha,

paizes que a nossa imaginação se

= tem aprazído em suppor acima das

miserias financeiras que preoccu-

pam o pobre Portugal, agitam-se

'hoje sob uma crise violenta em

que o operario deixa a olficina

ruidosa para vir ás raças publicas

fazer ouvir gritos e sedição, tra-
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duzindo n'uma expansão assusta-

dora os soti'rimentos da fome, lon-

go tempo reprimidos.

Tiontem era a França que, pela

bocca dos seus legisladores, reve-

lava ao mundo=a alliicção do agri-

cultor. perecendo pela fome, na

lucta desegual com a agricultura

dos Estados-Unidos. Hoje é Lon-

dres, a enorme cidade, que vê

passar, esfarrapad› e feroz, o

obscuro operario, cançado de espe.

rar debalde remedio ao seu sotlrer.

E a Allemanha, sem embargo dos

louros colhidos na ultima guerra

e do seu actual desenvolvimento

marítimo, mal pode já reprimir o

proletariado que expulso das fabri-

cas pe'a falta de trabalho, emigra

em massa para a America. onde

tambem começam a escassear-lhe

os recursos.

li' a miseria, destacando, como

um vulto negro, na doirada tela da

nossa civilisação.

A chimica, multiplicando pelas

suas descobertas os processos in-

dustriaes, e a mechanica aprovei-

tando cada vez mais a força, de-

ram as mãos á liberdade e guiaram

as industrias á perfeição fabril dos

nossos dias, permittindo augmen-

tar a producção de um modo fabu-

loso e levar a divisão do trabalho

aos limites derradeiros. Dirigidas

por homens instruídos, as fabricas

utilisam dia a dia cada progresso

realisado pela sciencia, no intuito

de produzir mais e mais. E o pro-

letario que, imitando os seres infe-

riores, se reproduz em larga esca-

la, tem encontrado nas industrias

fabris a base salvadora, vencendo

a fome pelo trabalho sem treguas.

Mas as sociedades não vivem

só das industrias fabris. a base, o

substrato da vida, está no solo

cultivado, e é a agricultura, a pri-

meira das industrias, que nos for-

nece a arte mais importante da

nossa. a imentação, consumida já

directamente pelo homem, já pas-

sando primeiro pelo organismo dos

animaes que a transformam em

carne. destinada :í nossa mesa.

Abandonada geralmente á di-

recção de homens rudes, em que o

instincto ceuservador parece inna-

to, a agricultura viu passarem-lhe

adeante as outras industrias suas

irmãs, e quedou-se agarrada ao

velho arado e ás praticas, já in-

suliicientes, d'outras eras. Por

isso, emquanto os productos fabris,

crescendo em numero, diminuíram

enormemente os preços, a alimen-

tação continua ainda a ser o en-

cargo mais pesado, o que absorve

o melhor do rendimento de todas

as classes.

N'este desaccordo, no desequi-

líbrio entre uma e as demais in-

dustrias é que estzi, porventura, a

origem das crises que de tempos

a tempos assoberbam os povos.

Porque em sociologia tudo se pren-

de, e a subordinação d'uma a outra

classe de phenomenos é fatal. ne-

cessaria. A industria agricola dei-

xando-se distanciar pelas outras

industri is, travou-lhes ernlim os

progressos; porque embora os pro-

ductos fabris hajam barateado

muito, o que resta do salario, tira-

da a quota destinada á alimenta-

ção, não basta para poder comprar

a producção excessiva das indus-

trias l'abris. Assim, licando 0 con-

sumo inferior á producçào, resulta

a crise industrial, consequencia

immediata do atraso da industria

agricola,

A emigração para a America
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tem ,sido a valvula de segurança i mis como poderão os'professoresl

dos povos europeus nas crises bem desempenhar-se desse dever,l

difficeis do trabalho. Mas a Ame-¡desconhecedores como são, de tal digna de ser comparada a

rica principia a soñ'rar dos males

da Europa. e a crise já alli se ma-

nifesta, iniciando-se, ao inverso

do velho continente, pela agricul-

tura. E' que nos Estados-Unidos

a industria agricola tem marchado

a passo egual com as demais in-

dustras, mercê do extraordinario

progresso em que n'aquelle paíz

vae a mechanica industrial, e dos

extensos territorios do uberrimo

torrão nunca d'antes cortado pela

charrua. e por isso abundantissí-

mo de riquezas que a raiz das

plantas sabe transformar em ma-

teria util. Mas, como tenha sido

a Euro a o grande consumidor

das produções do novo continente,

a America vê-se a braços com uma

crise derivada da europea.

Urge remediar estes males, sob

pena de produzir a mais tremenda

das revoluções-a do proletariado

jmpellido pela fome.

Em Portugal, onde a crise é

ainda aggravada pelo systema

es'rotante de excessivos impostos,

o remedio é talvez mais difficil do

que nas grandes nações da Europa.

Porque, se na agri.:ultura é que

está a boia salvadora, Portugal

tem a classe agricola tão ignorante

e aferrada ás antigas praticas, que

não é de um para outro dia, ainda

quando os governos se desvelas-

sem carinhosamente pelos pro-

gressos agronomicos, que a sorte

d'esta principal fonte de riqueza

melhoraria, a ponto de desafogar

as outras industrias e impedir-lhes

por largos annos a renovação da

crise.

Todavia é mister não descurar

este assumpto. Portugal-tem-se

dito milhares de vezes-é um paiz

essencialmente agricola: se a pro-

ducção cerealifera é n'elle escassa,

não faltam outras em que o nosso

solo é copiosissimo. Mas para isso

é força .desenvolver a instrucção

agricola. Temos uma escola su-

perior em Lisboa, o Instituto Ge-

ral de Agricultura, que já tem feito l co

muito e que no porvir mais poderá

fazer ainda. Não basta, porém,

isso: impõe-se a necessidade de

crear outras escolas espalhadas

por todo o reino, sendo-lhes con-

ñado o encargo de diñundir na

grande massa do povo rural as

noções ositivas da sciencia agri-

cola, ha ilitando os futuros lavra-

dores a comprehender que a

theoria não é inimiga da pratica,

senão que, nascendo d'este, reage

depois sobre ella, esclarecendo-a

guiando-a pela via mais condu-

cente á obtenção de maior quanti-

dade e melhor qualidade de pro-

ductos. á custa de menores despe<

zas. Temos as escolas primarias a

que o legislador impozaobrigação

e ensinar as leis da agricultura;

 

Impertinencla das mãos

\N'um domingo de janeiro,

Em meu capote embrulhado,

Sosinho ao pé do braseiro,

Puz-me a apertar regelado

As mãos, que assoprei primeiro,

j Mas qual meu pasmo seria,

Quando ouvindo um rumor leve...

Senti que das mãos sahiat

Quero contarvos em breve,

O que uma á outra disia.

