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auxiliou o genio de Dante e Pe-

trarcha?

.racteres da animalidade, uma cer- modelo, e para lhe fornecer os Por ultimo no prefacio do mes-

ta ordem de paixões. que appa- assumptos, sobre que se exerceu mo livro novamente editado con-

recem nos seus romances, como --o que já notei na Analyse do'fessa o auctor, apezar de ter

_ Dos trechos já transcriptos dos reaes, Immotllllcavels. e logl- Genio das Religiões de Quinet.)- apregoado aos quatro_ ventos os

._
meus artigos quem conclue, que cas nas suas exigenclasw Aqui condemna a influencia da seus processos scientiñcors, que

.L'Omeço por tr?“scmve" um se Balsac viu a febre do ouro agi- «Apezar das suas lmmensns litteratura greco-latino, e accusa havia composto a Hist. da Liu.

Pe“,0d°› que “O amg') antecedente tar todas as classes, e com ella laculdadee de observação. as redondamente a imitação classica sem estar- habilítado com as

sam“ ,truncado' . . 'animou os seus romances, foi so, copiis ue nos dá do mundo so- de abafar a alma portugueza. e sciencias necessarias. e que um.

“POde um“ maçã“) ser hole malsl¡por-que a sentia em si mesmo, eicial e a familia, do seu mundo de llie tolher a originalidade, além criterio variavel e uma erudição
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permittiram

   

   

   

            

    

   

                                                 

   

i tos sob todas as formas, mas não

rica e ter um capital livre menor não porque a Obsérvasse na so_

que ° d ou““ @00113va que es' ciedade contemporanea?

tava menos desenvolwda nas suas Quem de lá comme. como o

¡OPÇHS Pmdqcuva$ e Vice'jersa: censor, «que estonvaclamente

mas essa d'ñerença' 5.a "ao fôr' sacrlllquel o poder analytico do

compenzgada pelo aperfçlçoamemo grande artista ás condições da sua

do credito, e ainda asSim, quando “dana”
.

fôr muito sensível, lia deproduzir Irma“. não é dominar, nem ab_

um“ alteração grave' m'fus O“ me' sorver, e o sacrificio annulla corn-

nos duravel na sua Vida econo- pletamenm_

mm?” . , . Nos mesmos periodos, pelos

Commua .O eschPtPr "3'90“ a quaes me accusa, não digo eu «cori-

analyse da Situaçao financeira do Siste ,d v“.dade, que ha em seus

seu Pa'z' e eu a "ePFOdU7'11'a como 1 livros, na acção toda posltlva e

devendo prender a attençâo dos « ..eat na descripçáo dos “ter“-

que a .lerem' , . . t-ses que nos agltam, e dos obje-

0 Imposm e_ uma part“nl-“Içámctos sobre que as industrias, as

do Eitado no? Pmducms; artes, e as profissões se exercem?

NOS *6339-* Perto de 4', “Buba” Alii estao as faculdades de ob-

"“ de d““da' que nos dao um servação e analyse bem reconhe-

- numero incalculavel de credores, cidas_não as sacriñ ue¡ a qual_

que pódem viver á sua vontade

sem trabalharem e sem nada pro-

duz1rem-mas que pagam impos-

quer paixão individua do roman-

cista.

Mas tambem d'ahi não se se-

gue, que não haja que attribuir á

influencia' subjectiva. . . .

E que lhe atribuo eu? 0 exa-

gero das suas concepções, no que

me achei d'accordo com todos os

críticos-pelo menos com os tres

citados-como vimos.

sào contribuintes nas rendas dos

seus titulos. São outros producto-

res, que pagam por elles.

Em 1869 o nosso orçamento era

de um milhar e oito centos mi-

lhões-as importações excediam 4

milhares 'as ex orta ões subiam - -

quas¡ ao°mesmo Elgagsmo.
E onde Julguei haver o exage-

Oim crio fumos a aramais ro? Em que nas suas concepções

m m-“R l_ cada annop g 'entra sempre u_m_a paixao exclu-

u Desdl: entao auvmentaram as Ska' (-m um mcm- dommante' e o

importações e as @Épmmçõeg di_ renas: do dinheiro, com que se

-' -
' alunentam.

minutram exactamente tanto quan- F acrescente¡

1° os impostos Syelevamm' ((:I'odos os seus romances re-

t' 'os àrglfãsmsrããfid
iglss uma Par' ;produzem e variam esse thema,

'GIFÀaç 1- pp .t 1 “' - ,e ;verdadeiros nos detalhes exterio-

l PP “Wee O' “gaxa Slto Êeãnglres, copiados da realidade minu-

S00 ê-Feggãtásqãâ euggfmaortaje I ciosamcnte, mas falsos _na manei-

. da] mais como gs im Opstos fo_ ,ra de conceber a Vida interior, a

:a e vão sem re 'augâemándo lldoii essencial, que anima os ca-

D'ahi o recurpso desastroso e ir- il'acteres, çomra a qiml pmtesm a

racional aos monopolios extinctos' pSyChOIn
g de (Odab as eppchasn'

entre nós pelo governo liberal ex-: “A P'Ptura'que faz da “da mí'

ceplo o dos “uma“ que o Sm_derna, nao é_tào exacta, como a -

F tes aboliu ' ?uns creem, illudidos por essa pro-

onOs juros .representam igual-l “São de Observfçõefs' .que Oh“lal'

- -“
stvo e ati am o ei-

mente uma partimpaçào nos pro- ?52:11 o se“ o ~ g

ductos”“ tãgpêããtslglãi ::à «Tornando saliente no homem

fããgmnâgrñnanças
maes do pqaiz a animalidade, os instinctos cegos

Quando 0 governo precisa de esmsselms' (ia-lhes opredoml'

d- he-ro os milhões sahem dos nzo sobre outras faculdadesmais

bànncàs de Paris acodem da pm_ nobres,.que OS regulam,corrigem,

. . ' . imem »

“n°13" 390d“ d° ?Sãrangelmbz ° ou estão o exagero, e a ídéa

commercio soffre, a in ustria a a- . .l

te-se, as classes operarias emem. gerçç que falsemm O: 53:30:33::

Disse( eu no meu www-a deviãtoccfriilesfarqze
não o contes-

Politica e as Finanças: «tudo que d _ “ 1h' a _ me aos

se da ao governo tira-se ao ::5011663029 °r Poup "

commerclo e a lndustrlm-os
Congnuan'do disse eu ainda_

governos PormEuezeS' dos qua-es «os mais elevados sentimentos

alguns quizeram levantar o paiz, veem a ser odiosos por despoucos

desv1aram sommas enormes, em e abusivos_ora
sem l -

el ção ás nossas forças das suas
deal é a V1'

r a›
" i da umana como a resulta'nte de

aplicações naturaes-e os seus h

estorços tiveram um eñeito opposto :Em: que actuam mechamca

ao fim a que aspiravam.
'

Junte-se o abuso do poder em

favor dos consumidores estereis,

. , - ;ignoram

e meu tsãrad exiiliiíziirra: razao do E no artigo, intitulado o Rea-

mau es a O as (f ' lismo, que antes publiquei no

mesmo Districto d'Aoeiro(e
m 1872)

 

Lourenço d'Almeida e Medeiros.

