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l sumo, elevou o activo social e com

U E l este a riqueza publica; e a renda.

 

indirecta se sustentou no mesmo

ponto em que estava. D'onde se vê

que não é só augmentando os im-

Kpstos que elles produzem mais.

as tudo isso é possivel quando ha

excedentes de receita. Esses exem-

plos famosos não nos aproveitam

actualmente.

A Inglaterra mesmo em cir-

cumstancias extraordinarias não

hesita em elevar, em dobrar mes-

mo, o seu-income tax: mas não

tarda a compensação n'esse paiz

onde tudo se calcula e examina

com seriedade, e com o tino politi-

(l sua)

A riqueza publlca tem progre-

dído em todos os paizes: mas isso

não auctorísa o estado a augmen-

tar os impostos na pr0porção em

que ella cresce. Se nós podemos

pagar hoje 18 melhor do que d'an-

tes pagavamos 10, não se tirem

d'ahi argumentos para justiñcar

os augmentos íncessantes das des-

pezas publicas. O imposto não se

mede pelo que uma nação pode

dal', mas pelo que é justo que dê. co e financeiro que o distingue.

_ O Imposto 0 Preço (10358!" , Se os nossos governos fossem

VIÇOS _quaoestado presta áSOCIeda', 'previdentes teriam cuidado de au-

de- E pI'GCISO &Mahal-OS Pal“? 53-L ngentara materia colletavel desen

bermos com que dll'eltO se eXIgem volvendo as industrias agrícolas:

  

novassommas a um paiz.

_ Em'oatro tempo a soberania

Julgava-se um oder superior á

nação. e consi erava esta. uma

propriedade sua. O ímposto'era o

reconhecimento d'esse rpoder. Ho'-

as nossas finanças não chegariam

ao estado lastimoso em que as ve-

mos. Então, qualquer allivio no ím-

posto, augmentando nessariamente

a riqueza publica, e portanto os

valores contribuiveis, faria subir o

Ovar, 27 de Janeiro de_ 1907
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LITTERATURA

àaeeaetaaeia das mamas
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(E. A. C. R.)

(Ao meu particular amigo Carlos Baptista)

Já vistes uma agulha de marear 'stragada

que a um leve movimento, a cada agitação,

de sítio muda e muda a posição,

não o digo eu só nem vale

«Agulha és pois,» mulher,

 

Sem nunca, nunca estar bem collocada?

Já vistes uma folha só, desamparada,

nos dias outomnaes rolando pelo chão.

p'ra aqui.. . p'ra alem.. . em toda a direcção

[Pra ondea impelle o sopro da rajada?

Pois a mulher é assim, voluvel, ínconstante,

o meu dizer;

mas onde o eu li, nas paginas do Dante,

tambem quem o quizer o poderá ir lêr.

e esse motor tratante

é todo o homem que olha pira te vêr.

No corpo do jornal» . . .

. Annuncios e communicados .
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genio, um acido acetico, fixando

mais doisde oxigenio.

Sendo essas diversas substan-

cias susceptiveis de transformar-

se umas nas outras, é claro que

tudo quanto obste ás transforma-

ções prejudiciaes ao vinho, ou con-

corra ara determinar as favora-

veis, eve merecer a attenção do

vinícola e que a este incumbe sa-

bel-as para dirigir as Operações

da sua industria-das quaes nos

occuparemos.

IX

Dadas estas explicações, veja-

mos se não lia ainda actos subse-

quentes á fermentação do mosto,

dos quaes uns tambem depuram o

vinho, outros o etlierísam, e ou-

tros o eiivelliecem.

1.o O tartaro não deshppareee

só porque se deposita. mas porque

se transforma em acido tartarico,

em alcool, em acido tartico eem

acido propianíco, e isto em tres

especies de fermentação.

fe 0 OVBPHO não Pas-Sa de _UFP de- rendimento do estado. Mas nunca Trovador. 2;¡ 0 oxjiyenjo eliminado n'es-

933 ° @a nação Para admmlstmr se tratou d'isso seriamente. , tas fermentacções oxída o alcool e

economicamente os seus necursos, ”3mm- - r-w-- ~ mm“”"m-rr --

e do modo o mais proñcuo ao seu II

desenvolvimento e rosperidade. Não nos cançamos em repetir

E5” PPmCÂPIO toma' em Sra-V9 9- quea salvação de Portugal está na

"Sponsablhdade do estado Pela má i creação das industrias agrícolas,

administraçãm e »8546596286 5“' ias quaes mudarão completamente

perñuas e improductivas. Estamos a sorte dos proprietarios. Pódem

em crise .financeira 9m face de um l ellas fornecer ao estado uma gran-

deñcat enorme: e a diñiculdade não de fonte de receita, e contribuir pa_

CODSlSte SO em e_Xlgll'_ dO paiz com ra que cessa a emigração, que das_

, qu? ”.pqssa exungml'O- m5 V0?“ povôa as nossas aldeias, onde vem

sa principaheqte SObf'e 0 m°d° surgindo uma geração mais intel-

de resolvem¡ crise. ' ligente e susceptível de ser occu»

O imposto _pbsorvé'ñdoaãmat pena em outros- serviços que a la-

»grande porção activo cura.

não só diminue »o ;endimenio a ' *Mas Sem uma nova educação

cada individuo mas atmndendose industrial e agricola não se vence

a que o commer'çio _e a industria a rotina nem se mudam os habi-

carecem do excedente das despe- tos 'de trabalho. O nosso desenvol-

zas particulares, é claro a sua, vimento, por esse motivo, não pó-

elevação por mais insignificante deser tão rapido como as circums-

ue seja, os añ'ecta e prejudica. tancias o pedem. 0 tempo é uma

oje não hat capítaes ocio'àos. Tu- condição_ do progresso. Falta ao

do o que se dá ao estado, tira-se nosso paiz a mstrucção adequada.

.á industria e ao commercío. O im- Outras nações devem ás ap-

posto excessivo não só atac aplicações scientificas a sua pros-

resente, mas compromette o› u- * peridade; eentre nós são as scien-

uro. Portanto não dave um paiz,cias applicadas as que menos se

ser maisionerado por ser mais ri cultivam.

co. E não haja illusão com a nos-

sa fortuna. Dissamos em outro jor- primeiro cuidado dos nossos go-

nal que api-Opriedade immobil não vernos. Para isso muito convinha

tem progredido: queriamos dizer-.que se estabelecessem em todo o

que o mesmo predio não produz Í paiz as escolas praticas da indus-

boje mais doque produzia ha, trin_ trias proprias ou annexas á agri-

ta amics;l e se a producçáo au.. cultura e se fundassem os bancos

montou é ,porque se alargOu a ruraes, dirigidos pelas municipa-

rea da cultura, v ue é bem di_ lidades, com o producto da venda

verso. São maiore , obrados, tal- dos bens ímmoveis que ellas pos-

vez, os valores industriaes, exis- suem.