Direita

Arrede-se um pouco mais,

Visinha, se lhe parece,

Não gosto de súcias taes.

Julgo que ás veses se esquece

¡ De que não somos eguaesl

;Tem frio? vá-se aquecer;

Mas não se metta comigo:

La tem capote, se o quer:

Lindo seio é meu abrigo,

Que me acolhe com praser.

Esquerda

Tocar-vos eu, illustrissmua,

Não suppuz ser culpa horrifica,

sciencia? _ . ,

Muito se tem dito e escripto

no intuito de desenvolver_ em Por-

tugal a instrucção agricolaz_ ha

quem se envergonhe até_ de repisar

assumpto já tão discutido. E com-

tudo é necessario insistir, porque

a crise ahi está e o remedio não

póde advir senão da agrzcultura.

Diffunda-se portanto a instrucção

agricola; convençamrse as novas

gerações da neces31dade de em-

pregar as machinas de lavoura,

simple<, faceis e baratas, substi-

tuindo o velho arado romano, que

envergonha o paiz perante os

estrangeiros e que prende o

o lavrador ao seu torrão obre e

esteril. quando lhe é faci desen-

tranhar da terra as ricas produ-

cções, por meio de lavouras fun-

das e repetidas e pelo emprego

bem dirigido dos adubos ainda nos

solos mais iugratos. _ _

Instrua-se o lavrador, facilite-

se a comprehensão dos princi-

pios indispensaveis da mechanica

e da chimica, e o solo pagar-lhe-

ha abundantemente os esforços,

e a industria fabril, encontrando o

consumidor mais desafogado do

cuidado da alimentaçãof'metomará

a sua marcha progressiva, desas-

sombrada do receio de novas cri-

ses

Revista d'Educação e Ensino.

P. Nogueira.

 

A' GANDAIA

(Retardada)

Os senhores não fazem a gra-

ça de me dizer se sim ou não se

realiza a festa do mar? Toda a

gente interroga mas ninguem se

julga habilitado a responder.

Francamente: eu já ando a dar

sorte com a piada. .

Todos sabem que este anno, as

mpanhas têem sido d'uma infe-

licidade atroz. E elias, que por si

só, quasi custeavam as despezas

'dos festejos, entretidas como an-

dam no seu labor, não prestam

attenção a festas nem ouvem as

per untas d'esses importunos.

ãuando é a festa do mar?-

pergunta um. Sempre se faz a

festa do mar?-arrisca outro. Que

ha sobre a festa do mar?-inter-

roga um terceiro.

Ora a fallar a verdade, eu sou

de opinião que se dirija uma es-

pecie de ultimatum aos festeiros,

intimando-os a declarar em praso

certo e breve, se estão ou não re-

solvidos a fazer a festa do mar.

E de mais: para que quer essa

gente a festa! Para chamar gente

ao Furadouro?

m
_

¡ De ouvir-vos me sinto extátical

¡ Forma, côr, dedos identicos,

Terão diversa pragmatica?

;Que é dos titulos authenticos,

Porque sois aristocratica?

Dir-eita

j Que é dos titulos! A espada,

A lyra, o pincel, e a penna,

A alliança. a fé jurada,

O sceptro que o mundo ordena,

De amor a expressão calada.

z Sou eu; ou sois vós, que dais, w

Já cidades aos humanos,

Já templos aos immortaes?

¡ Sem mim, nos undosos planos,

Que náu arfára jamais?

g De feras quem purga a terra?

¡Quem deu a Alexandre os louros? '

g Quem é que os êrros desterra?
ó Quem trouxe a Eneida aos vindoiros?

z Quem o raio a Jove aferra?

3 Quem o universo renova?

¡, Ou quem. . .¡ mas. . . trabalhos vãos¡

Teu nome Sinistro é próva,

De qual d'entre as duas mãos

Mais por seus feitos se appróva.

Esquerda

Vencida estou: l Que dialectical

¡Que persuasiva rethórical

Para espalhar por essas ter-

ras fóra que o Furadouro é raia

Spl-

nho, á Fi ueira ou a Cascaes?

E' me: or calarem-se, e deixa-

rem-se ficar na sua modesta pe-

quenez de praia ignorada.

Quem, lá fóra, conhece a nossa

praia?

Responderão, por ahi, os pa-

triotas exaltados: toda a gente.

Perguntem ao imperador da Alle-

manha, ao Sc/zah da Persia, ao

czar da Russia e ao Principe de

Monaco...

Perdão. O príncipe de Monaco,

um dia, a bordo do seu elegante

hiate, arribou ao Furadouro.

Era em pl na epocha balnear.

O prinmpe vestia um ligeiro

fato de bordo. Passeiou, incogni-i

to, pela praia, e qmz VlSltal' a ro- 4

[éra pataqueíra. Indicaram lhe o

casino, na rua principal, e o prin-

cipe entrou. Ninguem o conhecia.

Supposeram-n'o um o'clista, de

machina alugada ao Iagina-a

tres tostões a hora. O principe

aproveitou a arribada para, de

fugida, estudar o jogo entre nós.

E estudou e apprendeu muito.

Foi para o seu principado di-

ser maravilhas do Furadouro, e

desde então inscreveu a nossa

raia na lista das melhores da

uropa. ,

E esse estudo que aqui fez,

serviu-lhe para augmentar os ren-

dimentos do seu pequeno prínci-

pado-que vive unicamente do

jogo. O que elle vio e estudou não

sabemos, porque o principe nada

descobrio ao cicerone. . .

O I

Se houvesse da nossa parte,

gosto em tornar conhecida e di-

vertida a nossa praia teriamos

procedido como ñseram n'este an-

no os nossos visinhos d'Espinho:

festejos durante muitos dias con-

secutivos. Mas não.

O Furadouro offereceu-nos

apenas dois Torneios ara uso m-

terno, aonde alguns os bons ca-

çadores receberam... os ultimos

prémios.

E' olhar para essa pobreza

franciscana. Ali, o lixo é aos

montões, e uando se pensa em

festejar o enhor da Piedade,

accode logo esta pergunta: ás

campanhas esportulam-se?

Acontece este anno, que o mar

tem sido avaro para os pobres

pescadores, e logo essa gente que

só pensa em festas, sem gastar

cinco reis, dis com amargura: as

companhas nada dão porque o

mar... nada tem dado.

Como querem, pois, os senho-

res que se faça a festa do mar?

Perguntem ao mar quando se

resolve a abrir o seu seio riquís-

simo, e depois verão como o fo-

Em tudo falais veridica:

De louvor com jús sois cúpida.

No foro, com tal causidica

Vós foreis tudo, e eu estúpida

N'uma sentença juridica.

Direita

Basta, basta de ironias:

' Refuta rasões discretas,

Se pódes, porém não rias:

Deixa da Italia aos poetas

Eguaes esdruxularias.

Esquerda

Aproveitando a licção,

E a licença, ue me dá,

Juro ¡á fé de onrada mão!