'de Pariz, serão as c0pias da rca-

lldade humana'h

jeitar os meus artigos á sua criti-

Esca am a esse grande artista

as indo es superiores, e quam as

exalta Camões por ser um subli-

me interprete da consciencia na-

Refutar este modo de vêr era cional; ora Camões,tilho da renas-

indispensavel ao meu censor, uma cença, rompeu com a idade-media

vez que me fazia a honra de su- -é portanto classico, e não dei-

xou de ser original-nas poesias

lyricas, e mesmo na epopêa, já

desponta o sentimento da nature-

za, o que tambem o destingue.

 

    

  

   

   

  

   

   

  

 

   

  

ca rigorosa.

Vê-se, que me accusam e des-

deuham as Controversias a capri-

cho, graciosas. sem descrimen, e Em 1871 alguem, conversando

em termos descomedidos añ'ectam com o sr. TheOphilo, observou-

uma superioridade, que não me lhe, que em parte alguma apps.-

custaria admittir, mas que assim receu uma eschola como a Arca-

ellas desmentem.
dia mais servil e puerilmente imi-

0 querer relatar-me com tadora dos antigos, mas esten-

Taine prova, queo meu contra- der esta critica a toda a nossa

dictor não pensou no que leu: lo- litteratura dos seculos 16, 17, 18

go nas primeiras reflexões. e de arte do 19, é denunciar uma

O Estudo sobre (Bulma justiñ- gran e falta de apreciação, e foi

ca a inliuencia, que attribuoá sua o ue fez o sr. Theophilo Braga.

personalidade.
a 1.' pagina de um livro, a

Ora attendam os leitores á ue chama-Theoria da Historia

transcripção seguinte:
a Litt. Port., diz-nos-«Eis a

«Les oeuvres d'esprit n'ont pas formula, que se demonstra-na

l'esprit seul pour pére-l'homme lucta entre as tradições latinas e

entier contribua a les produire-,o genio das litteraturas da idade

son caractere, son education et media, a litteratura portugueza

sa Vie. s0n passé et SOH rrésent. foi a que mais. sacrificou o cara-

ses passions et ses facu tés, seslcter original ao classicismo, e a

vertus et ses vices, toutes les fa- que mais perdeu da sua origina-

cultés de son áme et de son action lidade». -

laissent leur trace 'dans _ce qu tl Ora, na idade media não hou_

pense, et danSFe qutl “mapour ve realmente letteraturas nacio-

comprendre et Juger Balsac li faut naes e 0¡.¡g¡naes_a Europa então

connaitre son humeur et sa Vie- possue uma imeramra commum,

I'lllle Í'Í. Mantra OIIÍ. IIÍIÍII'I'I SOS animada_ do mesmo espirito_poe-

romãlllsv 00mm!! del“ 00“"“1' mas e romances. com as mesmas

ts de SéVe- ' _ formas, e sobre os mesmos assum-

DePOÍS !ie um resumo da “da ptos, quasi são apenas redacções

do romancista, outra passagem diversas uns dos outros

bem Sig“iñcaliva dlz'nOS¡ (m 1“' As litteraturas originaes, ou

llllell'o- l"“ uma a Parte“ 'n' es'ieciaes, só começaram sob a

ll_he|l'0« sempre 0 unha"” in uencia dos estudOS classicos,

els 0 se“ WPF“MÍ a uem o sr. Theopbilo malsina

Bals'õc fo' a Presa 9,0 escravo decihes tolher a originalidade.

(re-'558 318024113 ° d°mmaVa› e ° E será exacto, que a Europa

curvou sobre o trabalhO. 0h15“- se esqueceu da famosa idade me-

rml. 0 P'l'rscg'"" m“ “'39 "l" dia? Sclmkespearc no Mncbrt 0

Ílexõc . 005 St “5 50““”5 dl' tlieatro hespanliol no magico pro-

rlglu con-eus olhos. Stillo"“- digi'oso, Voltaire no Tancredo,

nuu a sua mão, 5"““ a s““ Goelhe no Berlichingen etc., etc.,

poeela. anllllüll 09 seus cara' _não attest'am o contrario d'essa

ctel'es. é e“e que esPlçnde exa erada affirmativa?

Le_ toda a obra do romancista». É

«Asslm perseguido, assim

instruído, intendeu que o ouro é

_

 

a litteratura antiga nãol

ímpertínente não lhe

ver a intluencia das letras clas-

sicas sobre w as produccões mo-

dernas, cuja essencia, chega a

dizer, é n'aquellas que reside. --

São ,contradições de mais.

«Agora um galimacias --- logo

no 1.° periodo-ao presente traba-

lho não é sómente o cumprimento

«formal de um quesito de concur-

so; -depois de apresentados á pu-

blicidade desde 1869 a 1872 os dez

«volumes da H. da Litt.-é isto

«agora o exame da these, sobre

«que temos realisado rande par-

«te d'essa obra., de lnlnilo o

«seu espirito e systcma pela

«lnvestlgnção do modo como

«o plano tem sido, compre-

«hendldo ou modlllcadom

Que tal?!

Deduz o espirito e o systema

do modo. como realisou o plano?!

Antes não tinha espirito nem

systema? Escreve um livro, e pre-

cisa d'investigar o modo, porque

o realisou, e a. ñm de saber o es-

pirito e o systema da doutrina“

Isto é novo-Parece não ser

invejavel o estado mental do titan

litterario.

No prologo da Bachante. poe-

meto, em que nos dá a-amostra

do ideal grego, lê-se: «quando o

finito se desprendeu do infinito

para eontemplal-o fora de si'-

estes sentimentos separam-se pela

complexidaden-etc o finito aqui

é activo, o infinito, o ser absoluto,

fica a vel-o deSprender-se.

O Sr. Theophilo é todo de Comte

já no concurso á cadeira do pro-

fessor declarou-se atheu e mate-

rialista, e d'isso me informou.

N'aquella frase, que transcre-

vo, reconhece o absoluto, oque

basta para contradizer o positi-

Vismo.

l A philOSOphia idealista alleman

'é quem imagina o infinito ou o

'absoluto a separar de si o finito,

isto é, o universo, a polarisar-se,

lsegundo Schelling se exprime.

A philOSOphia positiva, relati-

 

,a grande móla da vida moderna.»

Como Taine é mais estouvado

que eu!

(Continua

Lourenço d'Almeida e Medeiros.

ido

  

Quando passa por

l

'AVisão dos Tempos e as

Modernas Ideas do Sr.

Tlieophilo.