tem outros que não existiam; mas Com o estabelecimento d'esses

os valeres agrícolas pouco ou na- bancos, cuja utilidade seria i'm-

dh se elevar-am no sentido em que mensa, se os nossos proprietarios

.fallamos. A razão adduzida para o os aproveitassem para deposita-

augmento do imposto não se appli- rem n'elles os_seus capítaes, tinha

ea com vantag m aos nossos pi-o- o estado o meio mais facil e bai-a-

x prietarios. A ropriedade movel to da percepção dos impostos, a

* .não 'está entre nós nas melhores qual lhes devta ser incumbida.

condições; e em geral se é a, que E' preciso dar capitaes á agri-

rlança maior brilho sobre uma na- cultura e compensar por algum

,.é_tambem a que se declara modo o desfalque que os novos

em crise com mais facilidade. impostos farão no seu fundo dis-

Depende ella de mil circumstan- ponivel. .

oiáslinternasé externas, que va: Se a par dos meios necessa-

ri'ain constantemente. Não nos iilu- rios para resolver a crise finan-

damos comaidéa de que podemos ceira, se não explorarem os re-

pagar muito mais: attenda-se aos cursos proprios do paiz, se não

resultados da exígencia, e á cor- augmentar a riqueza publica, re-

_ relação necessaria entre os ele-_ ceiamos muito, que, se por um la-

mentos economicos. ' do melhoramos a nossa situação,

Desdñ 1842 aInglaterra, aba- por outro a vamos aggravar.

«lendo o. im osto; sobre as materias (itDistricto d'Aveiro»)

»primas-:0.o jeetosuie grande con- Lourenço d'Atmeida e Medeiros
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cool, dois corpos tao ditlerentes no

A reforma agricola deve ser 04
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l Como escrevemos para os

agricultores estranhos ás sciencías

l naturaes, julgamos necessarios al-

'guns esclarecimentos sobre o já

exposto nos artigos anteriores. l

Temos fallado em transforma

ções, na rlo assucar em alcool, do

tanino em aSsucar, etc. Como ét

isso possível? Como é possivel que

o assucar se transforme em al-

aspecto. no sabor, e nas outras

suas propriedades?

O alcool, o assucar, a fecula

das batatas, o amido, ou fecula

dos cereaes, os aldehydes, a glyce-

rina, que é uma substancia gorda,

o taníno ou acido tanico, o acido

tartarico, o recemíco, etc., são os

mesmos nos seus elementos CODS-l

tituitivos. ' ç

Todas essas substancias são i

compostasde carbono e hydro-

genio: por isso concebe-se que pos- l

sam ti ansformar-_se umas nas ou- l

tras: o assombra está em que a_

natureza forme corpos tão diversos '

com os mesmos elementos. '

Em que consiste pois a sua díf-

ferença? i

Nas doses e na constituição a'o- '

míca molecular, isto é, nos arran-

jos íntimos dos seus componentes

reduzidos a partes tão pequenas,

que escapam á Vista, e a que se

chama átomos.

A molecula não é o mesmo!

 

que o atomo, é uma reunião de

atomos: n'um corpo composto, na

 

agua, por exemplo, é a ultima por-l

'ção em que pode dividir-se, mas

sem se alterar sem perder algum

dos seus camponentes. sem deixar

de ser agua: qualquer das suas

'moleculas contem dois atomos de

hydrogenio e um de oxigenio, sem ,

'os uaes não a obtemos. |

l s corpos não se combinam em ,

"dóses arbitrarías. mas fixas, ínva- '

riaveis: as combinações estão su- l

'jeitas ás leis dos equivalentes e _á'

;das proporções definidas e multi-

'plas entre as uantidades ponde-

raveis, que n'e las entram.

Os equivalentes são essas doses

-constantes e necessarias para que

 

se dê a combinação de varias sub-

stancias dentro da mesma ordem

de productos: por exemplo, o 1.°

grau de oxigenação exige 8 gram-

mas de oxigenio e 1 de hydrogenío,

as mesmas de oxigenio e G de car-

bono, as mesmas de oxigeni e 100

de mercurio, etc.; os n.“ 8, 1, 6,

100 exprimem os equivalentes.

VIIl

A glucose ou o assucar da uva

compõe se de 12 equivalentes de

carbono, 14 de liydrogenio, e 14

de oxigenio. A sua formula es-

creve-se do seguinte modo:

C12 H 14 01-1.

C, H, O, representam as iní-

cíaes d'aquellas substancias e os

algarismos por cima d'ellas indi-

cam o n.° dos seus equivalentes.

A do alcool é-C '1 H 5 O '3.

A do aldolijrle-C 4 II 4 O "1.

A do acido acetíeo -~ C 'l H* O '1.

O 1:A do acido tartarico "C B H 5'”

A do acido taníco ou tanino-

B“H5093 HO.

MA do acido racemico-C 3 H 9

A da glycerina-C 'i H 3 O '3.

A do ether ordinarío-C 4 H 5

O.

As_ da maníte e levulose~duas

especies de assucar-C 1“ H 1'* O 1”

_C 12 H i'À O 1.2_

A do alcool propylico -C '3 H '5

O 2.

A do alcool butylico-C 5 HL“

O 3.

A do alcool amylico-C '° H *2

O 2.

O 2A do alcool oenantylico-C 4 H °

O A do alcool hexylíco-C '-l H *

S .

A da oenolína ou materia có-

rante- C 2° H 3” O °.

Comparando estas formulas.

vê-se que O assucai' sol) :i acçíci

do_ fermento cede uma. parte «lu

OXIgenio, do carbono e do liyulro-

genio, e transforma-se em alcool,

dando origem tambem a outros

productostacido carbonico, glyce-

rina e acido succíníco: que o al-

cool se converte em aldehyde, per-

dendo dOIS equivalentes de hydro-

transforma-o em aldehyde, e em

acido acetico do modo que já dis-

semos.

3.” O desapparecimento do tar-

taro em grande quantidade succe-

de á formação do acido acetico.

4.“ Tambem o taníno em assu-

car se transforma: em quanto no

rnosto existe fermento, liga-se es-

te ao assucar com preferencia,

mas depois actua sobre o taníno.

5.” O assucar e os acidos vão

desapparecendo lentamente: os vi-

nhos doces, afinal, perdem o assu-

car, e em troca, e á. custa d'este

corpo, ganham os etliers, que não

tinham

lj.“ E' o assucal' que fornece os

acídos, e estes, ligando-se com os

alcools, produzem os ethers: e é

por isso que os vinhos por tempo

vão diminuindo de assucar e de

alcool e se diz que envelhecem.

7.° E' do assucar que sae o

ether oenantico, mas libertando

uma porção de oxigenio, o que é o

contrario do que acontece na for-

maçao dos outros ctliers, circum-

stancia ii'nportnntc, em virtude da

qual os vinhos succarinos não pre-

cisam para se aromatisarem do

oxigenio da athmosphera: estes,

mesmo fechados, se etlierisam,

porque as transformações do as-

sucar dão etliers, e como um d'el-

les. o oenantico, não absorve o

oxigenio, antes o põe em liberda-

de, l'ornece-o aos outros que o ex¡-

gem.

8.“ Mas nem todos os acidos

derivados ímmediatamente do as-

sucar se casam com o alcool e se

etherisam; o tartarico e o acetico

fazem o mesmo. _

9.“ Os etliers principaes do v1-

nlio são: o oenantíco, o lactíco,o

butyrico, o valerianico, o succini-

co e o acetico: o assucar desdobra-

se nos acidos do mesmo nome,

em acido carbonico, em hydroge-

nio, e em oxigenio.