Entrar em materia já,

Co'a mais sisuda oração.

No meu humilde intender

A questão dous pontos tem;

Dous pontos: e vem a ser,

Se eu faço, ou não faço bem,

E se o posso, ou não faser.

Quanto á primeira, é verdade,
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Amor! palavra santa e pura e tão sublime,

Fonte da inspiração!

Console de quem soffre. allivio que redime

Culpas do Coração.

Se eu podesse cantar n'um raro alexandrino

A Ventura Sem Par,

Elevaria a Vida então a um só destino:

-Amar, sómente amarl

guetorio estraleja no ar, alegre-

mente. Mas, por em uanto, o mar

a nada se tem movi o.

l No seu rumor surdo vai iazen-

do pirraça aos amantes da festa

.do Senhor da Piedade. E elle tem

razão. ' '

Como querem fazer uma festa

com musica, foguetes de Vianna

do Castello e balões venezianos,

se a praia agonisa no meio de

montõos de porcaria? Era melhor

ue o dinheiro a gastar no festejo

osse gasto na limpeza da praia

Tinha um ñm util: o da hygie-

ne. Porque, meus senhores, a lim-

pesa Deus a amou.

Isto faz-me lembrar a festa do

Santo Antonio. Muitos foguetes,

lindas illuminações, explendidas

muzicas, mas. . . não houve ainda

dinheiro disponivel para concertar

o relogio, que parou ha tres an-

nos!

Gil-Bras.

*s

Leve lá esta p'ra conta

e va-se quelxar ao BIS-

po. I

Louvado seja Nosso Senhor

Jesus Christo.

_Venha com Deus, senhora

Zeferina. Então vai até á Egreja'

nãoé verdade?

-Vou. senhorSegismuudo,vou,

Vou ouvir algumas missinhas pe-

las almas. . . Ai, senhor Segismun-

do, a gente nunca devia sahir da

egreja para agradar a Nosso Se-

nhor. . .

-Pois olhe, senhora Zeferina,

eu, por acaso, venho de lá agora

e para lhe falar a verdade estive

lá tres quartos d'hora que me pa-

receram tres dias...

-Credo, santo nome de Jesusl

O' senhor Segismundo, não diga

essas heresias ao pé de mim que

pode nosso senhor castigar-me

por sua causa.

-Heresias?l Deus castigal-a

por minha causa, senhora Zeferi-

na?! Pois eu or dizer que estive

tres quartos 'hora na Egreja que

me pareceram tres dias, digo he-

resias? Eu digo aquilo que sinto.

3 Quer-se um navio? a direita

Agarra só no machado,

Prostra o bosque, serra, ageita;

Mal me tenho precatado,

Apalpo uma máu perfeita!

Sem mim, tece a tecedeira,

Atira o atirador,

E cosinha a cosinheíra;

Sem mim, toca o tocador;

Tu és a só, e a primeira.

A côr mesma, a côr bastára

A decidir a questão;

Tu és queimada, eu sou clara,

O que vai de mão a mão,

Só não vê quem não repara.

Passando ao se undo artigo,

Se posso, ou não azer bem;

Com minha vergonha o digo;

Comtigo a natura é mae,

Cruel madrasta comigo.

Tu nasceste habilidosa,

Como eu inerte nasci;

A educação cuidadosa.

Que te fez tão destra a ti,

Fôra comigo ociosa.

João Jacques (certo animal

B. Junior.

- Mas nem tudo que se sente

se deve dizer, senhor Segismundo.

Além disso devemos achar sem-

pre pouco o tempo que gastamos

a servir t Deus... Assim_é que o

recommendam os livros sagrados

e os nossos santos padres.

-Pois assim o entendo eu tam-

bem, senhora Zeferina; é justa-

mente por assim o entender que

lhe digo que estive tres quartos

d'hora na _egreja que me parece--

ram tres dias.

-Credo em cruz . . O' senhor

Segismundo vá-se confessar p'ra

Deus lhe perdoar esses pecca-

dos. . .

-De me confessar venho eu,

Senhora Zeferina.

- Credo! Santíssimo Sacra-

mento Divinol Pois você vem de

se confessar e já vem a dizer es-

sas coisas, senhor Segismundoi

-E' verdade; e pouco me cus-

ta repetir-lhes se você o quizer...

_Não quero não, senhor Segis-

mundo! Vá com a nossa senhora

e eu vou p'rá Egrejinha. . .

-Você já vai, senhora Zeferic

na, você já vai. Mas, já que esta-

mos em conversa permita-me que

lhe falte mais. . .

-Credol Desculpe~me, senhor'

Segismundo, mas eu não posso

demorar-me mais. O meu santo

confessor prohibe- me d'eu me de-

morar a faller com homens que

não sejam da nossa lei...

_Hum... Prohibe, senhora

Zeferina? Então quaes são os ho-

mens da sua leii. . .

_São os qiue vão p'ra Egreji-

nha todos os ias; que se confes-

são todas as semanas; que acham

sempre ouco o tempo que per-

dem na greja e que não dispren-

dem os abios senão p'ra falar

em jesuz. . . Estas creaturinhas é

que são da nossa lei que é a lei

e nosso senhor em que eu e elles

andamos . . .

-Vocés andam mas é na lel

do diabo, senhora Zeferinal E se

Deus não atira com a Egreja em

terra e os mata a todos quando

vocês lá estão. é porque, sempre

lã dentro se acha algum como eu,

a quem Deus respeita pelo bom

¡coração que lhe conhece e pelas

boas obras que pratica,

Que, por exemplo, na escripta

Nos empreguem sem difference...

;Havia ficar bonita!

Já Macrobio assim não pensa,

¡ Mas é porque esse medita,

Diz, que a arte esquerda é fria,

Que a parte ireita é quente:

Com fígado e anatomia,

Decidiu, mui sabiamente,

Que eu nada fazer podia. (1)

Tu é que fases tolice,

Fidalga, em não me cortar

Pela minha mandrifce.

Sem mim pôde-se passar.

Abaixo a canalha. . .- Disse.

A direita, que añ'astada

Se tinha estado torcendo

Em crespo murro fechada,

De injurias tropel horrendo

Hia soltar indignada...

Eis que ouço diversa gente

Vir entrando na cosinha,

Fugida ao frio inclemente.

Nos bolsos, com magna minha,

Sumi as mãos de repente.Que a direita diligente

Funda, ou toma uma cidade,

quuanto a esquerda dormente

Jaz no seu bolso á vontade.

;Que tracta da educação)

Diz, que com desvélo egual

Se crie uma e outra mão,

E eu serei tua rival.

Quando eu, escrava humilissima,

E vós, senhora magnifica,

Temos por mãe a mesmissima.

¡ Que discurso cheio de ethical

¡ Que vasta seienc1a historical

¡ Que suasoria tão pathética!

Castilho.

(1) Macrob. Saturnal. Lib. VII'Cap. 4.  
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-Crêdo em Cruz, santo nome

de Jesus...