XXXII

  

Sem idêas bem descriminadas
,

variando-as a sabor das suas lei-

turas, aqui lamenta o sr. Theo-

a s'esquecesse

A MENINA DE .DOMINGO.

(J. S)

mim, rouxinolando,

Cariciosa, o madrigal do riso,

Ouço Vibrar ao meu ouVido o guizo

Dos elogios, seu perfil cantando.

E seduzido, impavido, titando

A luz do seu olhar, negro, indeciso...

Sinto que vem do seu cabello lizo

Um perfume de rozas se espalhando!

Passa. E seguindo vaporoza e lesta,

Toda de neve, como um lyrio em festa,

Na apotheose de um prazer que excita;

Forte rumor da multidão se alteia;

lê-se:
pliilo, que a Europ

'
~ _

«A' excepção de Eugenia Gran- da idade mecha. e que esta não Dizem as moças por despeito: «E' feia.”

A _._ _.. det e d'outros typos de virtude íosse tomada como a fonte das Eos homens dizem: «Que mulher bonital»

inspirações litterarias, alem aggri-

generosa e sympnthla. ha em _

de o romantismo por não ser a

.Balsac uma tendencia para o ma-

Trovador.

 



(Í)
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vista. não reconhece senão os se-i

res finitos.

Mens Senhores-Render culto 7 cão das tradições populares, por-

:ao auctor da maior Obi-.a litteraria

O idealismo admitteaintuição, portugueza é indeclinavel dever

e as ideasápríort', Comte nega-aswcwico que se impõe a toclos os

-e só admitte a experiencia; o espiritos esclarec1dos. lu por isso

acto primordial da separação en-l

tre o infinito e o finito é só intui-|

tivo, não ha experiencia, ue pos-x

sa suggeril-o ou confirma -o.

Estava n'este

que. na celebração que tenho a

el cidade e a honra extrema de

inaugurar, se abatem todas as

bandeiras politicas e philosOphi-

ponto, quando cas para unicamente sobresahir o

reCebo do Correio o Instituto dellouvor a Theophilo Braga, como

Coimbra.-Para compensarem as:

minhas notas aliaz justashmas.

desagradaveis, que eu quisera

guardar no meu silencio, tem o

Sr. Th'eOphilo as gloriñcações deI

Pariz, e as homenagens da 'patria

portugncza. ligurica, como os

leitores já sabem.

Abrindo o Instituto deparo logo

com a seguinte allocução do Sr.

Antonio Cabreira ao Grande Club

de Lisboa. , .

Meus Senhores: - Theophilo

Braga constitue a mais alta e fe-

cunda eXpressão de um espirito

progressivo. A sua obra vastiss1-

ma accusa uma evolução comple-

xa e logica. Começando pela cul-

tura da Sciencia nova de Vico,

que, pelos dados da ethnplogia,

reconstituiu os germense iormas

das civilisações, assimilou, de-

pois, superiormente, as conce-

pções estheticas. de Hegel, inter-

pretando as manifestações da Ar-

te como modalidades psychologi-

cas das raças. Mais tarde, alcan-

çou a disciplina mental da Philo-

sophia Positiva de Comte, que da

a noção do conjuncto dos pheno-

menos sociaes e a necessaria

harmonia entre os dados objecti-

vos da Sciencía e os subjectivos

da Arte e da Philosophia. Gome-

ça entao a integrar as tradições

populares portuguezas, determi-

nando a extensão e o caracter da

raça Luza. Em seguida, estudando

as manifestações indiViduaes, ar-

chitecta a Historia da Lítterqtura

Portuguesa, que ainda nao eXistia.

Como a vida historico. de Portu-

gal assenta sobre os descobri-

mentos maritimos, o logar do nos-

so povo, na marcha da Humani-

dade, conduziu-o a coordenar em

um trabalho precioso a Historia

Universal -Esboço de sociologia

concreta). Estando na posse dos

elementos relativos ao quadro ge-

ral da Evolução, comprehendeu a

importancia que a Philosophia da

Historia tinha para elaborar a

nova idealisaçao da EpOpeia hu-

mana e produZiu o 1mmorredouro

poema Visão dos Tempos. Pene-

trando no campo da Pedagogia,

escreveu a Historia da Universi-

dade de Coimbra. Analysando os

phenomenos da Politica,_na sua

rigorosa accepção scientihca, de-

duziu da situação e passado dos

povos peninsulares a Federação

hiSpanica, apresentando-a como

solução racional dos antagonis-

mos e unitarismos ibericos que,

por vezes, ameaçam' a indepen-

dencia de Portugal.

 

Mmmz'nn-_v- -

FOLHE'I'IM

Norris DE CORINTHO

por Debay

Os Serões de Lais

XXI

E. agora. para desfazer adôr

que te causára os supplicios do

Tai-tara, vou mostrar-te os Cam-

pos Elysios. esta feliz residencia

dos justos. Ainda nenhum mortal

ahi entrou durante a vida; só de-

pois da morte se lhes abre, como

sendo a mais bella e digna recom-

ensa concedida ás suas virtudes.

gar um muito especial privilegio,

a vista d'este delicioso asilo é per-

mittida aos iniciados d'Eleusis; vê,

admira e sê contente.

Logo foi corrida uma cortina

immensa, e deante de mim appa-

rece um ex lendido ceo de limpi-

do azul e so brilhante; vi campi-i

nas matizadas das mais raras &0-;

res e com arvores d'onde pendiam

os mais bellos fructos._$erpeiam

as aguas á. volta d'encostas ves-

tidas de pampanos, a espaços er-

guem-se deliciosos arvoredos on-I

l

sol

Portugueza, como uma das mais

   

  

   

  

    

   

 

   

   

  

    

  

   

 

   

  

que illumina toda a Patria

bellas concretisações espirituaes

que a Historia tem a registar e a

enaltecer.

Está aberta a sessão.

1.“ Genial pensador?! quem

andou de Vico para Hegel, e de

Hegel para Comte?, quem depms

de quarenta annos d'estudOs não

tem uma theoria sua, e das alheias '

apenas invoca algumas formulas

geraes, que mal expõe, e mal ap-'

plicail _

2.” As leis de- Vico? onde tira

preveito d'ellas'? Onde é que faz

vêr a sua justeza?

Foi só em repetir, que Homero

é thíco? etc.

ude é, que applica superior-

mente a Sen-ela Nova? .

Mostra verdadeira consciencia

dos seus principios, mesmo acerca

da poesia“?

A evolução, a continuidade, as

nações como orgãos de certas

idéas, a lei dos Tres-Estados de

Comte, o que tudo aceita oOsnr.

Theophilo, porventura se conciliam

com as formas do movimento his-

torico concebido pelo philosong

napolitano?

Como é a sua obra tll'n'i, evo-

lução complexa e logicn-se elle

confessa, que variou de criterio, .su-

está cheia de contrai'licçües?

