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Politica. Geral

A Scienci-;e o Poder

I

As ideias geraes, reconhecidas

por verdadeiras, que estão na in-

telligencia e na convicção de todos

ou do maior numero, vieram su-

bstituir a auctoridade. E' o estado

como um executor da rasão. A

força espiritualisou-se. Não é a

vontade arbitaria do poder, mas a

sciencia, quem estabelece a legis-

lação social e politica. Eis o que

constitue e destingue a. vida mo-

derna. Pergunta-se ao poder a ra-

são de seus actos: e para elle su-

bsistir e durar vê-se obrigado a

respeitar os fins communs, e a

encaminhar a ordem das coisas de

maneira a satisfazel-os.

Está tudo conspirando para a'

harmonia geral das classes: a de-

sigualdade dos individuos vae de-

crescendo.

No meio do confiicto entre as

forças diesolventes e os poderes

retrogrados, que sustentam a or-

dem antiga, vemos surgir uma

synthese intellectual e politica, on-

de nenhum elemento social é ex-

cluldo, mas todos acham logar e

se harmosisam.

As nações modernas são a ex-

pressão de princ-pios universaes e

verdadeiros, de cuja contradicção

só resultam o atrazo e a morte.

Para viverem precisam de os ap-

plicarem, deque elles as organisem

e animem. As nacionalidades, por

mais 'relativas e particulares, que

sejam as condiçôes da sua exis-

tencia, não podem dispensal-os. O

ideal de alguns phiIOSOphos e pu-

blicistas, os historicos. os doutri-

narios, os conservadores, era a

conciliação da ideia catholica com

os principios modernos, da Euro-

pa do previlegio com a Europa re-

volucion'aria.

Estes homens serviram bem

no tempo da restauração, epocha

transitoria, em que as novas theo-

rias se ensaiavam, e pareciam

ainda senhos de uma imaginação

enthusiasta. Hoje não servem as

suas doutrinas senão para prolon-

gar de um lado uma situação es-

teril, do outro a agitação que amea-

ça. A verdade das novas ideias

passou jáde theoria á. convicção

geral, á. vida real activa, e já se

traduziu em factos, que a estão

confirmando. Todos pressentem

uma reforma. A, phase historica

vae chegando' ao seu termo. A pha-

se racional entra no seu periodo

eterno.

II

Já se mostram os symptomas

precursores de um grande drama.

A Egreja que tem a ambição

de dominar o homem pela fé e o

culto, não póde reformal-o. Sem

ossuir uma deutrina que sirva de

ase ás instituições politicas, sem

resolver problema algum, a egre-

ja fechou a porta do futuro. Crê e

obdece, nada mais sabe dizer: e

com isto paralisa a civilisação e o

desinvolmmento das forças moraes,

qLue antecede o progresso das so-

ciedades.

_Hoje acrescentamos o que se

segue: ' _ _

quuanto a monarchia ex15tiu

em França, como estava de mãos

dadas com a Egreja, esta. não cui-

.

L-___ _i_._
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massas pepulares.