Ao produzir o 1.", em acido

(JBlltillliCO (J ' H l 0"“, alcool, acith

Util'hulll-ÍU e (mig-nim.

U .3., ~U v ii .n ixlul l

fu inni.. t.) ll l) .

U eu¡ audio butyiico, p AA

0 4, carbonico, e liydrogenio.

O 4.”, primeiro em alcool amy-

lico, este absorve o oxigenío e con-

verte-se no acido valerianico.

O 5.”, primeiro em acido buty-
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rico que do mesmo modo que o d'outra laia. «Vá com Deus, ir-:

 

JORÇN_ÀL D”O'V'._A.R

  

Se pensassem bem haviam de
antecedente, absorvendo ox1genio, maorsinho, que não pode ser. O3 ver que.. . a sua enfuaçào prinCi-

passa a acido succinico.

O 6.°, primeiro em alcool,

pois em aldehyde, e absorvendoI

(ôxjgenio, a acido acetico C*

Assim pois o assurcar fornece

os acidos, que unidos aos alcools

formam os others.

X

De ue resultam as qualidades

e varie ades do vinh Í?

1.° O aroma vem dos ethers,

das es-encias e dos aldehydes.

2.“ O espirito, das qualidadesç

do alcool, e estas, da relação em

que no mosto estiverem os fer-I

mentos para com o assucar.

3.° A rascancia, dos acidos W

aCetico, tartarico, malico, e sobre:

tudo do sal bi-tartarato de potassa.

4." A doçura. do assucar que o

fermento não bastou ara reduzir.

5.' A untuosidade as mateiias

gordas; e principalmente da glyce-

rina.

(3.° A adstri'igencia, do tanino.

7." A côr, da oenolina, ou tinta

azul, que sob a influencia dos aci-

dos, comojá. dissemos, passa ielzis

gradações do roxo ao verme] io.

8.° A côr amarella dos vinhos

chamados brancos vem. ou de uma

materia corante particular, ou dó

tanino que se oxida. .

9.” A espumusidade, do aeido

carbonico livre.

10.° A tendencia a refermentar,

d*um excesso de materias protei-

cas ou azotadas. o

11.o A força salina, dos saes

organicos -e vegetaes, de que já

fallamos.

Lourenço d'Almeida e Medeiros

CHRONIGA D'ESMORIZ

«olhto marco do mai-tt»

. (Continuação)

No dia seguinte ao da ruptura

do accordo, andou por aqui um

dos mandões de Cortegaça a sau-

dar alguns dos membros (lu nossa

Junta de Parochia afim de ver se

seria possivel matarem-se as ne-

gociações para se ultimar a ques-

tão!...

Escusado será dizer que foi re-

cebido com desconfiança por to-

dos. Não andaria no caso nova

Cilada? Ou seria a voz do remor

so a calar-lhe tão cedo n'alma?

Fossem ou não fOSSem esses

os motivos que ca o trouxeram, o

que é certo é, que a resposta que

lhe foi dada, não. .. podia ser

  

Dm» _à '
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iiiõiTEs DE CORINTHU

por Debny

Os Serões de Laís

XI

Como censurar a Aristippo os

seus prazeres quando os faz con-

sistir em triumphar d'elles'?

Um dia, estando á. mesa ao la-

do de Dionisio, este lhe ordena que

discuta com elle sobre um ponto

de,philosophia:

-E' extranhavel, que sendo tu

ainda meu discipulo,já queiras dis-

cutir comigo.

O tyranno melindrado de tão

indiscreta resposta, o fez mudar

do logar d'honra com que sempre

o distinguiu, para um dos reser-

vados a. pessoas de menos impor-

tancia. _.

'~~' " O nosso phiIOSOpho longe de of-

fender-se diz-lhe:

-Sem duvida quizeste honrar

o logar que presentemente occupo.

Um homem. da plebe lembrou

se um dia de insultal-o; Aristippo

continua o;seu caminho e o outro

persegue-o com estas palavras: -

Ah! tu foges, temes ouvir-me.

-E' verdade, tu, tens o p›der

lludibrio havia de acabar um diaipiara. O apparecimento do marco e 0 Inf““ _ _

de- e a mangação pegada dos seusycontinuou-se e o seu remate lia-de da praia nos limites das duas Cos-

'sem noVidades dignas de mensão,

!até que surgiu o mez de Outubro

tinha de terminar d'uma. vez para; vir, quando por sentença do Snf- Ems- Na manhã do dia 18 d'esse

agora a. . .

gada ou pelo meretissimo _iuiz da

comarca ou pelo Sur. Ministro

do reinol. . .

Preferimos uma má sentença ou

uma injusta portaria ao melhor dos

accordos que os seus nos otfe recem.

E o povo dEsmoriz, depois dos

factos que se deram ultimamente,

está ao nosso lado e incita-nos a

ir .para a frente. E nós mesmos

merecer-iamos que nos escarras-'

sem na cara, se voltassemos a

negociar accordos com os homens

que tão levianamente faltaram ao

cumprimento do outro comnosco

feito. Na primeira quem quer cao,

diz o ditado; mas na segunda cae

'fôr reposto no logar, onde sempre

esteve. . .

Isso constitue uma reparação

la_ que a freguesia d'Esmoriz tem

Idireito. Ella confia najustiça de

,sua casa e sabe que em Portugal

lha juizes.. .

O arrancamento dos marcos,

levado a eiieito pela Junta de Cor-

tegaça, teve logar no dia 18 de

março e a 21) o presidente da Jun-

ta d'Esmoriz foi.a Ovar e contou

o que acabava de dar-se. S. Ex.“

H“ sempre. Esgotou-se a paciencia e'Juiz da comarca ou por portaria !1192 !Oda ê geme que 3“¡ 0600”“
questão lia-de serjul- l do ministerio do reino esse marco l Viu a melo da "iba ao meio' da'

barrauca uma pedra d'esteio de¡ mao d'um
dimensões fórano commum, ein-,surtir effeito... o
da de pé, e exclamou una voce e

expontaneamente:

«Olha o marco do marn!

E' que as ondas foram levan-

tando a areia até

poro por a descoberto no local, on-

os d'Esmoriz diziam que elle devial

estar soterrado pelas areias.

«Eu bem dizia ao Sabão (é o

João Pereira

d'Oliveira vogal da junta d'Esmo- '

riz,) eu bem dizia no Sabão. ex-

clamou o velho Domingos Fardi-

ao advogado da mesmacorporaçàoilha de CCl'leãaca› que 0 mi“'co

apellido do Bnr.

'estava alii! Vou já mandar-lh'o

quem quer. Portanto, vá com Deus ouv1u-o o respondeu: «Eu bem dize"” Um outro velho af'ñrma: E'

e diga aos seus que.. . . nao pode

ser. E elle foi e disse-Ili'o e os

homens que tal não espernvao, h-

caram rabiosos e ao mesmo _tem-Y

po desabutados.