_Não 6 credo nem meio cré-

do; é isto mesmo que eu digo. E

se quiser a explicação das minhas

palavras eu lh'a darei em occa-

Sião o purtuna..

-ãrédq aguabenta. O' senhor

Segismundo: Vá-se embóra e dei-

xe-me ir ouvir as minhas missi-

ghas que se me está a faser tar-

e.. .

-E' verdade senhora Zeferina;

já que me falou em missas vou-

he pedir um favôr: Você sabe-me

indicar uma essôa pobre, que não

possa trabaibar, para ir ouvir

umas missas, que eu pago-lhe?

ahi bastante conhecimento com

gente necessitada e séria é possi-

vel que me possa indicar oque

lhe pesso.

-Lá isso tenho. senhor Segis-

mundo. Tenho conhecimento de

diversas creaturinhas que tem por

custume remir-se d'algumas mis-

sinhas que lhes dão d'encommen-

da para ouvir, mas... pessoas

sérias. ..

-Emfim, senhora Zeferina; eu

pouco me importo que sejam sé-

rias ou não.

Logo que me tome conta das

missas com a condição d'as ouvir

e eu lhe“ pague, fico d'ahi livre

d'encargo. No entanto, sempre

queria dar este dinheiro a ganhar

a ulguma pobre que não podesse

trabalhar. . .

-Pois lá isso é verdade, se-

nhor Segismundo: logo que você

pague d'as ouvir. . . pouco se lhe

deve im ortar que as ouçam ou

nãol. . no caso de haver quem

se promptiñque a oqvil-as, o se-

uhor Segismundo quanto paga pe-

las trinta?

-Eu sei lá, senhora Leferinal

Ouço dizer gue se custuma pagar

a vintem: ão trinta, soma seis

tostões...

-Seis tostõesinhos, é verdade!

Valha-me Deus. . . E eu que, por

acaso, logo agora tenho tantas pa-

ra ouvir. .

-O ue, senhora Zeferina, vo-

cê que izi. . .

-Eu digo. . . digo, senhor Se-

gismundo, que tenho agora mui-

tas para ouvir, mas como você dá

os seistostõesinhos e tanto se im-

porta que as ouça como não...

empre tomava conta tambem das

suas...

_Pois vocêtambem vai á Egre

a ouvir missas por paga, senhora

eferina?

-Vou, sim senhor, vou. E te-

nho muito quem m'as dê a ouvir

porque eu só ouço uma ou duas de

cada vez e as mais ouve ás tres...

-Você, senhora Zeferinal Vo-

cê, uma mulher forte e nova que

pode trabalhar e tem aonde, anda

pela egreja a ouvir missas por pa-

a, senhora Zeferina ou senhora

o diabo?!

_Credo_ . . agua benta . .

ra do adro e alecrim...

-Ah sua bruxa de trezentos

diabos, sua beata fingida como

muitas outras que p'rahi ha. . .

-Credo... agua benta... ar-

ruda. . . cabello de cão...

:Cadella é você sua feiticeira!

E já que você me deu occasião,

já não vae d'aqui sem saber por-

que me aborrece ir á Igreja, e por-

que tres quartos de hora lá, me

parecem tres dias.

- Credo, Santo nome de Ma-

rial O' Senhor Segismundo, vá-se

embora e deixe-me ir com

Deus...

-Com Deus, sua pêrra?!

Pois você tem o atrevimento

de falar em Deus com essa bocca

putrida e infectada pela murmu-

ria e calumniail

_Deixe-me ir á minha vida,

Senhor Segismundo. . .

-Espere; ouça a explicação

que prometi de lhe dar e depois

vá. Sabe porque tres quartos

d'hora na egreja, me parecem

tres dias?

Porque, quando vou á egreja,

esse pouco tempo que lá estou,

passo-o a rogar pragas e a pedir

castigos pA'ra você e p'rás que são

como voce...

-Porque,

mundo?

_Porque vocês são umas fin-

gidasjque correm p'raEgreja todos

ter-

oh Senhor _Segis-

l

JORNAL

¡ os dias mas não é p'ra orar a Deus:

  

| E' para não trabalhar em suas ca-

sas; é para ouvir missas por di-

nheiro e dizem ue é para andar

ajogar o rabichin o atraz d'algum

padre que ainda_ as não conhece e

Item a paciencia de as aturar;

é para ver se lá está ou entre al-

guns figurões, dos que p'ra lá vão

aos dias de festa jogar amendoas

ás raparigas, a ver, se na falta

d'estas, tambem jogam alguma a

,voces e é, eSpecialmente para mur-

lmurar de Deus e do mundo. Ago-

ira, vá. com Deus: Leve_ lá esta

p'rá conta e vá-se queixar ao

Bispo.

B. X.

_ijiàa ]á_ como você tem por _____

NU'l'llllAlilU

TEMPO

D'esta vez, quasi que só nos

qccupamos d'agua, n'esta secção,

pois que, a semana finda, choveu

tanto que agua até nos chegou á

cama.

Portanto: - Agua. Só agua.

Apenas agua. Unico e excluswa-

mente agua. Agua e mais agua.

Tudo agua. Agua em toda a linha.

Tendo sido um mar d'agua. Um

nunca acabar d'agua. Um diluvio

d'agua.

-E, a respeito d'eleições mu-

nicipaes, ficou tudo em aguas... de

bacalhau.

O descanço semanal parece

ue tambem virá a ficar em aguas...

ão mesmo peixe.

Por mal dos nossos peccados te-

mos andado a aguas. .. de yalli-

nha.

Vinho, nem com agua o temos

podido beber.

Querem mais aguai. . .

Ora, uma semana assim, tão

farta d'a ua, leva-nos a crêr ue,

atraz d'e la, venha outra tão ar-

ta de... vinho, que tenhamos de

aguentar uma d'estas carraspana

a que a medicina moderna decer-

to classificar-á de chronica. .

Mas, não nos parece que assim

succeda, nem mesmo o desejamos.

'O que desejamos é bom tem-

po, saude. . . ,epic/tas; dinheiro. . .

e pouca vida, que Deus não pode

dar tudo;,sard1nha na costa; por-

co na salgadeira; milho na arca

vinho na adega; ue termine

adictadurae que ven a muito de-

pressa o dia. . mais feliz da nos-

sa vida.

E' verdadez-e sarna para co-

çar...

___*___

PESCA

Continua a não haver em re-

sultado do mau tempo não ter per-

mittido.

_+-

NECROLOGIA

Falleceu o filho do nosso pre-

sadissimo amigo o Snr. Antonio

da Silva Brandão Junior, impor-

tante commerciante, da rua da

Egreja, d'esta villa.

A' familia enluctada endereça-

mos o nosso cartão de sinceras

e profundas condolencias.
_+.