O que propunha o abbade de tural.» _,_qr VJ».- › ~

Lammenaís no __ w_a1_..,L'Aoen'ir ' "'¡U'S'FÍ'Braga abandonou o ca.-

(artigos insertid'os' nais obras com- minho, que devia em si- proprio

pletas», e que motivou à censura precurar, para se deixar conduzir

de Roma, é agora o fim mais am- como discípulo de Comte: abdican-

bicionado pelo clero. do assim o proprio talento ante

Esse padre, apesar "do seu es- uma philosophía alheia, imaginou

tilo vigoroso, eloquente, não levou' pregredir. e cahiul

Gregorio 16 a separar-se das mo- ,aMau positivista, infiel mate-

narchias, e o papa condemnou-o. ria'lista, porque reconhece a exis-

Depois que o segundo impario tencia do icognoscível, separado

cahiu, vendo-se que era estavel a do espiritualismo, entregue ao pen-

republica, como já não tinha no samento dos outros, vagneia entre

poder quem a appoiasse. a Curia todos os campos do eXperimenta-

mudou de politica. e emprega to- lismo sem formar um systema per-

¡dos os meios, a que já nos referi- feito de idéas, não fez verdadeira

mos, d'infiuir nas classes inferio- digestão e assim¡ ação dos mate-

res. riaes colhidos, ostenta mais do

A situação violenta, em que que pode. e precipita-se a cada

Pio 9 collocou a egreja catholica, passo, desde ue se metteu a es-

nem quando podesse firmar-se no crever philOSOp iaehistoria,scien-

Evangelho, que vemos saphisma- cias, para as quaes parece não

do para autorisal-a, deixaria d'o- ter nascido bemfadado por falta

vbrigar os governos a actos repres- de critica e de pensamento seu».

sivos,_ que annullem os manejos «Não podemos. pois, louvar n

reaccmnarios. ,seu livro de Historia Universal

Os governos não devem nem escripto quasí servilmente sobre

_podem ser indiffe'rentes á reacçãolos de Lenormant, dos quaes ape-

clerical no sentido em que hoje'nas se affasta na theoria religio-

dirige. lsa--A sua historia nada tem de

' original, quasí toda pertence a Le-

normant.

«O que é original, oque per-

A ordem social não pode con- tence inteiramente ao nosso pro-

tinuar. Ifeissor é o desPrezo da boa lingua-

Caminha a Europa para essalgem; o estilo mais que baixo, a

dissolução do mundo historico que falta completa. de grammatica, a

os tres ultimos seculos se teem íncoherencia das them-tas, um bom

empenhado em conseguir elas par de contradicções, o erro na ex-

forças reunidas da sciencia, ain- posiçao dos factos, a apreciação

dustria, e da liberdade. E a nossa temeraria e dogmatica, a omissão

epocha, não nega só, afñrma tam- de factos principalissimos na his-

bem. não destroe só, mas recons-.toria, e uma errada apreciação do

titue e organisa, não indica so- movimento religioso.

mente_ o mal, vae preparando o «Tudo isto é muito seu n'este

remedio. _ . _ livro, que destina ao fim de refor-

Tudo se micta. tudo se move. mar o ensino, não vendo, que an-

Os homens suâieriores não des- tes de tal refer-ma. deve reformar

cançam na m iffer'ença, não se o livro d'alto a baixo em todas as

enervam' no scept1c1smo. Ha uma paginas.

fé racional, como havia uma cega «Festejar-iamos este livro, se

e passiva. Convem apressar a fosse digno de louvor.

ruína do passado. Os germens do Lingoagem e grammatíca-

pregresso futuro estão anciosos «Causa notavel extranheza a

de se desenvolver em condições a lingoagem, a qual parece um

mais livres. E' preciso sahir d'es- misiiforio,

te estado duvidoso. e contradicto-'

ãlOo '10:0 lJOdel'tiH'octfdi'ãfgêldê' to encontramos plateaic e platô:

ame“ e "o se“ 1 O os "61 os e em vez de cómonos. blocos! e ain-

mteresses games e. que a sua “ção da, detalhadamente, íntrtncavel

sela revomcfondana ?tao [1365“” recorrencía, corvéas etc. 0 inven-

temPo orgamsa ora'( ev' ao") tario total seria enfadonho.

, . . «O nosso rofessor de littera-

Lourenço dAlmelda e Mede'ros' tura parece eisquecido totalmente

do portuguez, e assim usa da pa-

' lavra urgente em vez de impor-

tante (pg. 157) e applica a palavra

detritos ás religiões, como se tra-

tasse de materiaes existentes em

certos logares.

«Nada d'isto porem admira.

IV

«Em \'1'/,Il(^,lliílllll'“l uu ¡u! u :l
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A Visão dos Tempos e as,

Modernas Ideas do Sr.

Theophilo.
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razia (216 e 224) e bambochata»

(pg. 109). i _

Offensas a grammatica. «Aque-

le, cujo espirito foi disciplinado

por uma educação domestica do
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4 Repetições

_ orientação. a acção da

justiça exercia-se sol a sol, que

ainda nos ficou dos symbolos pri-

mitivos.