Que fazer? Espera.. .i e uma

idea luminosa lhes brotou no cere-

bro. Tomaram uma folha de pa el

de otlicio, puseram-na deante os

olhos do seu parocho e disseram-

lhe:

moriz que então vão elles arran-

car os marcos que o senhor e o:

seu collega mandaram espetar. E

elle obedeceu!!!

Com seis centos macacos! '

Como classificar isto“?

Hespanholada ou pateguice?

Audacia ou. . . cynismo?

Sempre lia cada maduro!

b'e a Maria Rita fosse viva, era

capaz de morrer a rir ao ouvir

contar este glorioso feito!

Mandaram ao seu parocho que

fosse assistir ao enterro (salvo

seja) dos marcos e agora queriam

que os d'Esmoriz lh'os fossem ar-

rancar! Tó carocho. Não, que el-

les não sao vossos lacaios. A

quem os de Cortegaça deviam

mandar essas ordens, era aos que

de traz da cortina os vem. . . ma-

nobrando.

Já. que elles os forçaram a roer

o accordo, que fossem ;arrancar

os marcos, inettidos segundo as

condições, d esse accordo. . . Mes-

mo, porque isso remesentaria o

castigo pelo mau acto que haviào

praticado.

E', porém, certo que os man-

dões não foram, mas foram os da

Junta, levando á frente o seu Pre-

sidente! Armaram-se 'de facas e

ferros e moniram-se de cordas e

lá foram realisar esse feito que

tanto fez rir os d'Esmoriz!

Com que cara de caso elles de-

vião andar!

Perguntavam-lhe a utilidade

de aprender a philosophia:

-Viver sem deixar de ser ho-

nesto ainda que as leis se supri-

mam.

-Em que differem os homens

instruídos dos ignorantes?

_Mais vale ser pobre do que

ignorante; ao pobre falta-lhe só-

mente a riqueza; ao ignorante fal-

ta-lhe o que distingue o homem

dos seres irracionaes.

O que devem aprender os man-

cebos?

_O que lhes ha-de servir quan-

do forem adultos.

Um pae consultava-o sobre a

vantagem da poesia para seu n-

lho:

-Immensa, a de não assistir

ao theatro de um modo igual a

uma pedra sobre outra.

Um abastado camponez leva»

lhe um lilho para o instruir eper-

gunta-lhe o preço das lições:-

Cem drachmas por dez lições.

-Cem drachmas?! tanto me

não é preciso para comprar um es-

cravo.

_Pois vai comprei-o; em lo-

gar d'um terás dois.

Como prova do imperio que

Aristippo tem sobre as suas pai-

xões, sao-lhe atribuídas estas pa-

i lavras: «Lais pertence-me, mas

eu nao pertenço a Laisa» Têm si-

.do repetidas por toda a parte ese]-

o-hão no _futuro; todavia nadaé

de dirigir-me insultos; a mim, não , mais falso, pois que uma grande

me é permittido ouvil-os. amisade os liga. Aristippo e Laís

escreva ordenando aos d'Es-

lhes dizia que se deixassem de

=accordos e procurassem resolver

lhes oñ'erecem. Representem ao

governo e peçam-lhe que resolva

elle pelas vias competentes as du-

vidas que têm a respeito dos seus

limites» «Mas nós _já representa-

W mos e entregamos essa represen-

tação em Aveiro ao Snr. Gover-

nador Civil, constando-nos mais

tarde que ella baixara á Adminis-

tração d'Ovar para ser ouvida a

Junta. de Parochia de Cortega-

ça. . . .»

«Está bem. disse S. EPL“, eu

vou ver, se ella lá. está e em que

estado se encontra».

Foi, procurou-a na Adminis-

traçao d'Ovar, no Governo Civil

d'Aveiro e no ministerio do reino

em Lisboa e não a encontrou!

Quem a faria desapparecer?

Não sabemos. mas não foram

com certeza os d'Esmoriz!

«E agóra, Snr. Dr. que fazer»

perguntou-lhe o presidente da

Junta d'Esmoriz.

«Escrever outra» reSpondeu-

lhe S. EL“.

Mãos á obra e os d'Esmoriz

mandaram levantar uma planta

dos limites, d'accordo com os clo-

,cumentos antigos. e ordenaram

que fossem tiradas publicas-for-

mas desses documentos para lhe

serem juntos. Mas, quando tudo

estava prestes a ultimar-se, dá se

um acontecimento importante e

inexperado, que não precisamos

apetitar, e... D. Prudencia acon-

selhou que: .. era melhor parar

e eSpei-ar que surjissem tempos

'mais fageiros e esperançosos. . . .

Tudo estacionou. . . . .

  

Passaram-se alguns mezes

__

estimam-se e esta mutua affeição

durará tanto como a nossa exis-

tencia.

Amigos verdadetros conside-

ra-os Aristippo preciosidades mui

raras.

E' d'elle este axiomaz- «A for-

tuna vos traz um grande numero

d'amigos, os revezes vol-os tiram.

Sabe tao bem sujeitar-se a to-

das as circumstancias e tomar os

costumes d'aquelles com que mais

eonvive que Platão disse:

_Entre todos os philosophos,

só Aristip o póde usar um trajo

rico ou vu gar, fazer as honras e

as delicias d'um banquete sum-

ptuoso, contentar-se com os gros-

seiros alimentos de Sparta sem

lhe ficar mal.

Tendo-se-Ihe proposto a deci-

fração d'um inigma respondez-A

vida é curta, o tempo precioso; se-

ria perdel-o empregando-o em taes

futilidades.

Um dia, alegre pelas libações

d'um entar, gracejava a respeito

das acecias d'Eleusis. Observa-

lhe um amigo que era impruden-

cia tocar em taes questões:

-E' verdade; o excellente vi-

nho fazia-me esquecer Socrates,

meu mestre, Diagoras de Mellos,

Alcibiades e muitas outras victi-

mas d'esta raça. sacerdotal. tão

orgulhosa como intolerante e vin-

gativa. Esta genta de tal modo ce-

a questao pelos meios que as leis|

;elle conheci-o antes de ficar so-

:terrado e reconheço-o agora.

:Quantas vezes lhe amarre¡ o re-

.coeiro da companha, onde eu tra-

balizavaln Um outro diz:

(dia 12 para 13 annos vim eu

aqui e, perguntando os membros

da Junta d'Esmoriz a um velho.

«onde está o marco»'? Elle indi-
cou-lhe aquelle logar e nós. pro-
cedendo a escavações na areia,

pozemol-o a descoberto. E' aquelle
mesmo!

Não_ me resta duvida alguma
sobre issol» Ainda outro diz: E'
elle. E senão, vede. Recorda-me

de que se encontrava um pouco

ao sul do palheiro da D. Luiza e

mesmo na frente dos palheiros

dos Adregos _de Maceda. Ora ve-
Jam.

Alli estão as estacas desses

palhairos carcomidos pelas areias.

Quantas vezes vi os Adre os

montarem a cavallo de cima el-

le'l»

Sim, disse alguem do lado.

mas_ por aqui havia muitos outros

esteios que servi-:to uns para

amarrarem,os almocreves as suas

bestas e outros para desviarem as

cordas das .campanhas dos palhei-

ros.»

E' verdade, responderam-lhe

do_ lado, mas a nenhum desses es-

teios _se dava o nome de marco.