Aos nossos assignantesÊ
l

Prevenimos os nossos ex.“m

assignantes de que a. administra-l

ção d'este jornal vae proceder a

cobrança do semestre, que termi-j

na no dia 13 do proximo mez de

Novembro.

A todos pedimos, e especial-

mente áquelles cuja cobrança é

feita pelo correio, o favôr de sa-

tisfazerem a sua importancia, ape-

nas sejam avisados, ou lhes seja

apresentado o recibo evitando-nos,

assim, maiores despezas, pelo que

se confessa muito grata.

A Empreza do «Jornal d'Ovar»

“Lili P'l'0!uma

Em Nova-York, Estados Uni-

dos da America, um ra az de 14

annos d'edade, rouba tudb quanto

encontra á mão, por virtude de

kleptomania, de que está atacado;

e um rigoroso exame medico, que

se lhe fez, provou que a monoma-

nia do roubo é devxda a uma Ope-

ração cirurgica mal dirigida.

O rapaz surprehendido pela
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policia, na occasião em que rou-

bava um objecto de valôr, foi pre-

zo; mas, como elle era tido como

kleptomaniaco, as auctoridades

viram-se em embaraços sobre se

havia ou não de ser submettido a

julgamento e condemnado.

Foi-lhe, pois, ordenada nova

operação cirurgica, o que equivale

a «emendar a primeira;» porém,

os medicos receiam que o rapaz

morra da nova operação, vendo se,

portanto, cercados de diñiculdades

como as auctoridades.

Isto de difficuldades, se foxe

cá em Portugal havia quem taxi'.-

mente, as xoubesse rexolver-éra

dexinterexar-xe da primeira Ope-

raxão, e proxeder-xe á xegunda.

Ora ahi está.
se.-_____.___._

ANSOS

Fez hontem annos o snr. Car-

los Alcantara da Gama Baptista,

illustrado pharmaceutico, d'esta

villa.

E faz no dia 260 snr. José

d'Olíveira Luzes, 'filho d'o' nosso

amigo o snr. Emygdio d'Oliveira

Luzes.

*à ._____...-

A' manhã é lua cheia.

_.-»-..-.----

Kromprlnz

Uma ordem emanada do gabi-

nete do Imperador da Allemanh a,

com data de 7 do corrente mez,

dispensa, por um anno, o Krom-

prinz allemão do serviço no seu

regimento, em razão de ir estudar,

em todas as suas minudencias, o

serviço das differente repartições

do ministerio do interior, ficando

á sua diSposição o respectivo mi-

nistro Vou Moltke, para o coadju-

var nos seus estudos;

Um alto exemplo que bem po-

dia ser seguido n'esta ditosa pa-

tria de Camões.
, ___....____

Faltam dom mezes ,e quatro

dias para a vespora do Natal.
_+_

«Fm-!gos de lresea data

Até que emfim Ovaríconseguiu

os bons agrados d'um governo.

Sabemos, que vae ser despeja-

da a cornucop a das graças.

Vamos ter uma reviravolta

politica, que ha-de pasmar o mun-

do inteiro.

As individualidades da terra

que, á ultima hora, se julgam com

poder para regular os destinos

y d”esta população, vão ser elevadas

'á nobreza fresca e viva a saltar,

como a nossa sardinha.

Para muito breve vamos ter

um visconde do Furadouro; um

conselheiro, um commedador e um

capellão das cwallaríças reaes.

Não sabemos ainda, ao certo,

uem serão os felizes contempla-

os; mas para visconde diz -se que

vae um rico capitalista, que é todo

enthusiasta pelo Furadouro-praia

-e não pelo resto, porque a edade

não lh'o permitte. Para conselheiro

indigitam se dois-um ecclesiasti-

co, que tem practica da vidinha, e

decerto se não fôr a magestade

mascula, alguem, ouvirá os seus

conselhos; e um civil, que tem

encadernação propria para todas

estas cousas, e sobretudo é o com

'plemento do Furadouro do viscon-

de. Para commendador tambem

se diz que é nomeado um indus-

trial conhecido, homem de muito

merecimento e valor, que se appli-

cou, durante annos, a estudar no

estrangeiro, a maneira mais pra-

. !etica de se occultar a ignorancia¡ca

absoluta. Para capellão evidente-j

mente que, só um padre, mas este

é mais novo de que o college. con-i

selheiro, contudo lê pela mesma1

cartilha. I

E senão ellas que o digam.

Venha de lá, e com brevidade,

esse punhado de ñdalgos fres

quínhos.

«-+

Conselheiro José Luciamo 1

de Castro

O'nobre e honrado chefe do

partido progressista snr. Conse-

lheiro José Luciano de Castro,

que, no seu palacio d'Anadia, tem

sido visitado por seus amigos pes-

soaes e politicos, regressará a

Lisboa, em breves dias, com sua

ex.“ familia.
w»~_ .- .- _

No senado de França, vae en

trar, brevemente, na tela dadis'l

cussâo, o assumpto sencacionaj

sobre a abolição da pena de morte-

 

obito de seu

 

8 

REGISTO PREDIAL
Vae ser nomeada pelo snr.

Ministro da Justiça uma commis-

são composta de conservadores

do registo predial, afim de propor

as alterações que julgar conve-

nientes no reSpectivo regulamento

em vigôr.

A commissão apreciará, ao

mesmo tempo, as reclamações que

os funciónarios do referido regu-

lamento teem dirigido ao Ministe-

rio da Justiça.

 

Concursos _
Nos concursos para aspirantes

de fazenda, realisados, ultima-

mente, em Aveiro, obteve a clas-

sificação de bom o snr. João Pi-

nheiro Mourisca, d'Albergaria-a-

Velha, a quem i'elicitamos.

_..qN'uI-~- ›---

0 processos dos 21

O tribunal da relação de Lisboa

julgou, em sessão de 17 do cor-

rente, os primeiros recursos do

processo de sedicção em que são

pronunciadas 21 reus como impli-

cados nos celebres acontecimentos

de 18 de Julho passado.

O tribunal mandou que o pro-

cesso relativo aos snrs._dr. João

Pinto dos Santos e José Augusto

Moreira d'Almeida fosse remettido

para a camara dos pares, visto

que os dois foram deputados.

Quanto aos réus snr. Visconde

da Ribeira Brava e Gilberto Gain

boa resolveu deSpronuncial-os.

ARMAZENS GRANDELLA
Recebemos dos importantes e

conhecidos «Armazens Grandellai.,

de Lisboa, o catalogo 'geral dos

artigos [para a estação invernosa,

o qual consta de 80 paginas, con-

tendo cêrca de mil gravuras.

No catalogo declara-se que os

proprietarios d'aq uelle incompara-

vel estabelecimento, resolveram,

nos balanços' geraes, feitos de 3

em 3 annos, tirar dos lucros obti-

dos, os fundos indispensaveis para

a construcção d'uma escola no lo-

cal que fôr indicado pela maioria

dos seus clientes, para o que, as

pessoas, que fizerem as primeiras

encommendas áquelles magesto-

sos armazens, deverão enviar o seu

requerimento, indicando o sitio,

que mais careça d'uma escola,

As encommendas e requeri-

mentos deverão ser dirigidos a

Grandella Sc C.'~Lisboa.