Onde está a etlIIIOIOglz-t de Vi-

co, por onde este genio reconsti-

tuiu os germens e forums das ei-

vilisações? Vico não considera as

raças, mas as linguas. _

Onde comprova sr. Theophilo

o circulo I'at'al e sempre repetido

de decadcncia e progresso,q ue Vico

julga encontrar na historia“? A

acção e o plano de uma prov1den-

cia?

A philosophia de Vico fundada

sobre o bom-senso geral da huma-

nidade de que serviu a essas vas-

tas compilações em desalinho do

sr. Theophilo? etc.

3.'J Como é que amalgama Com-

te com Hegel? assímila as conce-

pções do segundo, e por elias ín-

terpretou. as phases da Arte, e on-

de está essa interpretação, fructo

de sua mentalidade?

Onde é que se manifesta a sua

disciplina cerebral? Essa harmo-

nia entre os dados objectivos da

sciencia e os subjectivos da arte

e da philosophia, onde é que a es-

condeu?

4.° A historia universal é Le-

normand seguido á risca, era me-

lhor traduzil-o.

5.° Ponho de parte a Integra-

de as aves não cessam os cantos.

Por entre a espessa folhagem des-

cortinei a sombra dos justos: umas

passeando tranquillamente, outras

assistindo a um banquete sabo-

reando o nectar e a ambrosia; e

ainda outras em danças ordena-

das ao som de celestes melodias.

Eml'im, tudo n'esta ditosa mo-

rada prende os sentidos e a alma;

tudo respira a paz, a alegriale a

felicidade. Demoradamente con-

templei este arrebatador quadro

da vida futura, promettida ans

bons, e repetia a mim mesmo: Os

ministros do templo d'Eleusis, pre-

ciso é confessal-o, são doctos ma-

chinistas e mui habeis decorado-

res. Mas será necessaria tão ma-

gnifica míse-en-scene para ensinar

a moral e inspirar a virtude? De

que servem estas provas terríveis

em que o fraco succumbe? Pode

ser-se virtuoso e fraco como ser

criminoso e ter coragem. Segundo

o principio d'estes ministros, o fe-

roz guerreiro, a quem nada es-

panta., que se diverte em massa-

cres obterá os privilegios da lm-

ciaçao, emquanto queo homem te-

meroso e caritativo; o homem que

nenhum delicto commotteu, não

tendo bastante serenidade para

sofirer as provas, será despedido,

desterrado para a classe dos pro-

fanos, privando-o para sempre dos

  

   

   

  

   

  

| que não conheço os seus estudos

n'esse genero.

(3." O sr. Antonio Cabreira, um

geometra de l.“ ordem. como tal

considerado entre os primeiros dai

Europa, descobridor de theoremas,

formulas, e demonstrações. digno¡

do nosso respeito, não hesitou ein

apresentar o sr. Tbeoplnlo' á. :Ls-

semblea, a me j)l'0>ltil~), como :n

¡ndlvldu ¡lidadeiltteriu-la mais

luminosa do Portugal com-

temporaneo. «mm» o ao¡ :jun

hoje brilha sobre esta nação de ¡li-

_ :ares-como sendo uma das mais

bellas conerellsaeões capa-¡-

tuaes. que a historia regista e:

enaltecell' -

, A Historia... regista el

ainda enaltece?”

Acho pouco-falta proclamar a

sua divindade.

Não se crê só um gigante. um

colmso mas uxn Itens) como vi-

mos.

(Continua).

Lourenço d'Almeída Medeiros.

CRONICA Irrsuomz

A nossa chronica d'hoje é uma

chronica assanhada, a mais nào

poder ser, e creiam que. se não

empregamos nella termos mais

virulentos e mais azedos, é por-

que tememOs a celebre lei que al-

cunharam de scelernda e que nós:

acabamos de ler, notem, não lhe

reconhecendo tal predicado!! Ain-

da assim, como o seguro morreu

de velho e nós já nao estamos em

idade de andar pelo cliclindró ou

de correr a foguetes, usaremos

de todas as cautelas para que nes

não pisem os calos.

Se não fosse isso. escreveria-

mos com uma acha uma chronica

d'escacha . . . . . . .

Olhem que o caso merecia to-

dos os nossOs furores, todas as

nossas dizitribes, todas as nossas

indignações! E' de agente ir á

serra e de lá, bradar aos povos:

«vingança maldição, maldiçãml

Escandan assim, tão inaudito,

e tao enorme, nunca o vimos! Nao

pode ser! E' preciso queelle não

continue, de contrario .Mas con-

temos. .. muito embora debaixo

da peior das impressões e com a

alma preza da maior das indigna-

ções!

Ha dias, (não sabemos como

contar o caso, tal o nosso estado

de excitação nervosa), ha dias

estavamos á janella, ferindo-nos

a pituitaria um cheiro'muito for-

te, muito forte. . .Arrobetimos logo

as narinas e esta exclamação nos

saiu do peito: ohl diabo que chei-

ro á caldeiradal Mas. .. é da gen-

te perder a cabeça! Se vissemos

passar um caçador com a esco-

peta ao hombro no tempo do defe-

zo, não nos indignariamos até ao

beneficios da iniciação. E' muito

absurda uma theoria d'estss. ..

Fazendo estas reflexões, subi-

tamento se corre outra vez a cor-

tñia e me encontrvaa na mais ne-

gra obscuridade, quando me pren-

dem' por um dos braços e me dí-

zem- «Assim como Hercules, The-

seo, Castor e Pollux. vais receber

o nome de iniciado d'Eleusis; mos-

tra-te digno, até ao h'm, d'augus-

ta solemnidade, que vae realisar-

se em teu favor. Deslumbrar-te-ha

a magniñcencia da tua recepção,

e a tua memoria conservará essa

inefavel lembrança.»

Seguindo o meu guia, ao deixar

o subterraneo. ouvi psalmodear

vozes humanas, acompanhadas de

lyras e harpas. Abrindo-se a por-

ta do templo fui conduzido á cella

mystíca, onde todo o corpo sacer-

dotal, revestido o mais brilhante-

mente, estava reunido. A nave, de

largura immensa, podia conter

cinCo mil pessoas; as luzes eram

tantas que parecia tudo abrasado.

A estatua de Ceres, suspensa a

meio. dominava toda a assembleia.

Coberta de laminas d'ouro e or-

nada de pedrarias faiscava com o

refiexo de mil fachos quea illumi-

navam por todos os lados. O I_Iie-

rophante, com longas vestidos

d'enfeites d'ouro e semeado d'es--

trellas, occupava um throno de

;TOVARW
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rubro? Olé se indignariamos! Pois vidos a ficar a chuchar no de-

fon o que neste caso nes aconte- ; do..

ceu. porque o tempo das caldeira- Lá isso não. Portanto toma-se

das ainda vem_longell A praiamecessario que o Zé e os seus

ainda nao prinmpiou e o reinado amigos inclinem a magestade e

dellas. ..

se a poderou!