«Não sabemos com quem con-

corda o que-se é pronome, pare-

cendo-nos, que não é conjuncção.

«D'aqui a universalidade d'es

ta tradicção. que se deve esperar

das interpretações sacerdotaes, e

ver n'ella uma reminiscencia ».

(pg. 39).

Esta frase-e ver-não obedece

á grammatica.

«Elle restabeleceu os templos e

os sacrifícios tão bem, que se pres-

tou aos cyclos divinos as suas ho-

menagens tradiccionaes» (pg. 130).

Que construcção e que syntaer

«Eu arrebatei Sussínah, o deus

que habita nas florestas, e que nin-

guem ainda lhe tinha visto a ima-

gem».

Este que! e este lhe! desmen-

tem o Soares Barbosa.

«E' por isto, que a constituição

do Zodiaco deriva-se diesses my-

thos naturalistas e da adoração do

deus Lua chegaram a prever os

eclypses». (pg. 237).

Quemé o sujeito do chegaram?

0 pronome se depois do verbo,

guandu o uso o pede antes, ou uan-,

o o verbo não é reflexivo, é ocu-

ção brasileira, muito usada pelo

nosso professor.

Se a isto ajuntarmos as más

traducções do' alguns trechos de

Lenormant, cuja transcripção pou-

pamos aos leitores, ficaremos sa-

turados corn tanta cousa enfado-

nha.

Parece, que o sr. Theophilo zom-

ba dos leitores, pois declara. que

a civilisação da Assyria foi um

accidente de sete seculos. (pg. 137)

como se sete seculos fossem se-

te diaséNão se admin-em, quando

diz o vento do sudueste, que se ex-

pun/ta á porta das casas pg. 262).

Esta exposição é curiosa.

Depois da descoberta e leitura

dos monumentos cunetformes é

que as religiões da Caldhc'a, mal

'conhecidas pelos diabos da Biblia,

manifestaram a sua originalida-

de, (pg. 229).

Nu» -w:›--¡ni'~, 'int'- :ii .bos são

estes A-N. B.-Nós sabemos o que

|o auctor quer dizer, os deuses da

Assyria e da Caldhêa na Biblia

passam a ser diabos e com o mes-

mo nome, mas a maneira porque

Se exprime o sr. Theophilo é ina-

ceitavel. L. A. M.

«A introducção do deus Ansur

   

Gastronomo

No corpo do jornal. . .
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dou de attrahir e ligar a si as I social da humanidade; como Pri-l facto moral e juridico foi garan- e Assar, que se tornou a unifica-

tchard lhe escreveu a historia na- tido ção nacional da Assyria (pg. 232).

Que a concepção d'este Deus

operasse a unificação, comprehen-

de-se-que se convertesse em unt-

fr'caçáo, só entra na cabeça do sr.

Theophilo.

A nossa critica é justa, e não

soffre a mais pequena replica.

Notaá critica-tudo cepia e tra-

palhice.

Contradicções, erros e anedo-

ctas;

«N'esta parte não se descuidou

o nosso professor. Vamos ouvil-o.

Diz o sr. Braga: nenhum es-

queleto fossil foi ainda encontrado,

que authenticasse a presença do

homem no terreno miocena -(pg.

30)-e diz depois-n'este periodo

miocena o homem era analogo ao

tasmam'ano Vanz-Diemen, mai ar-

mado, vagabundo e trans ortando

comsigb o seu. fogo, (pg. 2) e af-

lirma tambem a existencia do ho-

mem Iniocena mais adiante.

«Assim a precipitação, com que

leu o Hamy, o fez por em duVida

n'um logar o que n'outro aiiirma».

Diz o sr.The0philo,que o_ Egy-

pto é a civilisação mais antiga de

que a historia possue monumen-

tos (pg. 67) e diz tambem queo

apparecimento da. suntptuosa' cw¡-

lisação do E vpto nas grandes ci-

dades da Ca dhéa pouco podia fa-

zer invejar á civilisação accadica,

tdo antiga como ella (pg.201) e lo-

o afiirma que Babilonia appren-

eu a philosophia do Egypto (pg.