O unico a quem tal nome era

dado, era... aquelleln

Logo só aquelle é que é o mar-

co... »

A estes commentarios assistiu

o Snr. João Marques Cantinho de

Cprtegaça. N'um relance S. Ex.l

Viu que... . estava resolvida a

questao entre as duas freguezias

e que afinal era Esmoriz uem ti-

nha razão. .. quando a rmava

que os seus limites iam até alli.

Lá se iam por agua abaixo o

Aristippo deixar a sua cr roa de

dores, pegar do manto e sahir im-

mediatamente d'Athenas.

Proponha e praticava este bel-

lo principioz-O sabio deve ins-

truir toda a gente e não ter odios;

o seu coração deve ser o santua-

rio de todas as virtudes sociaes e

conservar-se aberto para que es-

tas possam sahir e manifestarem-

se nas acções.

Eis o ue tenho a dizer-vos so-

bre o fundador da philosophia cy~

renaica, que. como todos os sys-

temas, sem excepção, tem o seu

lado luminoso e obscuro, mas que

é muito mais apropriado á natu-

reza humana, principalmente ao

caracter grego, do que nenhum

outro.

Sabeis, como eu, que é o phi-

losopho amavel por excellencia, o

homem de espirito e cujas felizes

qualidades excedem os defeitos; o

homem alegre que procura affas-

tar, quanto possivel, a dor etodas

as influencias prejudiciaes ao bem

estar.

Todos estes preceitos são ra-

soaveis.

Em vão os seus raros inimigos

derramam o veneno da inveja;

Aristippo lia-de ser festejado sem-

¡pre; jamais as calumnias hão-de

Iescurecer a sua brilhante reputa-

!çao. Continuará a ser querido e

!citada a lealdade do seu caracter,

!seus sonhos de..

tes de Corte a a até 'un -
começou a roer a areialto-ñscal! g ç J to do pos

*E se rapid

que acabaram turba.

gou o vulgo que é perigoso o de-'a delicadeza de espirito e o seu

,seje de esclarecel-o. 1!coração generoso; nunca poderão

i Nada mais fo¡ preciso para accusal-o de más acções; as boas;

.ay
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.. luas os limi-

E que fazes agórai...
por vencido?

Ainda não, disse elle com os
seus botões e. .. tratou de lançar

expediente que podia.

qual foi fazer
desapparecer d'alli aquella pedra.

Ç o opensou, rapido o poz
pratica.

«Ohl rapazes. gritou elle para a

Quem quer anhar um
mata-bicho? g

Pegue naquella pedra e leve-a
para o meu palheiro» «Promptos,»
disseram quatro pescadores. o
Antonio Chevisco, o Francisco
Çosta, ambos d'Esmoriz; o iebas-
tião do Barracão e o José Moleiro,
de Corterraça, os quaes desceram
a barranca, tombaram a. pedra.
pegaram n'ella ás costas e a le«
varam até ao palheiro do Snr.
Cantinho que a fechou á. chave
dando-lhes por aquelle trabalhd
seis quartilhos de vinho!

Estava tudo consummado?
Nao, porque a noticia do facto

correu. veloz e chegou junto no
conheCImento da Junta d'Esmoriz
que mandou logo o seu presidente
a Ovar para ouvir o seu advoca-
do sobre o caso. S. Ex.l aconcse-
Ihou que sem perda de tempo re-
queresseaJunta que o Sur. Admi-

em

nistrador doconcelho inquirisse as
testemunhas do facto e reduzisse
a auto o seu depoimento.

(Continúa)

Ze' Petinga.

SAUDAÇÃO ANGELICA
Bella para/'rose da Ave-Maria

pelo Er.“ Snr.

 

Antonio A. Pereira Lessa

à

Gentil Rainha dos Ceus,
Do mundo sununa alegria!
Tema e doce mãe de Deus

Ave-Maria!

Com ardor a humanidade

Vosso culto alegre abraça!

Oh mãe de eterna piedade

Cheia de Graça!

Com o vosso amor materno

Sots indulgente comnôsco;

Gosando o esplendór eterno

O Senhor é comvosco!

Sempre cheia de bondade

Imploraes a“ Deus por nos!

Sms o arrimo da orphanda'le

Benta sois vós!

Sois d'alva, divina estrelln.

Bois a prefeiçi'to dos aerea,

E de todas u mais bella

Entre as mulheres!

__mç _mhz_.

 

pelo contrario, são lhe familiares,

e são elias que no futuro o hão-de

absolver dos seus erros.

CAPITULO QUINTO

(3.a Conferencia)

Dlagoras de llellos

Sua historia(por Leontides, e aca-

bada por leon.

Diagoras gera filho d'um o u-

lento ne ocihnte da ilha de el-
los. Des e creança mostrou uma

grande aptidão para a hilosophia

e sciencias naturaes. dia seu pri-

metro mestre Democrito, e depois

veio, estudar para Athenas com

os phil030phos mais afamados.

Dotado d'um espirito solido,

admirava-se dos homens intelli-

gentes se occuparem com futilida-

des, de perderem o tempo a' ensi-

nar subtilezas metaph. sicas de ne-

nhumas vantagens. obretudo as

ideias theologicas pareceram-lhe

mostruosas; resolveu combatel-as

e substituil-as por outras menos

em desaccordo com a rasão. Fal-

lava-se muito dos padres d'Eleu-

sis e dos beneficios da iniciação;

fez iniciar.

Favorecido d'uma energia mo-

ral e d'uma impassibilidade mui

pouco vulgar, vtu, com piedade, o

grande apparato de machines de

que os charlatães d'Eleuses se ser-
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Dos anjos, no córo aládo,

Tendas festival tributo:

De vós nasceu o sagrado

Bemdito fructol

Em nós, e em grau subido,

0 vosso amor se concentre!

Já que foi um Deus nascido

Do vosso ventre!

Do que ao mundo dera brilho

E a luz!

Do vosso dilecto Filho

Jesus!

0h Virgem sempre adorada,

Bol que a terra alumia!

0h nossa mae desvelada

Santa Maria!

Ao que é de nós Senhor,

Que creou mundos e ceus

Pedi por nós com fervor

Mãe de Deus!

Por nós. romeiros no mundo,

Abandonados e sós!

Com valimento profundo

Rogue por nós!

Pelo sofrimento atroz.

Pelas vossas erneis deres,

Rugas, Senhora, por nós

Pecoadores!

Attendei, como mãe terna,

A quem assim vos implora,

Concedei-nos graça eterna

Agora, e na hora

Em que a alma se elevar

Para Deus, Benigno e Forte,

Quando o momento chegar

Da mesa morte!

Por que a vossa protecção

Obtem

Quem vos dá seu coração!

Amen!

 

;ilusão

Como Se fosse um exilado em 8X"“

paiz extrangeiro, o pobre do joven

vivia a despertar saudadesde sua

terra natal, que deixara muito lon-

ge, cá pelo norte de Portugal.

E quantas vezes, ao relembrar

os seus tempos de outr'ora, tão

alegres, não lhe rolavam pelas

maceradas faces algumas lagri-

mas tépidas, quantas vezesi. ..