_ _ só então começa! dahi l nos digam: vem cá toma lá que te

I a furia, a indignação que de nós damos nós».

Se o nao fizerem, nós. nós

Mtrotos que não respeitam nav fazemos um restolho dos diabos e

dll se tanto fôr preciso chamaremos

Ainda assim uma pergunta se , em nosso auxilio a policia do Por-

ergueu deante de nós: «Donde vi-l

ra este cheiro?» Espera_ tomamos

o chapen e fomos-lhe no rasto.

Depois de muito andar para o

norte, demos com a porta da ca-

sal

Lá dentro ia uma algazarraÍ

dos demonios! era de arrepiar os

cabello.: e ferir os nervos mais

\friosl 0h! que grande pandega!

Para esta gente nào lia leis, nem

utostumes nem auctoridadesl Pas-

*sun por saber tudo que é um ar

_que lho. dá! E' claro que tivemos

" receio de bater :i porta e

tiveinOs de nos retirar caladamen-

te, mas. jurando vingar-nos! ..

¡Aqui -vimos pois, consignar o

 

to para lhes fazer um assalto. . .

á batota!

A' batota, pergunta o leitor es-

bugalhando os olhos? Pois lá jo-

get-se?”

Joga-se, sim senhor.

Oh! homem, mas o jogo do so-

lo não é proliibido por lei alguma

e em toda aparte.. .

.Ioga-se o solo!!!

Pois se não é, devia sel-ol

Nós que assim fallamos. sabe-

¡mOs o que a isso nos obriga. E'

. ;que um dia acolá na praia esses

iorisso _ marotos ganharam-nos no solo.. .

não dizemos quanto, por ue te-

mos vergonha, e os desa mados

ainda por cima nos chamaram. . ..

'nosso protesto indignado e dizer'advinhem, se são capazes, o que

lbem alto que estamos i-esolvidos elles nos chamaram?

a fazer 7.arag:-ita, se não houver

moralidzide; corno dizia o celebre

sapateiro de Braga! Quer dizer,

que nós estamos resolvidos a fa-

zer barulho, se nos não deixarem

molhar a sopa! E entao provure-

mos á facede todas ;is leis e até

scientilicamente, se quizerem, que

o tempo das caldeírndas ainda

não chegou!

E notem que o escandalo é

tanto maior e o crime tanto mais

revoltante, quanto é certo que el-

les não comeram uma nem duas

e que até o motivo duma dellas

foi... cal'te bocca. . Pois de duas

uma ou nós havemos de ser con-

vidados para essa rapioca ou :ir-

raza-se Troia Escolliaml Se

não querem que façamos zaraga-

ta convidem-nos que nós

da melhor boa vontade aceitamos

de contrario. ver-:io o que ahi

vae. Se tanto fôr preciso, convo-

camos um comício para protes-

tar contra o magno escandalo e

iremos até junto do nosso regedor

a pedir providencias. . .

Mas... quem sabe se ede, o

mafarrico, tambem pertence á con-

traria do Zé do Bento, do Ameri-

co, do' Alfredol. . .

Oh! diabo o que nós fomos es-

crever! Branco é, gallinha o póel

Está, descoberto e enigma. Vamos

tel-as pela. certal Paciencia, quem

não quer ser lobo não lhe veste pe-

le.. O peior é que o Lé, o gran-

de filosofo, o nigromante, o amigo

dos rapazes, o joven ancião em-

tim, vae ficar zangado para co-

mnosco e não consente que nos

deliciemos com os admiraveis pi-

theus que elle tambem sabe pre-

parar e saborear. ,.

Paciencia. O que escrevemos,

escrevemos.

E já agora não estamos resol-

 

marfim defronte da estatua de Cé-

res; cingiam-lhe a fronte as [itas

liturgicas; a sua comprida barba,

em forma de leque, chegava-lhe ao

peito; e a mao direita empunhava

um sceptro de prata.

Viam-se, á direita, os Dadu-

kos, portadores de fachos, imagem

do sol; á esquerda, o Hieroceryx,

armado do caducen, fazendo de

arauto e transmittindo ao publico

as palavras do l-IierOphante.

Epibomo, serventuario do altar,

a traz do grande sacerdote, tinha

por mister auxilial-o; nas mãos

sustentava o symbolo da lua. Nos

degraus do throno reuniam-se os

ministros subalternos e as sacer-

dotisas: Jacchogogo, Hydrano,

Daéirito, Korotropho, os Lycomi-

dos, os SpondOphoros, os Pacca-

ges, os'Pyrophiros, o Hieraulo, os

Lychnophoros. Vem depois as sa-

cerdotisas chanfadas,

das coroadas de feixes e myrtos

e com vestidos alvos e luzentes;

elles com trajes compridOS côr de

purpura e uma chave a pender-

lhes dos hombres, symbolo do se-

gredo que devem guardar. Final-

mente, as cantoras, musas e dan-

sarinas formam grupos na parte

inferior do throno e tomam attitu-

des estudadas que completam esta

50603'

. Melissas,¡

Tlnsiadns, Prephantidas, etc., to-v

Pecnotes'. Nem mais nem me-

nos!

O peior é que depois disto

lerem os mafarricos não nos con-

vidam para os seus brodios.

Pois esperem. Vamos dirigir-

lhes uma oração a ver, se elles

nos ouvem.

Lá vae:

Oh! meu santo Zé do Bento,

Mais sucios das caldeiradas,

Deixae que tomemos parte

Nessas vossas patuscadasl

Juramos não dizer nada,

Se nos derdes bom briól

E não fazer como o outro,

Comer, . no anzóll

Ouvi-nos benevolamente

Levae-nos comvosco' á pinga,

Se quizerdes elogio

Cá do rapaz

' Zé Petr'nga!

_«_..__.----

Chronicn d'uni

vagabundo

A Paschoa veiu abrir as por-

tas as festas ruidosas de casas de

caridade, dos asylos, dos beneñ--

cics dos theatros...

E por isso nao ha collegio, es-

cola, estabelecimento de beneficen-

cia que nao abra os seus ortões

magestosos aos sorrisos día prí-

mavera odorifera, e da curiOSida-

de publica, ás vezes por tantos

motivos digna de reparo ..

Não ha realmente pretexto ara

passar uma tarde como o d›e ir

dar-se um passeio aos diversos

estabelecimentos de philantrOpia.

E lá vao paes ajoujados com

O Hierophante, levanta-se e

com voz vibrante, diz: «Fóra d'aqui

profanosl ..

Só os iniciados são admittidos

a ouvir-ma»

O Hieroceryx repete estas pa-

lavras e accrescenta: «A pena de

morte é lançada contra o não ini-

ciado que fôr surprehendido n'este

recinto.»

A multidão dos profanos reti-

ra-se.