203).

«Amrma, 'que o Egypto dec'ahiu

por falta de uma democracia (pg.

'72 . Não sabemos que democracia

desejava o sr. Braga ver n'esse

tempo, nem se incommóda em no-

l-o explicar, ensinando-nos, se o

Egy to podia ter a democracia

d'Atiienas, ou da republica roma

na, ou outra qualquer-Attribut-

porém a queda d'aquella civilís l.-

ção a uma só causa,eesta contus-

tavel. é o maior dos disparates

historicos-o nosso escriptor cor-

rige-se, mostrando outras causas

d'aquella queda, (pg. 156).

«Para se desmentir diz-nos,que

0 primeiro ¡moer-io crihiu por' ful-

tr¡ .t uu, nar-r) nas' classes ¡ilustra-

das, por extincção da aristocracia».

Assim n'este mar de contradi-

cçóes o desgraçado leitor. quando

lê uma pagina d'este livro, está

sempre sem fé, e sem, convicção

até ver o desmentido n'outrol

Na theoria do progresso. que

aliás não liga com a evolução

Dormínhoco

,quando desce a usar da palavra '

Adoro um prato bem apimentado

Com grosso môlho, de qualquer eixada . . .

E após. um bom charuto não selado,

P'ra completar a bella patuscada. ..

Não quero, custa-me, que me

julguem aciutoso escrevendo ácer-

ca do Sr. TheOphilo Braga.

Por isso citarei sobre a famosa

Historia Universal a opinião de

um escriptor nosso, um dos que

melhor conhece os systemas de

hilosophia, e que dexia ser mais

embrado, o Sr. Cunha Seixas,

Vou transcrever o capitulo 3.”

das suas Lucubrações Hístorícas.

«Apresenta o Sr. T. Braga um

plano de constru'cção historica,

p'romettendo escrever a historla

mais puro theologismo, que se

elevou louvavelmente até conse-

guir o diploma de uma faculdade,

onde a metaphisica lhe corrompeu

a intelligencia (não vemos isso),

logo que esse espirito recebe as

primeiras licções severas da ex-

periencia, :1 educação punitiva da

realidade acaba de completar-lhe

a dissolução» (pg. 8).

«Não sabemos, que funcção

tem aqui a palavra aquelle, que

parece um sugeito.

«Na propriedade primitiva 0

Gosto tambem do trago delicado

Quando este é pago pelo camarada

Que gosa fama d'homem apatacado;

,Não consentindo, que se pague nada...

Porém, de tudo o que eu mais aprecio,

Do que mais gosto e nunca me enfastio;

Nem me aborreçol (Queme leve a brecal)

(Pouco me importa o mundo e corra a fama)

E' deitado encontrar-me em hôa cama,

Sa-bo-re-en-do o gosto da somneca. . .

E. S.
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nem explica na sua origem, area,

e fins, declara, que começamos

pelo intelectual, continuando pelo

moral até alcançarmos o economi-

co, que resulta da dupla acção das

descobertas e da moralísação das

necessidades (pg. 51).

Esta theoria é completamente

falsa, porque o progresso é simul-

taneo para todos os fins humanos,

sendo ainda mais falso, que o

economico seja o mais tardio,

como poderiamos provar com a

historia na mão-o nosso escriptor

encarrega-se do desmentido, de-

clarando, que 'as primeiras civi-

lisações se basêam sobre o em-

pirismo do Estado e das artes ín-

dustriaes (pg 47.) Assim apparece

o progresso economico logo nos

primeiros tempos.

Não passe sem reparo o fun-

darem-se as primeiras civilisações

só n'es'ses elementos porque se

fundam tambem na idêa religiosa.

Declara o sr. Theophilo, que a

1.' phase da religião egypcia foi

o fetichismo, e que a religião so-

lar é. a mais antiga d'esse paiz,

(pg. 90).