Os catalogos serão remettidos

gratuitamente a quem os requisi-

tar por simples postal.
__ ___.._.____.

SENHORA DO ROSÃRIU
No proximo domingo, 27 do

corrente, realisa-se no pequeno

templo de S. João uma modesta

festividade em honra da Rainha

da Rosario, sinceramento venera-

da pelo bom povo d'aquelle logar.

Constará de missa cantada de

manhã e pelas 3 heras da tarde

 

....

COMMUNICADO
_ Francisco Pinto Ferreira Ju-

mor, de Gaya, pede ao snr. Pedro

Lopes Barboza. de Esmoriz, a fi-
neza de lhe dizer. conforme lhe

convier, se lhe é devedor de al-
guma quantia á sua pharmacia, e,
se alguma cousa lhe subtrahiu.

Francisco Pinto Ferreira Junior_

Arrematação

i.“ Publicação

No domingo 3 de novembro

proximo elas 10 horas da manhã,

á porta o tribunal judicial d'esta

comarca e na execução hypothe-

carta que Manoel Gomes Laran-

jeira, casado, commerciante, da

rua da Graça d'Ovar, move contra

José Maria Ferreira Regalado e

mulher Margarida Lopes, elle ca-

lafate e ella costureira, da rua de

Baixo, do logar de S. João, d'Ovar,

hão de ser postos em praça para

serem arrematados por preços su-

periores aos das respectivas ava-

iações, os predios seguintes:

Um predio de casas terreas,

com quintal, parte de poço e mais

pertenças, entre as quaes se com-

prehende a servidão de pé e carro

sobre o terreno ou quintal de Ma-

noel Adelino, que fica pelo sul, de

natureza alludial, sito na rua de

Baixo, do logar de S. João, d'Ovar,

avaliado em 2005000 reis.

Um terreno inculto, de nature-

za allodial, sito no logar de S.

João, d'Ovar, avaliado em 305000

reis.

Para a arrematação são cita-

dos quaesquer credores incertos.

Ovar, 3 d'outubro de 1907.

Verifiquei a exactidão

O Juiz de Direito

Ignacio !Monteiro

O Esorivão

Angelo Zagalfo de Lima.

  

Agradecimento

Os abaixo assignados vem, por

este meio, agradecer a todas as

pessôas que se dignaram honral-

os com a sua presença. confor-

tando-os na dôr que soffreram pe-

loffallecimento de seu sempre cho-

rado filho, neto e sobrinho Anto-

ninho; e penhoradissimos ficam

para com o ex.mu sr. abbadee todo

o clero assistente; a todos pois, o

mais profundo reconhecimento e

eterna gratidão.

Ovar, 17 de Outubro de 1907.

Antonio da Silva Brandão Junior.

Maria do Ceu Gomes Vidinha.

Antonio da Silva Brandão.

P.° Manoel da Silva Brandão.

Maria da Silva. '

Francisco da Silva Brandão.

Roza Rodri rues Caetano.

Manoel da ílva Paes.

Agradecimento

Esmenia Ferreira d'Araujo e

Lemos e seus filhos agradecem
Terço do Rosario Ladainha comt penhorados a todas as pessoas que
musica' sermão e camicos á Vir_ se dignaram cumprimenta-los por

gem. Seguidamente a musica quei

ass¡st1r á solemnidade religiosa'

executará no atrio da Capella al-

gumas peças do seu reportorio.

Annuncio

 

2.“ Publicação

Pelo Juízo de Direito da comar-

de Ovar e cartorio do escrivão

C elho correm editos de 30 dias a

contar da ultima publicação d'este

annuncio no «Diario do Governo»

citando o interessado Manoel Al-

bino Ferreira Regalado, solteiro.

menor, puhre, ausente no Brazil,

em parte incerta, para todos os

termos até final do inventario por

pae Manoel Ferreira

Regalado, que foi do logar de Gui-

lhovae, d'esta freguesia d'Ovar, e

em que é cabeça de casal a sua

viuva Maria Albina da Conceição,

do mesmo logar e freguesia, e

isto sem prejuizo do seu anda-

mento.

Ovar, 9 de outubro de 1907.

Veriñqwi a exaciidão

O Juiz de Direito

Ignaczo Monteiro

O Escrivão

João Ferreira Coelho

fallecímento de seu pae Manoel

Caulino Fe reira Bastos, prestan-

do-lhes a sua indelevel gratidão.

Ovar, 16 de Outubro de 1907.

 

'_. La Mutuelle du Commerce, de

l'industrie et de l'Agriculture

Sociedade llutua tlc !agua-o¡

Contra Accidentes, Granizo.

Incendio, Mortalidade d'Animaes

e outros riscos.

Rocommenda-se a todas as pes-

soas que tenham seguros a elle-

ctuar, que o não façam, sem ver

as condições e vantagens que es-

ta acreditadissima companhia of-

ferece aos seus segurados.

Agente Geral em Ovar:

Antonio Valente Compadre

AOS CAÇADORES
Antonio da Cunha Farraia

participa aOS seus Ex."um fregue-

zes e ao publico em geral, que

tem á. venda, no seu estabeleci-

mento, e recebido directamente de

Liege-Belgica, um novo sortido de

eSpingardas e seus accessorios,

cuja qualidade e preço garante

competir com as cazas d'este ge-

nero. do Porto.

I-Ia espingardas de dois canos,

fogo central, para 145000 reis.

Visitem o estabelecimento de

Antonio da Cunha Farraia.

RUA. DA GR.AÇIL

ovan
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Visto que, na 4.a feira, não me quizeste vender vính0, por ser dia 05 PPOPI'ÍBÍHI'ÍOS (Teste estabelecimento, nade descanço semanal para n classe dos taberneiros, pregueíte a partida de 0,9119“ de que sempre S“t'Sñzemm 0 n1811101' DOS-não te FAZER VERSOS, d'estn vez.
“Val aos seus freguezes› 110 PIIBOO 9 qualidadeComo sabes eu tambem 800 ñlho de Deus; e por isso tambem pre- dOS seus 891191'09 e Magos, GOUVldam 0 respeita-ciso de DESOANÇO CÉREBRAL SEMANAL_
vel publleo a visitar o seu dito estabelecimento,

Teu amigo onde encontrarão alem de todos 08 generos de
mercearm; um variado sortido de miudezns, ar-

QUEM SABES' tlgos de papelaria, drogas, tintas, ferragens, arti-

Bons Vinhos maduro e verde, tinto e branco, gero- ?2303: 33?:ng Vi“hos ' d“ CO'DPmlhia e outras
plgas ñnes, aguardentes,2ze1te a preços eonvidativos. nham 6110.5501 pm