Apoz estas formalidades d'an-

tigo uso, fui levado a presença do

Hierophante, que me fizera pela

sexta vez, jurar o segredo mais

rigoroso sobre os mysterios e me

cobriu com o habito da iniciação.

«Em nome da deusa potente

de quem sou o principal ministro,

exclama elle, Diagoras de Mellos,

eu te inicio nos seus mysterios sa-

grados. Desde este momento és

digno de participares dos benefi-

cios de iniciado. Assim como os

teus irmãos, caminha sem nunca

te alfastares da senda virtuosa.

Não oluídes, iniciado d'Eleusís,

que os deuses se ylortficam hon-

ranrto os seus ministros»

(Continua.)

Clara de Miranda.

l -.



a familia

traquinas, as meninasimportun
as,

as donzellas casadoiras lançando

olhares investigadores para tudo

e para todos, mas principalmente

para os pet-altas que concorrem ao

chamariz

Vamos nós t. mhem, o meu cor-

po e o meu eu, ver, n'um exame

superficial o que .se passa dentro

dos caritativos :I1U!U5.

inteira, os meninos¡ U
_

|cumbmdo, sem conseguir alguem
E gerações e gerações iam su-

tocar a maldita barra. . .

Das varandas que davam pa-

ra o pateo, os espectadores, al-

guns tambem actores n'aq uelle

quadro, applaudiam.
|

O eu levou-nos em um momen- |

to ao circo romano e pareceu-nos l

ver Nero appoiando o povo, que

pedia. em altos brados;asangue e

JORN_AL D”ÇV.A.R

  

Nomeação

Foi nomeado distribuidor su-

pra do correio n'esta villa, o snr.

Manoel Alves da Costa.

_+-

PREDIOS URBANOS

  

são cittdos quaesqner credores in-

certos.

Ovar 1': de Ltlll'll de 1907.

Veriliquci a exactidão.

Juiz de Direito '2.0 Substituto

Alt-'rs Cerqueira

O Escrivão

3

Editos de 30 diets

l .“l'nl›llcação

Perante a commissáo judicia-

ria civil da comarca d'Ovar, cor-

rem editos de trinta dias, a ceu-

tar da segunda publicação d'este

annuncio no Diario do Governo.

intimando José Corrêa Gomes Lei-

te e Domingos Corrêa da Silva

  
  

 

  

 

  
   

   

No dia 1 de maio proximo é Fm¡th Em”“ Cy“”.nlm Ab"“

installada, n'esta villa, a commis- 3'50-

são avaliadora dos predios urba-

nos, nos termos do artigo 159 do

sempre sangue. . .

Felizmente para todos segundo

o costume, o espectaculo acabou

Ha tanto por donde escolh_erl_...

O ceu d'abril poz uma scintil-

lação eSplendida n'essa tarde do-

Leite, solteiros, do logar d'.\ze-

vedo, fregueSJa de São Vicente,

mas ausentes em parte incerta do

  

~ _ . . - ° _
1

_ _ _

mingueira, e toda a cidade veio por làbãtçoeãem que os 31315431132_ regmamemo de 9 d'agosto de 1903_ 30 BraZil, para dentro de cinco dias,

para a I'ua. “Em“ ?Pomeose 3° “11:3 0° be e“m 9' Sd“ e Oh ' _ ñndo o praso dos editos, contesta-

uom clima meri tona . V0 03- -o _ -- -- as pnbnca ão rem o pedido feito nor Rosa Ma-

Vamos ao acaso; e, de tanto O eu queria massar-me com

e ria de Jesus, solteira-1' mendjguido

NECROLOGIA

Falleceram em Vallega duas

mulheres de 102 annos d'edade.

Uma falleceu ha pouco mais

de quinze dias e outra na semana

hnda.

mais explicações. mas o corpo,

oppoz~-se terminantemente, de_ ma-

goado que o deixara o passeio. . .

E até breve.

mesmo logar d'Azevedo, de São

Vicente, como representante de

seus tilhos menores Celestino e

Maria, para o tim de propor em

juizo acção de investigação de pa-

ternidade illegitima de seus ditos

tilhos, contra os herdeiros de Ce-

lestino Corrêa da Silva Leite, sol-

teiro, fallecido, morador, que foi,

no logar referido d'Azevedo. de

São Vicente, que é o pretenso pae

d'aquelles menores.

querer vêr mexer-se nas ruas es-

sa multidão buliçosa nos vamos

alongando demasiado_ e as pernas

parecem protestar do nosso des-1

cuid'o
_ ›

O eu então, reconsxderou e fez

mover o corpo á sua vontade

suprema. .
l'

Retrocedemos.
_

Corn os pregões dos cautellet-N

Pelo Juizo de Direito da co-

marca de Ovar e cartorío do es-

crivão do 4.** oñicio Frederico

Abragáo. correm editos de 30 dias

contados da 2.“ publicação d'este

annuncio no Diario do Governo,

citando o interessado Manoel Pin-

to dos Santos, menor, pubere, au-

sente em parte incerta na Repu-

blica dos Estados Unidos do Bra-

zil, para todos os termos até final

do inventarío de menores a que se

procede por obito de seu pae An-

_ tonio Maria Pinto dos Santos,'que'

'W foi do largo dos Campos, d'esta

[Villa, e isto sem prejuizo do an-

- ' i d m 'n n aro.
E“ OVA“ Idame ito o mes o¡ ve t t

Onhip

 

BOLETIM _ELFGllNTE

ros, recommendand
o a taluda pa-

ra o outro dia, em _que devta an- vmdos do Pará' no vapor

d'zr a roda. confundiam-se s gar- «Lam-Pano», chegaram no dia 21

galhadas dos .mudos dCÍS @Mes v do corrente, a freguezia de S. Vi-

nlum ° Vido msm da mlbena es" i cente de Pereira os snrs. Antonio

pancada por . wdos esses asylos t Marques da Silva Ferra, irmão do

de be“eñcenma'
sur. José Marques da Silva Fer-

As portas dos templos os bolos ra, professor ajudante em Espi_

doces da Paschoa, os folares ca- l nha, e o sm_ Bernardo Caetano

 

Escola Movel Agl'iCUItt

.CONDE DE SUCENA»

Ovar, 22 de abril de 1907.

   

Verifiquei a exactidào

O Presidente da commissão

José Luctano Corrêa Bastos Pina

Ovar, 21 de Dezembro de 1906

racteristicos da regiao, saltandOLde pinho,

aos olhos dos heis que trazram ol freguezia. t

pater nos labios, a pôr uma nota¡

de escarneo n'aq uella religioSIda-l

de, añ'ogada em confeitose outras Manoel Ferreira Brandão e seu

t tio Salvador Ferreira Brandão ca-

pitalista de Gulpilhares (Gaya).
lambaricesl

E' o asylo da Veneravel O dem

Terceira que temos a honra de

visitar...