Diz, que no planalto de Pamír

se encontraram depois do diluvio

geologíco as trez raças, turaniana,

kuchita e aryana-que os aryas

emigraram, refugiando-se n'estle

planalto, do qual depois desceram

assim como as outras raças.

Estas asserções podiam ser

acceites ha annos. mas logo que

a moderna critica soube encarar

melhor a questão. deixou de ser

seguido esse parecer, que tem

contra si todas as condições cli-

matologicas, pois não era natural,

que o Pamír servisse de refugio,

havendo outras situações mais

commodas. '

Não negamos o encontro das

raças, que parece provado, e que

é affiançado por Lenormant, Bur-

nouf, Quatrelages, Renane outros,

mas a preferencia do planalto

para o logar do encontro não está

em relação com estudos posterio-

res do orientalismo.

«Esta questão é importante na

ethnologia.-Levantada aqui ligei-

ramente pede largo desenvolvi-

mento».

«O nosso professor, sempre

dogmatico, não a discute por até

ignorar'que haja discussões sobre

um ponto, que julga incontro-

verso». ,

«Tambem toma a deusa Milíta

por uma simples evolução femini-

na na religião babylonica, quando

era uma grande deusa na Assy-

ria, esposa de Bel Mardulc, e pro-

ductora dos germens» (Baissac -

Origines de la Réli íon).

«O sr. TheOphi o parece igno-

rar a .existencia das colonias

egy cias, e não vê a importancia

d'el as, nem parece conhecer as

muitas tradicções asiaticas, sendo

de tal ordem, que alguns mytho-

logos julgam, que a. maior parte

da civilisaçao o Egypto procede
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Então, não podendo guardar

mais silencio, fallei d'este modo:

«Poderoso ministro de Ceres,

dirigindo-te, reconhecido, o tribu-

to dos meus agradecimentos, ser-

me-ha permittido, sem oñ'ender-te,

perguntar qual é o segredo dos

mysteriosf. . . Ate aqui, não vejo

de luz senão a dos brandões»

Iniciado, eu t-o vou explicar;

attende-me.

«O nosso segredo é o conheci-

mento das leis da natureza-nós

temos duas doutrinas: a dos igno-

rantes e a dos sabios»

«A primeira são as fabulas in-

ventadas pela humanidade e atri-

buídas aos deuses; este romance

6 redigido para o vulgo ivnaro.

. «A segunda comprehende a

cosmologia, a astronomia e a phy-

sica-ensina a conhecer as cau-

sas pelos eñeitos e a distinguir

 

z.

da Asia, o que não merece os re- l tanto mais sympatico

'forte e desassomb
paros do sr. Theophilo por igno-

rar estas controversiasl» _

:Atfirma, que as civilisações

turanícas se fundam no empirismo

do estado e das artes industriaes;

tambem aqui ha demasia - e nos

Traços geraes de philosophia posi-

tiva diz, que a civilisação egypcia

se fundava no dogma da morte -

considerando este dogma como

especulativa.

«Estes erros nascem de não

ter pensamento lixo, e andar no

vago e no indeciso prOprio de um

espirito, que se entrega a estudos

menos adequados á sua intelligen-

cia».

A demonstração conpleta das

violencias, que faz ao senso corn-

mum, á. realidade dos factos, ás

leis da historia, ás datas, e emliml

a toda a sciencia, ficara muito pa

tente no correr d'este. analyse

aliaz incompleta.

l (Continua).

Cunha Seixas.

_-.-----

Chronioa dlum

vagabundo

Ao entardecer d'um destes dias

a cacimba fustigando os transe-

untes, n'um virar duma es nina

deparou-me o acaso um con eci-

mento velho.

-Meu xenhor então por cá?

-E' verdade, meu pequeno.

E emquanto contemplava es-

pantado o pequeníto vendedor de

postaes e bugigangas, ainda ha

pouco palmilhando as ruas duma

cidade distante d'aqnella onde me

encontrava, ia-lhe notando nas

feições uma alegria intensa, com-

paravel á que sente quem encon-

tra um amigo.