Garante-se a pureza de todos os artlgos Deposito ao em Momo macia
ANTONIO DA SILVA BRANDÃO JUNIOR 0 MELHOR E DE mms 3111101 EM 01111

-D-àêI-áDB ?dê/_x42

MONTEIRO 8. GONÇALVES
NUMERO TELEPHONICO, 737

P
Esta redacção encarrega-se de todos os, trabalhos typographioos

   

   

   

vende, em todos os domingos, na.Horario dos comboyos desde Aveiro e Espinho, ao Porto 011mm E ESTABELEmMlePW da hortalica- d'esta villa-
calçado em todas as côres, para.   
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homem, senhoraecreançamncar-
53| ›.I g ã' ã' o à” ã g É“ ão, É ã' g É à.: g gh g

regando-se tambem de executar
- ó °°° “Bmehzê32r'23âãhi 95555,:3 2,.,Eâam-~_es°5

d r'
ESTAÇES ãgg âsvcsE 510815 51054-1 sans-_559.5 Em :vgmgmalvcâm

comesmeraaperelçãoemOdlU-
«by «ã ãvãvãvãvãvê E '3 E: "vã CE, E““Ê 'ã os E: n- dadedePPeÇOS.todaaencommen-v _5“ I E* i v _E _

áa de qualquer obra concernenteMan. Man Man. Man Man Man. Man. MamMun. Man. Tar. Tar .ITar. Tar. Ter. Tar 'Far Tar. Tar. Tar.
d stgããtfããzàiso em qualquerZ : 2:34 5f5 Z : __ : 1 ?f Z : Z : : 91331019 __ dia. da semana.. fazer-se encom..Canellas. . . - 4,15 - _ - - - _11,17 - _ - - 5,49; _ _ _ _ _ S.Joãodan|adelra mendas, 0 prçpnetano vrrá tam-Estarreja . . 3 4,26 65 _ _ ea _ _ 11,28 - _ - _ 5,58 - _ - 10,42 _
bem a esta v1lla. a_caza dos fre-

#VÊnca- - - - 8 _É 2,2; - - - â, e - - - - - - 31:31 - - - - -- (Oliveira d'Azemeis) guezes, que para ¡sso o avjzem
a ega. . . , ' - - - o - - - -- - - - - - ~ -

'
on¡- . . -Ê 4,51 6,4 _ 7,2032 _10,1011j54 - _ 4,15 5,35 6:18 ,25 ._ _ 11,0 -. O romemr. d, sta ame.“ P610 °°“'e'° 0“ PessoalmenteCarvalheira E g, - _ ;,313 3 _ 1021125 - _ 4,26 5:6 - - - - - P I 1° e 1 ›Cortegaça . 'u - - ,36 - 0,26 2,10 - - 431 5, - , - - - - Á

^Eamon¡ .É .o 4 5:13 _ _17,422 é? _10,3312,16 - _ 4:37 5,57 6,32 7,47 _ _ 11,14 - EXTRACTO DO CATALOGOParamos g 1; 4- 5,17 _ .. 7,46 o ga_ _ 10,371220 - _ 4,41¡ 6,1 __ 7,51 - - _ - DAsSísto. . . Q 4 5,20 - _ 7,49 - 10,4012,23 - - 4,44 6.4 -y 7,54 - _ _ _ Obrasávenda no BAZAR FENIANO
Pedreu'a . - 449 5.303 _ _ 7,52 .53 9510,5123293â 3_ 4,47 6,74 6..1%,27 _5 55“.“ _ DEElplnho. 1,0 457 5. ' 6,46 7,0 7,59 8, ,5 0, 2,' . ,19 4,51 6, ,43 , 9. 1o, -2 1,5Granja . 1,6 5:4 l 5,37 6,53 7,7 8,6 8,59 9.42!10,5812,41 2,44 3,26 5,1 6,21 6,49 8,11 9,12 _ 11730122 ANTONIO DA. SIL V .A. SANTOS
Arcozello . - 5,7 5,40 - 7,10 8,9 - 9,4511,1 12,45 -I 3,29 5,4 6,24] - 8,14 9,15 - _ - 12,6 2134, RUA DO MOUSINHO DA SHJVEIRA 270_pORTO
Gulpilhares _ 5,12 5.45 - 7,14 8,14 - 9,5011,6 12,50 _ 3,34 5,9 6,29' _ 8,19 9,20 - _ 12,11

'Francellos. . l _ 5,16 5,49 _ 7,18 8,18 _ 1954114012511 _ 3,38 5,14 2,23¡ _ 3% 9,24 - “- 12%¡Vanuatu-e¡ - 5,23 5,56 - 7,25 8,25 _ 01 1 ,7 11 _ ,45 5,21 , 7,3 , 9,31 - ,4512, - 1 .Magdalena. - 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 Em”” de“" ea”Coimbrões. - 5,32 6,5 _ 7,34 8,34 ._ 10,1011,27 1,10 - 3,54 5,31 6,49, __ 8,39 9,4 _ __ 12,33Gaya . . . . 1,22 5,41 6,11 7,20 7,38 8,39 9,1510,1611,34 1,23 3,0 4,0 5,37 6,55 7,19 8,43 9,4610,5711,5812,39General Torres . _ 5,45 6.15 - ¡ 7,42 8,43 _ 10,20.11,37 1,27 _ 4,6 5,41 6,59¡ 7,23 8,47' 950- _ 2_ 12,43Campanhâ. . 130 5,52 6,22 7,30 7,49 8,50 9,231027“,44 1,35 3,8 4,13 5,48 ,6' 7,30 8,54 9,5711,5 1 ,6 12, - .P.-s. Bento . l 1,'40 ~ 6,32 7,47l 7,59, 9,1 9,3310,3711,54 1,51 3,19 4,23 5,58 7,17 7,46 9,4 !10,7 11,1 12,22 1,05 gula dos. Nam“adorÊs (60 camas em Pmsal ' ' ' ' ' 290
____ w 7 W 77 __ H _ __ 7 _ A __ à_ H _ __ W __, ___, 4_ erdadelra Slgmñcaçao dos sonhos . . . . , , , 1,0.