Pelas escadas polidas da em.

trada magestosa acotovella-se .

uma multidão impaciente de cu-

riosos; attrahidos pela novidade

de sensações, os que entram; sau-

dosos do bom ar de abril, os que

sahem... t _

Porque, se 1a dentro ha muito as-

seio, irreprehensivel uniformidade dadeim tempo de verão.

de disposições artísticas, não ex1s-'

  

  

  

   

     

proprietario d'aquella

..-

Estiveram entre nós os snrs.

O illll'llllllilll

TEMPO

Tem feito esta semana um ver-

Os dias tem sido de sol claro

Mappa das lições durante a 15.l I

semana, desde 21 de abril a 28 de

abril de 1907.

Agricultura - Assumptos das

lições explicativas: Tratamentos,

da casse, engorduramento, aze-

dia, refervimento, manito e defei-

gwwzwmw tos dos vinhos. Cultura do milho.

Trabalhos práticos realisados:

Lavouras. Preparação de caldas

cupricas. Doseamentos alcoolicos

de vinhos. Applicaçao de adubos

em cobertura. Preparação do mi-

lho ara a sementeira. Prepara-

ção e adubos chimicos. Prepara-

ção de papel carminol.

 

te um sol carinhoso de primavera, e ardente e as nantes temperadasm

nem o ambiente

observação mais .

qualquer descoberta mais choru-l

a.
'

O corpo oñ'erecendo a Deus,

em troco do perdão de muitas fal-

tas, os encontrões d'uma multidão

comprimida nas arterias d'aquelle

monstro de philantmpia.

Passamos por diversas salas,

por dormitorios limpos, as camas

reduzindo na alvura de cobertas

da côr da neve.

E alli repousam, no descanço

da decrepitude, creaturas de al-

ma nivea como aquellas cobertas

añagadas ao calor bemdito do sol

da caridade social.

No vae-vem marulhento da

multidão o corpo rola como um

ebrio sem governo, qual casca de

noz ao sabor da vaga.

_ Perfumado d°s 'e de um luar explendido.

' laranlaes em flor. I

0 e“ sempre aberta aqualquerlque tenhamos chuva na futura

penetrante a. semana_

    

   

  

E' muito provavel no entanto

-

..--_r

Pesca

Na semana finda houve traba-

lho de pesca na costa do Furadou-

ro

. Só trabalhou a campanha nova

de «S José», da firma Alfonso

Mello 8: CJ', e o producto foi in-

signiticante.

_k_

S. GERALDO

Nos “dias 11, 12 e 13 do proxi-

 

mo mez de maio realisar-se-ha. na

   

          

   

  

. AEBADEEIMIN'M

ram á missa do setimo dia, agra-

decemos penhoradiSStmos a sua

de qualquer falta involuntaria que

por ventura houveSSemos pratica-

do, protestamos a nossa indelevel

gratidão.

Ovar, 18 d'Abril de 1907.

Thereza do Nasc'mento Ferreira

Reis

Antonio Arthur Ferreira da Silva

Joaquim Augusto Ferreira da Silva

Maria Nathalia Ferreira Reis

Manoel

Verifiquei a exactidao

O Juiz de Direito

Lobo Castello Branco

O Escrivao

Frederico Ernesto Camarin/ta

Abragão.

Editos de 30 dias

2.' Pilhllcação

Pelo juizo de direito da Comar-

ca de Ovar e cartorio do Escrivão

Frederico Abragão correm editos

de 30 dias, contados da segunda

publicação do annuncio respecti-

vo no «Diario do Governo» citan-

do o interessado Manoel Maria da

Silva Martins, solteiro, maior, da

A todas as PeS_SO_aS que em tão rua nova de Vallega,mas ausente

duro transe 05 dlsungmram 00!” em parte incerta na Republica des

_ as provas da sua amisade e dedt- Estados Unidos do Brazil,

cação, acompanhando os _restostodos os termos até final do in-

mprtaes de Joaqunn Ferreira_ dalvemario de menores a que se pro-

Silva. bem como 805 que ass|5›t1'lcede por fallecimento de seu pae

da Silva Petis Martins,

_ lque foi d'aquelle logar da rua no-

comparenma. e pedmdo deSCUIPa va de Vallega, e isto sem prejuiso

do andamento do mesmo inven-

tario. t

Ovar, 17 de abril de 1907

Verifiquei a exactidao

O Juiz de Direito 2.“ substituto

Alves Cerqueira

O Escrivão

Frederico Ernesto Camarmha

Abragáo

 

  

   

              

   

 

para

. O Escrivão,

Antonio Augusto Ferreira de Li¡

_.___._____.

Editos de 30 dias

1.' l'ulílcação

No juizo de Direito da comar-

ca d'Ovar e cartorio do escrivão

Zagallo de Lima correm editos

de 30 dias, contados da segunda

publicação d'este annuncio no Dia-

rio do Governo, citando os inte-

ressados Francisco Borges, Ser-

ralheiro e Francisco José itorges

Serralheiro, solteiros, menores

puberes, ausentes em parte in-

certa dos Estados Unidos do Bra-

s¡l, para todos os termos até linal

do_ mventario orphanologico por

obito de seu pae Manoel Borges

Serralheiro, que foi morador na

rua das Ribas, da villa d'Ovar,

em ue é cabeça do casal a viu-

va aria d'Oliveira da Graça, da

mesma rua; e isto sem prejuizo

do seu andamento.

Ovar, 20 d'abril de 1907.

_ Veriñquei a exactidão

OJutzde Direitosegundosubstituto

Alves Cerqueira

O escrivão,

Angelo Zagalto de Lima

ARREMATAÇÃO

l.“ Pub! !cação

visinha freguezia de Maceda, d'es-

te concelho, a festwtdane em bon-

ra de S. Geraldo, onde costuma

     

     

 

  

 

José Hermínio Marques Reis

Augusto Marques Reis

José Hermínio Marques d'Oliveira

Mas o eu, inquebrantavel no

seu pedestal, vae ajuizando dos

 

   

 

  

     

  

No dia 12 de maio proximo,

por 11 horas da manhã e á porta

 

pareceres divers” de tâ° dive““ afliuir grande numero de foras- _
, f do tribunal da comarca voltam

$05_ Ç contral'lameme formados teiros de dili'er'entes pontos cir- Rels'
novamente á praça por não terem

¡ndmduos' cumVlSthS-
m

tido lançador na primeira, quatro

O que pensará cada cerebro do
¡,n p“;ucação

que os olhos estao vendo?

Não parecerá muito natural a

todos, crentes e descrentes, indif-

ferentes e caridosos, que o conse-

lho do Christo: -amae-vos uns aos

outros é ao mesmo tempo o grito

da humanidade?

Pois que será a moral de todas

as religiões senao a moral dogma-

tisada por todos os povostl. ..

O eu a pensar como deixei tra-

duzido, e o corpo arrastando-o a

um espectaculo ..