Com as mãos trémulas e enru-

gados pela doença, tirava do bolso

o esfarrapado lenço e enxu ava o

silencioso pranto que a ôr da

saudade fazia brotar em seus re-

sequidos olhos. _ O

Ja não tinha a mais fagueira

lembrança de tornar á terra que

lhe foi berço, e onde viu escoarem-

se, cheios de alegria, os seus des-

preoccupados dias de infancia,

agora tão distincto, a pintarem-

lhe na mente lucida a longmqua e

formoza miragem ,de uma felici-

dade passada, que jámais encon-

trara egual no percurso de sua

conturbada existencia.

Deixára a sua terra, o seu lar

querido, quando, em plena adolen-

cia, um ideal lisonjeiro lhe des-

viam para atemorisar os seres fra-

cos e pusillamines e para lhes dar

pois de haver soffrido as provas

mais ou menos horrorisantes da

iniciação, interrogou o Dadoukos

(um dos portadores de fachosl:

-Para que são estes ruidos

stridentes que me atormentam os

ouvidõs, estes fantasmas hedion-

dos que fazer passar deante dos

meus olhos, estes rios de chamas,

abysmos infundaveis, estas

es sas trevas, o odores suffo-

ca e toda esta ' ntasmagoria;

para que?

-Para experimentar a coragem

do homem; porque o verdadeiro

sabio deve estar acima de todos a

timidez e mostrar-se ínabalavel

em todas as circumstancias. As

almas fracas a quem as nossas

provas atemoríâam são despedidas

como indignas de serem iniciadas

nos m sterios.

. - Em dos vossos mysterios

deve ser, se me não engano, o co-

nhecimento e a pratica das virtu-

des. Segundo o vosso systema, o

fraco será privado d'este beneficio,

emquanto se torna o privilegio do

forte. Mas, não haveis reñectido

que todo o genero humano tem os

mesmos direitos, e que é injusto

conceder a uma parte o que é re-

cusado á outra? .

(Continúa)

C. M.

 

JORNAL p*OVAR

[pontou no pensamento, promet- E. de Hespanha, devido aos mini- honra de n. S.“ do Rozario, haven-

I tendo-lhe ditoso provir. lmos de N. E. da França e do gol-

¡ Amava alguem com todo o ar-' fo de Genova.

;dor de seu coração de joven, cujol De 23 a 24, os centros ertur-

peito estava repleto das mais bel-l badores do Atlantico e Me iterra-

las, porém das mais fallazes illu- neo estarão em opposição e lucta.

sões, e considerava-se demasia- Devem ter mais importancia as

. do pobre para proporcionar áeleíta'depressões do Atlantico que pelo

,amada tendo myriade de doura-

E dos sonhos a povoar-lhe o cerebro. ¡

uma alta ideia do seu poder. De-l- _

lindos dias de primavera, afim de

da. sua alma dias felizes, alegres mesmo causarão algumas chuvas

e sorridentes. desde S. 0. e N. 0. aocentro,com

Intrepido, estimulado pelo de- ventos do 2.D ao 3.° quadrante. No

sejo ardente de melhorar de sorte,

separou-se dos seus e da sua bem

 

Partira pa'i'a bem longe, ao talante I

gustiosa fora das mais tocantes;

de sua amada levava o retrato,

como a mais viva de suas lem-

branças.

Anno e mezes decorreram, e a

sorte, ferindo o cruelmente com a

sua adversidade, atirou-o nos bra-

ços da doença.

Um dia indo, ao hospital (quar-

to n.” 12) visita-l'o, surprehendi-o

a chorar, tendo nas mãos uma

linda photographia, que o calor

tinha amarellicido.

Em seguida, fixando em mim

os seus grandes olhos pretos, diz-

me o seguinte: Quando eu morrer

quero que vá comigo esta photo-

graphia.

E com effeito, parecia antever

a sua morte proxima, dias depois

foi-lhe feita a derradeira vontade.

Ah!, . . Senhor Deus, tende pie-

dade, vós que sois tão misericor-

diosol. ..

Dae, que eu não seja tão infe-

liz, como este pobre joven, que,

longe dos seus, com o coração a

avasar de saudade e de des-

crença, exalou o ultimo suspiro,

resignado e liel ao seu primeiro

amor.

Martyrio.

 

Boletim Elegante

Faz annos, no dia 2 de l~'eve-

reiro, a menina Maria José, filha

do snr. Agostinho da Silva de Mat-

tos.

llü'l'llllãBlU

¡ Tem po

Até que emfim temos tido os

_ares fuscos, mas, a respeito de

'chuva quero qu' é d'ella.

I Não é isto o que as vareirínhas

querem. O tempo assim ndo dá a

conta.

Elias querem, e nós não vota-

mos contra, que venha meia du-

zia de dias de chuva, que não só

será util á agricultura, mas ama-

cíará o tempo, que tão frio tem

estado, e que venham depois os

 

que possam mostrar, durante as

festas. da Quaresma, as suas ricas

toilettes, que tão encantadoras e

,aiI'OSas as tornam... por' fôr-a.

Como dizemos, nós não vota

mos contra. pois que, á falta d'ou-

tras distracções, iremos aprecian-

do essas bellezas, e, provavelmen-

te, náo deveremos perder o tempo

e .. o feitio.

 

PEÊCA

Na semana ultima, só traba-

lhou a campanha «Bôa-Esperan-

ça», sendo o producto de pouca

importancia.

PREVISÃO no TEMPO í

No domingo 20, passará ao Me- l

diterraneo o centro perturbador i

da bahia de Biscaya e uma nova

depressão chegará á Irlanda. Re-

gistar-se-hão algumas chuvas e

neves, principalmente em N. O. e:

na região mediterranea, como ven- l

tos de direcção variavel. '

De 21 a 22, haverá tempo ven-

l

. l

toso e frio, desencadeando-se chu-

| Mediterraneo

S. E, sentir-se-ha a inliuencia

dos minimos que evolucionarào

nesse mar.

De 25 a. 26, será mais tranquil-

do destino. A sua despedida an- ¡ la a situação geral, e sómente se

manifestará um pouco em S. O. e

S. E. a acção das forças pertur-

badoras, que ficarão no Atlantico

e no Mediterraneo.

No domingo 27, mudará o es-

tado atmosferico da. península, já

por'ne o centro borrascoso, ue

ha- e passar por Hespanha, or-

mará um secundario no Mediter-

raneo, entre os golfos de Leão-e

Genova. Já tambem porque outras

forças do Atlantico chegarão ao

Cantabrieo.

O nucleo horrascoso de Escan

dinavia estará na segunda. feira,

28, no mar Baltico, as forças do

Cantabrico irão para N. O. da

França, e o minimo do Mediterra-

neo correrá ao golfo de Genova.

Regístar-se--hão chuvas e neves

especialmente na. metade septen-

trional da península,.com ventos

trios do 4.° quadrante.

Na terça feira, 29, dirigir-se-

hão ao Adriatico o minimo do

Mediterraneo superior, deixando

de inñuir em nossas regiões; ou-

tra depressão do Atlantico se ap-

proximará a. S. O. da Irlanda e

occasionará chuvas em O. e N O.

da península, desde onde se es-

tenderá ate' ao centro, com ventos

do 3.° quadrante.