Rre das Montanhas ou a Fada da Fonte de Chrystal . . 60-
° ' O Castello d'Ouro, ou o Príncipe encantado . . . . . 60

Horano dos comboyos desde oPorto a Espmh eAvelro A GMM, encanmd, 0,, o, q,,,,,,,, ,,d,.,,,,_ _ _ _ _ 6,,
- e e_~ r ~-__~_ r _ "' ›- v- a» Historia dos dois compadres . . (30

›. h ,g ,o >.' ›- ›- , ›. _ _ \ _ - ' - - - - - - -ã- ã g 31 ;v o ;rm É; w É g g ã'l 8 g!“ g“, :l Ê? a ;1111810118 do Cura e Sam-15190. . . . . . . . . . (SO
ESTAÇÕEsãsà'ÊE-Êâãã É3§E§Q Elm ÊÉ§;H1stor1adeRober-todo D13bo(verso) . . . . . . . 60v Ê*- E a*- E'vãv ã ce g'ç“ç ,ema-wav_ E? 53“; :v ã E ;1H1stonada DonzellaTheodora(verso). . . . . . . 60

5509 56:5 :ae-59° *501111136811141
0

E! E'4 (A) (A) (ñ as) (A) (B) (A) (A) IS OI' 0 a¡ 8. le . . . . . . . . . . 6à -~ Á ~~ _- ~~~ ~ .-1~ E - q ~ _- ~*~ Serenatas ao luar . . . . . . . . . . . . 60
Man..Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Tar. Tal'. Ter. Tar. Tar. Tar. Tar. Ter. Tur. Tar. an. Tar. Livro de s_ Cypríano _ _ _ . _ . _ _ . _ 200l'. &Ile-11012120 5,38 6,59 7,35 8,10 8,49 9,47 :3.16 1,55 2,45 - &ág 4,36 5,90 5,15 ;O :,212 3.Ê^41lg.â§¡A arte de namorar (prosa) . . . . . . . . . . 60

Campanh.12 5, ,o 7,10 7,50, 8,20 90 10,0 ,25 2,5 3,8 3,18 3, 4,45 5, 5,25 5,. ,. , . .
.G. Torres .12:18 5,38 ~- 7,17 _ 8,28 L 10,7 12,33 2,13 - 3,26 3,57 _ - 5,34 5,58 6,43 8,5 '- 107.46% tMlàsaBd'ãS Nammad” ”em” ' ° ' ' ' ' ' - 60a.“ . .12,24 5,42 7,6 7,21 7,58 8,32 11,1-110831237 2,17 3,19 3,30 4,1 4,53 5,21 5,41 6,3 6,48 8,11 9,191050 a ° e ° as, - - - O - - - - - - - - - 60Coimbrões .12,29 5,47 - 7,26 _ 8,37 _10,1812,42 2,22 _ 3,34 4,5 _ - 5,46 6,8 6,53 8,16 - 10,55 Gata Borralhenra . . . . . . . . . . . . . 60Magdalena .12,32' 5,50 - 7,29 _ 8,40 - 10,2112,45 2,25 - 3,37 4,8 - - 5,51) 6,11 6,56 8,19 - 10,58' Um abbade em calças pardas . _ . , , _ , _ , 60

Vanuatu-.12,36 5,54 7,14 7,33 _ 8,44 _ 10,2512,49 2,29 _ 3,41 4,12 _ ~ 5,54 6,15 7,0 8,23 9,2611,2 1 As botas de sete ¡eguas _ _ _ 60Francellos .12,41 5,59 _ 7,38 _ 8,49 _10301254 2,34 _ 3,46 4,17 _ - 6,0 6,20 7,5 8.28 -1117 H., - a F -t- - d B ' ' ' ° ' ' ° ' O
Gulpnhares.1245 6,3 _ 7,42 _ 8,53 -10,3412,58 2,38 _ 3,49 4,20 _ _ 6,4 6,24 7,9 8,31 -11,11 !5 Orla ° e“ce'm e, m"“ -. ' - - - - - - ' 6
Arcozello .12,49 6,7 _ 7,47 _ 3,57 _ 10,33: 1,2 2,42 _ 3,53 4,25 _ _ 6.9 6,28 7,13 8,35 - 11,16 H1stor1a da Massaroca_dAnastecw . . . . . . . . 60Granln- -12153 6.13 ;1,211,151 8,13 9,1 - 10,43 1,62 3,56 3,23 3.57 2,33 «2,?3 5,33 6,13 21543? ;.;ã 3,29 Hrstorza de Bernabé P153. Mansmho. . . . . . . . 60
Espinho .12,5 6,2 30 8,0 8,18 9,7 928-10,4 1,1~ ,55 3, 4,6 , ., 5,38 6,22 . , “ ,a , ' s - ' _ ~ - _ _Pedreira. - 6,24 '-184 _ _ _. 10,52 _ 2,59 _ 4,114,42 _ _ 6,26 6,45 7,30 _ - - gl??? (gia ?1110917: ,910““ - - ' - - - - - 63Sisto. - 6,26 - 8,6 _ _ _ 10.54 _ 3,1 _ 4,14 4,44 _ _ 6,28 6,48 7,32 _ - - à a e a ama _ella - - › - - - - - - › - 6Paramos. . - 6,32 _ 8,12 _ _ _ 11,0 _ 3,7 _ 4,20 4,49 _ _ 6,34 6,54 7,38 - -. ~ ,Os amores de Laurmha . . . . . . , . _ , , 60E.m.rl' - _ 7138 _ ”_ _' _ '_' 4123 '_' _ _ Infernal e n o o - o e n . g n . .

Corlegaça . - 6,4 ~ 8,2 12 - - 11,10 - ,-17 - - ,5 -« - 6,44 , . - - - « ' . . . . .
Carvalheira. - 6.48 _ 8,283 g _ ._ 11,16 _ 3,23 _ _ 5,6 é; E _ 6,50 ,1117,54 _ _ - JAOÊÊ d? CWÊÊMVFÃSP) - - - - - - - 63Ovar. - 6,58 7,52 8,38 5,94:: ~ _ 11,27 _ 3,33 3,59 _ 5,164 ã _ 7,0 .22, 8,5 - 10,13 _ 312121111111281)cl 81m- - - - - - - - › - - - 6Vanega. - _ 7,57 _ a) ::3 _ - 11,33 _ ~ - - - 5 3 _ - 298,11 - - - Carlos Magnowersos). . . . . . . . . . . . 60Avance. ~ - 82 ~ E õ' - _11,39 -- - - - - É o - - 36 3.18 - T, _ A Burrmha magrca. . . . . . . . . . . . . 60E““rreu _ _ 8'13 * F é” _ _ “153 '° “ 436 " '“ *7 É _ _ 49 8131 _ “'33 _ A B C dos namorados . . . . . . . . . . . . 608:13:33“: Z Z 32331 Í ââ Z Z : : : _Í : _Í : 27312?, Z I : Princesa Magalona (verso). . . . . . . . . . . 60Aveiro. - _ 8,36,l _ â a _ 10,8 _12,17 - _ 4,37 - - à” 6,16 _ 17 358 _ 10,55 - Imperaçnz Porcma (verso) . . . . . . . . . . 60
_ , h , __ 4 , _ . Bertoldmhohávelrsm .h . . . . . . . . . . . . 60_ ,

A formoza at ildín a.. . . . . . . . . . . . 60
(A) Estes comboms effectuam-se de 15 de marc a 4 de novembro. Historia da encantadora Mercedes _ _ . _ D . o . . 60.(B) Estes comboios eHectuam-se de 5 de novembro a 14 de maio.