E que original espectaculo.

muito mais interessante que a

chamada festa das cavacas, que

1 já vi algures. _

E _ As cavacas atiradas do_ alto

h dos torreões d'um templo, e dispu

tadas valente e religiosamente por

alguns devotos. .

Tomam parte n'esta festivida-

de as phylarmontcas d0'«Couto» e

do «Barreiro»

sextas partes d'uma morada de

casas assobradadas, com quintal

em frente da casa, mas separada

d'ella por um caminho, poço e um

pequeno armazem, tudo sito na

rua do Seixal, desta villa. Foram

avaliadas em 2506000 reis e vao

á praça no valor de '1505000 reis,

por deliberação do concelho de fa-

milia no inventar-io orphanologico

a que se procede por obito de Ber-

nardo Fernandes Monteiro, da re-

ferida rua e villa, para serem ar-

rematadas e entregues a quem

mais olierecer sobre este valor;

 

No dia 12 de maio proximo pe-

las 11 horas da manhã, á porta do

tribunal Judicial d'esta comarca.

sito na praça d'esta villa, e por

deliberação do conselho de familia

no incidente do inventar-io de me-

nores a que se procedeu por obito

de Manoel Alves de Oliveira, que

foi da Vinha de Esmoriz, se haude

arrematar e entregar a quem mais

dér acima da avaliação, uma ter-

ra lavradia, denominada o Maris-

cal. sita nos limites do logar de

Agueiro de Esmoriz, avaliada em sendo as des esas da praça e a

925000 reis-As despezas da praça contribuição e registo por conta

e tola a contribuição de registo ti- do arrematante. Pelo presente são

cam a cargo do arrematante. Pa- citados quaesquer credores incer-

ra a praça são citados quaesquer tos do inventar-indo para a praça

credores incertos. e deduzirem os seus direitos.

Ovar, 23 de'obril de 1907.

ARREMATAQÃO

2.' Puíllcação

.-*
_

Dil. IGNACIO MONTEIRO

Foi, ultimamente transferido,

a seu pedido, da comarca d'Ana-

dia para esta o ex.“ snr. Dr. Igna-

cio Monteiro, integerrimo Juiz de

Direito.

Sua Ex “ tomará posse na pro-

xima semana.

No dia 5 de maio proximo pelas

li horas da manhã, á porta do Tri-

bunal Judicial d'esta Comarca1 sito

na Praça d'esta Villa, e na execução

por custas e sellos que o Doutor

Delegado move contra Luiz Marques

da Silva, Filomena Andrea da Silva,

Joaquim Hilario da Silva, solteiros,

maiores, Emilia Isabel da Silva e

Alcide Jacyntho da Silva menores

puberes, todos ausentes em part:

incerta na Republica dos Estados

Unidos do Brazil se ha-de arrematar

e entregar a quem mais dér acima

 

BENEMERITU

No dia 21 do corrente foram

:oli'erecidos. por um anonymo, ao

Ali eram dezenas de moedas

de cobre, caindo n'um largo pateo,

onde o rapazio luctava doidamen-

'te com a ganancia do lucro.

Uma coisa parecida com o_ que

vi pintado n'um quadro magnifico.

A humanidade digladtando-

se para possuir uma barra d'ou-

to¡ Í O

Hospital d'esta villa. trinta e oito

lençoes, dez travesseiros, sete ca-

misas d'homem e sete de mulher.

E com a maior satisfação que

registamos este acto de verdadei-

ra benemerencía.

W

 

de tres quartas partes do seu valor

preço porque c posto em praça o

direito que os executados teem a

quinta parte de uma divida activa de

!um conto de réis, de que são deve-

dores Joaquim Fernandes da Silva e

mulher, de Pereira. de S. Vicente de

Pereira, d'esta Comarca. constituida

por esctiptuia publica. Pura a praça

Ovar, 20 de abril de 1907'

Verquuei a exactidào

Veriliquei a exactidão

O JI"" 'lc D"“"O' "-0 “'mhuu'w O "2." substituto, em exercicio, du JlltZ :lu

Alves Cerqueira

Frederír-o Ernesto Canuu't'nha

Abragúo

O Escrivão

direito

Alves Lerqrtcira

. 0 Escrivão

Antonio Augusto Freire de Liz
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DE
Um Mam; m haver WWW - ANTONIO DA SILVA SANTOS
Que decerto dá nas“, '

264, RUA;DO MOUSINHO DÁ SILVEIRA, 270 -PORTO

P'ra que se possa saber,
' _Qual é o senhor do TASCO
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60
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60
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,t »rpa -
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Ml João de Calais (verso) . . . . . . . . . . . . 60...LARGO ;DA PRAÇA- M AMariquinhaSpadeira. . . . . . . . . . . . 60- A _

Carlos Magno (versos) . . . . . . . . . . . . 60

Os proprietarlos d'este estabeleennento, na VlBlUHlNÚ TAVARES USHÚÀ Êglggrgfngçgggãàs; 3 1 z 3 j z ; 3 j 3 3
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. . 1 . _ com esmerada perfeiçãoe Inodici- Alilha_Maldita . . . . . . . . . , . _ _ , 60
gOS de lntoarla, VthOS dll. (Jompanhla e outras dade de preços, toda a encommen- Historia do Conde .Redondo . . . . . . , , , , 60

da de qualquer obra concernente O Fradinho Atiradiço . . . . . . . . . . . . 60
marcas, etc' etc' á sua profissão. (l Conde de Monterey . . . . . .' . . . . _ . 60

Tabaco¡ 9 Ph°5Ph°r°5 Para' “mudar -Sendo preciso, em qualquer Historia de João Urso . . . . . . . . . . . . 60
Azeitona d'El'vas a 220 reis o Kilo. dia da semana, fazer-se encom-

 

Deposito do Café Moido Especial

0 MELHOR E DE MAIS SÀHIDA EM OVAR

mendas, o proprietario virá. tam- Envia-se o catalogo gratls a quem o requlsltar
bem a 'esta villa. a caza dos fre-

guezes, que para ISSO O av1zem Porto-'lyp. Pemnsulnr-Run de S. Lhrlspim, [8 a 28

pelo correio ou pessoalmente
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N'esta bem montada ofñeina tvpugrephiea imprime-se com prempticlão, nitidez e por preços excesmyamente baratos

todo e qualquer trabalho que diga pertencente e arte typogmphiea, tw* enno: tar/turn, m-¡ppam recibos, envelnppàs,

certõess de estnlieleeimentes, meinernmluns, circulares., obras de livres, Jnruztes dl'dl'lOS e semanaes e desde o Simples e. mo-

desto carrão de visita a 150 reis e cento e mms preços. _ H _ .

Fazem-se impressões em todas as côr-es. _ EnveIOppes desde 115200 reis 0 milhelro

Tísta redacção encarrega-se de todos os trabalhos typOgraphicos

DE s. CHRISPIM, 18' A 28

Com 911t"itdit pela, Rua dos ll'lereadores, 171
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