Esta depressão continuará de-

sencadeando-se pelo archipelago

ínglez e N. O. da França, entre a

20 e 31 graus, em cujos dias pro-

duzirá na nossa. península chu-

vas e algumas neves, principal-

mente desde N. O, e N. ao para.-

Iello central, com ventos de entre

S. 0. e N. O.

---_*_-_-

Falleclmentos

Fallece'rem, :no domingo pas-

sado, n'esta villa,a snr.' lfzilda

de Souza Brandão, filha do snr.

José Maria da Graça Soares de

Souza, e o snr. Antonio José de

Castro, proprietario, da rua Ba-

junco.

A's familias familias enlu'tadas

enviamos o nosso cartão de sen-

tidos pezames.

.---+-

Esehola novel Agricola

Conde de Sucena em ovar

Mappa das lições durante a 2.“

semana, desde 24) de Janeiro a 27

de Janeiro de 1907.

.agrlcnltura-Assumptos das

lições explicativas: Nitreiras; adu-

bos chimicos; eSpecies americanas;

adaptação aos terrenos; viveiros;

enxertias; plantação da vinha;

e amanhos culturaes.

Trabalhos práticos realisados:

Preparação de terreno para a plan -

tação da vinha; plantação da vi-

nha; lições praticas de podas; po-

das de arvores fructiferas; trata-

mento de laranjeiras doentes

Palestra realisa-se em Corte-

gaça, ás 8 horas e\meia da ma-

nhã.

_w -r-

A fome na Chlna

Lavra com medOnha intensi-

dade a: fome no imperio chinez,

tendo assumido proporções espan-

tosissimas. N'uma cidade chine-

za encontran- se perto de 400 pes-

soas prestes a marrerem de fome,

tendo já perecido á mingua de

qualquer sustento em duas cidades

umas 400 milll E' horrorosol

__..__--_

N. .“ do Rosario

, principalmente em,

l

l

do, de manhã a tradicional benção

das vellas, missa solemne agran-

de instrumental pela phylarmoni-

ca «Ova ense», e de tarde, sermão

elo Rev)no P.“ Borges, d'esta vil-

a, novena e ladainha.

l _____.._..__ ,e

.uuuwn s sunsunão

Teve locrar. no domingo findo,

a festivida e em honra do Martyr

Sebastião, tendo-se cumprido

integralmente o programma an-

*nunciadd

Ficou constituida a seguinte

commissão para o futuro anno de

1908:

_+-

Mordomos l

João d'Oliveira Barbosa, Ma-

noel José d'Oliveira Ramos, Fran-

cisco Maria d'Oliveira, Manoel

d'Oliveira Barb0sa, Manoel Au-

gusto Gonçalves de Pinho e An-

tonio Augusto Veiga.

_*_-.-_-_

Mordomasz

Roza de Jesus Ferreira. Anna

do Julio, Maria do Céu d'Oliveira,

Roza Augusta Ferreira. Maria

Emilia Barbosa, Conceição Lou-

reiro, e Maria José de Mattos.

nanda dos Bombeiros

Voluntarios

Em substituição do snr. Luiz

Augusto de Lima, assumiu a re-

gencia d'esta .'banda_ o snr. Ma-

noel da Silva de Mattos, da rua da

Graça, d'esta villa, que est¡ au-

ctorisado a contractar qualquer

serviço da mesma banda, ou o the-

soureiro José Ferreira Malaquias.

-,____..__._____

Chronica Theatrnl

(As pnpillas do Sr. Reitor)

No domingo ultimo grande

concorrencia no theatro. As pupil-

las do ~\'nr. Reitor attrahíram ali

o que ha de mais distincto na nos-

sa terra.

A peça que é moldada em ty-

pos e costumes vareiros não podia

deixar de ser ouvida com ancio-

dade.

A's 8 e meia horas,já o thea-

tro se encontrava muito animado

Alguns camarotes regorgitavam

de formosissimas damas que os-

tentavam luxuosos toilettes, e ou-

tros eram occupados por cava-

lheiros que só usam monoculos

em... noites de espectaculos! A

plateia litteralmente cheia, e ape-

nas alguns log-ares vasios na. ga-

leria.

Pouco antes das 9 horas a or-

chestra entôa uma symphonia,

annunciando o começo do espec-

taculo, e chega o momento dos

frequentadores do palco e dos ca-

marins occuparem tambem os

seus logares nos camarotes e na

plateia.

Termina a symphonia, ouve-se

um assobio de recenção, e pouco

depois outro e execução, e eis

que o panno de bôcca, sóbe rapi-

do.

A scêna representa o rio da

Graça ao fundo, á direita a mer-

cearia do João da Esquina, e á

'esquerda uma baiúca aonde os

rapazes vão passar horas longas,

jogando.

Abre a peça com o côro das

lavadeiras, que não é bem canta-

do. A orchestra atraza-se n'uns

compassos, e as lavadeiras, can-

tando, agalopar, estropiam o can-

to e não se harmonisam corn a

musica.

Mas, fallemos dos ínterpretes

principaes

Guerreiro, interpretou muito

regularmente o papel de reitor,

ora quando pregava licção de

l moral aos rapazes que gastavam

o seu dinheiro no jôgo, deixando,

muitas vezes, a familia sem pão,

No proximo sabbado realisar-' ora quando apparecxa nos meinen_

_ vas e neves no Cantabrico e N. se-ha, na egreja matriz a festa em tos preciSOS para aplanar difficul-

3

dades e preparar o bem-estar des

:seus puplllOS-em que era incan-

\saveL

l Rego, _deu-nos um João Sema-

na perfeitissimo na caracterísação,

e se elle pudesse conseguir imitar

:a voz do velho cirurgião, dir-se-ia

que João Semana havia ressusci-

tado.

E tanto que ao entrar na scê-

lua, de toda a parte rompe uma

*expontanea e Vibrante salva de

palmas ao artista.

Forreira, _no papel de João da

Esquina, quiz approximar-se do

original. Não o conseguiu total-

mente mas conseguiu em parte.

Se Ferreira fosse de maiar al-

tura e se se apresentasse mais

pançúdo, a illusão seria mais

completa, e o effeito mais seguro.

No entanto Ferreira agradou, e

espemalmente quando elle preten-

dia convencer Jose' das Dornas a

consentir no casamento do filho

doutor com a sua filha.

José das Dor-nas (Antunes), ve-

lho lavrador, teve scênas muito

nôas, e não podia fazer mais nem

mehor. Foi até, a nosso ver, um

dos que mais satisfez.

Guida (Amelia Rodrigues), uma

das pupillas, esse coração bondo-

so e apaixonado, ao passo que as

demais raparigas riam, cantavam

,e fólgavam. ella ia vivendo no

meio d'uma profunda tristeza. por-

que receiava não ser amada. Teve

passagens perfeitas, e foi até ma-

gistral aquella transicção, quando

ella chorando de deses éro, foi

surprehendida no seu CIOI'O, riu

sem vontade, afogando as suas

lagrimas n'ufna gargalhada desi-

mulada alegria,

E depois quando Clara (Izabel)

sua irmã, e noiva de Pedro. Cali-

no na leviandade de conceder uma

entrevista ao Doutor, no quintal,

a deshoras, e foram surprehendi-

dos por Pedro, Guida, mostrou

ainda ser uma rapariga heroica,

lançando-se aos pés de Pedro

d'olhar em supplica, quiz salvar

sua irmã. da vergonha e do erro

que commetteu. Era o coração de

irmã a sacrificar-se por outro co-

ração irmão.

Carmen Pinto, Maria de Souza

e Arthur, muito bem nos seus pe-

quenos papeis.

M. de Souza deu-nos o verda-

deiro'typo de beats, com muita na-

turalidade, de rosario nas mãos,a

fazer orações, e semeando a in-

triga.

Carmen, a vareira bailhóna,

sem pelas na lingua.

Os côros foram mal cantados

e a musica não era bem liel, como

o auctor a escreveu. A nove/ta,

por exemplo, que é um mixto de

uncção e de doçura, deixou muito

a desejar.

Tanto a musica dos côros co-

mo a lettra são originaes do Dr.

Adolpho Portella, e pertencem á

Opperetta -.A Noiva de João-

d'este &SCI'Í¡›l›)l'.

Não linulisaremos sem dizer

que a peça se arrasta. pesadamen-

te, devido, sem duvida á má ex-

tracção que Ernesto Biester fez da

obra de Julio Diniz.

O publico, por veses, mostra-

va se aborrecido, e só ria quando

João Semana lhe vinha accordar

alguma gargalhada, ao pretender

contar a historia do frade...

E' opinião nossa. de que a peça

não faz carreira, muito embora

todos os artistas envidassem ex-

forços para agradar. Muitas ve-

zezí o talento dos artistas de nada

va e.

  

Na quinta-feira subiu á scena

o João Jose'. E' peça já conhecida

da nossa plateia. As orações fo-

ram para Augusto e para Amelia

Rodrigues.

Terminou o espectaculo com a

chistosa cumedia~Artes de Mon-

te3,_que fez rir o publico a ban-

deiras despregadas.

Para hoje o drama em 5 actos

e 7 quadros-0 Garra de Lido.



 

ESTAÇÃO

Depois da quadra d'estío,

Em que a gente andava a arder,

Entramos agora no frio;

E o que havíamos nós de fazer,

Se não nos valesse o Luzio?...

.C'o . .. nariz sempre a pingar,

Quando, pois, ninguem julgava

De a isto vir a chegar,

.Quem elle então acalmavz

Tem que agora acalorar.

!L Deixae-me portanto dizer,

A vós meninas com brio:

-Não vos deveis esquecer

D'entoar «Gloria .20 Luzia-l...

Que é quem vos hade . . . aquecer.

Bons vinhos maduro e verde, tinto e branco

ANTONIO na_SILVA BRANDÀq-_o LUzzçç

MERCEARIA PINHO 8. IRMÃO oraau Il ESTABELEGHIENTO

Illl GALGAM

VlBllllllNll TAVARES llSBlll

N. João da Madeira

_LARGO :DA PRAÇA-

Os proprietarios d'este estabelecimento, na

certeza de, que sempre satisñzerain o melhor pos-

sivel aos sons freg'uezes, no preco e qualidade

dos seus ..generos e artigos, convidam o respeita-I

vel publico a visitar o seu dito estabelecimento,

(Oliveira d'Azemeis)

:THORENTAÍ í:
Obrasá venda no BAZAR FENIANO

ANTONIO 3?_A SILVA SANTOS

264, RUA DO MOUSINHO DA SILVEIRA, 270_PORTO

 

Edições d'eata casa

Continuação do Catalogo do Bazar Feniano

 

Verdadeira signilicação dos sonhos .

Rei das Montanhas ou a Fada da Fonte de Clir
O Castello d'Ouro, ou o Principe encantado .
A Gatinha encantada ou os quarenta ladrões.
Historia dos dois compadres .

Historia do Cura e Sacristâo . . .

Historia de Roberto do Diabo (verso) .

Historia da Donzella Theodore. (verso) .

Historia do Barba Azul

Serenatas ao luar .

Livro de S. Cypriano .

A arte de namorar (prosa) .

A Musa dos Namorados (verso)

Gato de Botas

Gata Borralheira V . . .

Um abbade em calças pardas

As botas de sete leguas . . .

Historia ao Feiticeiro de Bronze . .

Historia da Massaroca d'Anastacio .

Historia de Bernabé Pisa Mansinlio.

Historia da Princeza Clotilde.

O abbade da Ramaldeira

Os amores de Laurinha

O Jardim Infernal . .

João de Calais (verso) .

A Mariquinhas padeira.

Carlos Magno (versos) .

A Burrinha magica. .

A B C dos namorados .

Princesa Magalona (verso).

Imperatriz Porcina (verso)

O proprietario d'esta officina, BeI'ÍOÍdÍHhO (V6f'§0*_- - . -
vende, em todOs os domingos, nalA for-mexa Mathildmha. . .

onde encontrarão além de todos os generos de praça da bonança, d'esta villa. Híswria da encantadora Mercedes .
' ' ' ' l' d em 't d'. as córes, ,iaramercearia; um varIado sortido de miudezas, ar- 32,525_ senhoíadãcreauça; 60163,.-

" - s ' a o ° u i '- › - '_ rec ndo-se tambem de executartlgos de papelaria, drogas, tintas, ferragens, artl coãaesmerada perfeiçãoemodíci_

gOS de latoaria, ViDhOS da Companhia e outras. dade de preços, toda a encommen-

marcas “etc etc da de qualquer obra. concernente
, O I

á sua proüssão.
Tabacos e phosphoros para revender '

Azeitona d'Elvas a 220 reis o Kilo. dia. da semana, fazer-se encom-

Hirtoria da Princeza Leonor .

» do Gaiteiro e a Velha das noses .

» das Aventuras d'um Sacristão

» do João das Moças

A mar-tyr da Honra.

A h'lha Maldita . . . .

Historia do Conde Redondo

_Sendo preciso, em qualquer O Fradinho Atiradiço

O Conde de Monterev

Deposito do Café Moido Especial Blendas, 0 proprietario Virá tam- HÍSÍOPÍa de JOÃO Ul'§° -
bem a esta villa, a caza dos_ fre-

guezes, que para ISSO o avrzem

pelo correio ou pessoalmente.

 

0 MELHOR E DE MMS SAHIDA EM [WAR

w¡ .07.,

Oito-lyp. u'cmnsular-Rua de S. (.lirlspim,13 a 28
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N'esta bem montada offican typographica imprime-se com promptidão, nitidez e por precos exceSSIvamcnte baratos

todo e qualquer trabalho que se diga pertencente a arte typographica, taes corno: facturas, mappas, recibos, enveluppes,

cartões de estabelecimentos, Inemorauduns, circulares, obras de livros, Jornaes diarms e semanacs e desde o Simples e mo-

desto cartão de visita a 150 réis o cento e mais precos.

Fazem-se impressões em todas as córes.

Com entrada pela Rua dos Mercadores, 171

EnveIOppes desde 16200 réis o milheiro

Esta. redacção encarrega-se de todos os trabalhos typographicos

RUA DE S. CHRISPIM, 18 A 28

PORTO.