E na verdade eu era amigo

d'aquelle garotíto, tão novo eà'á

valente luctador em pró da vi a

ajoujado com mil preciosidades,

arrastando um thesouro na sua

malasita de pau envernizada d'um

verniz estafado pelos beijos dos'

annos. . . “

Eu, e todos os que o conhecia-

mos.

E: então, elle que retribuia

com gratidão inex rimivel os fa-

vores dos que o onravam com

a sua confiança.

Tornava-se adorador dos ve-

lhos amigos, os rapazes que o li-

vravam muitas vezes de grandes

pesos, com rando-lhe colecções

de postaes, rilhantes. ..

Adoração que tocava o delírio

dos selvagens pelos seus caros

fetiches. . .

E que de vezes mataram a fo-

me, cobriram de roupas o pobre

foragido da fortuna, acorrentado

a um contracto ignobil, vendendo

a liberdade a um patrão exigen-

te. . .

E está alli, deante de mim,

estes d'aquelles; dando-nos assim

a chave dos phonomenos da natu-

reza que o vulgo considera sobre-

naturaes.

«Possuídores de todas as des-

cobertas da sciencia, as encerra-

mos no fundo do nosso santuario;

é esse o segredo da superiorida-

de que temos sobre os profanos.

«Esta sã doutrina que a plebe

não comprehenderia, engrandece o

homem, exime-o dos terrores, das

fraquezas communs e 0 approxi-

ma da divindade.

«Nada se extingue na nature-

za; a materia é eternamente viva;

só a forma varia e se desfaz»

E' pois esse o vosso segredo?

Não temos outro - se d'este

modo não procedecemos, ha mui-

'to que os índiscretos o teriam di-

vulgado. Entendes agora por ue

este sigilo não pode ser conheci o?

- Comprehendi.

Foram vinte os adeptos inicia-

dos no mesmo dia, e cada um, se-

gundo as suas aptidões. o seu

grau d'intelligencia e posição so-

cial se doutrinaram diversamen-

te das revelações que me foram

feitas.-Diziam aos guerreiros que

a bravura e a dedicação á patria

eram altas qualidades que lhes

asseguravam um logar nos Cam-

pos Elysios.-Aos camponezes elo-

giavam-lhes a agricultura de que
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pela. existencia. A_

Atira-me aos olhos com as

suas lindas coleções que acaricio

e algumas das quaes guardo, mais

!como lembrança do petiz Alhaver-

no e talvez para lhe dar alguma

:alegria quanto é certo dizer-me

íque pouco tinha vendido n'aquel-

le dia. . .

E elle ia a acabar!

O sol no poente, allogado em

turbilhões de nuvens, como uma

creança n'um montão de rendas,

envia-nos um baço crepusculo.

E o garoto chora lagrimas de

amizade sobre a. esmola

dou

envi rados por elias, apregoando,

,n'um canto derradeiro e n'um es-

Eobjectos.

,' Desapparece no torvelinho da

\multidão, como um atomo mise-

lravel da somedade estupida, com a

_pequenez dos que não tem a força

;monetaria para se elevarem aci-

ma da nulidade...

l Tão pequeno como os que ro-

.jam a face no pó das ruas para

as trilharem soberbas equipagens,

loucas vaidades ermagestades so-

berbas...

Mas que grande ao mesmo

tem ol

(gue heroísmo, n'aquelles ten-

ros annos, faz mover todos os

musculos no encalço duma ideia

sacrosanta-a do trabalho!

Que heroícidade n'aq uellesmus-

culos de creança, levando-o a to-

da a parte a mpstrar a sua rique-

za, os seus cartões tão bellos, os

seus brinquedos de bebés!

Onde houver uma donzella so-

nhadora“, idealisando na odor-asa

primavera da vida um amor lou-

co, pedindo ao postal illustrado a

mais bella vitalisação desse amor,

elle apparece sorridenze.

E que tentação os seus!

De que ainda guardo gratas

lembranças. ..

Ao reve-las, quasi quotidiana-

mente, parece-me ouvir ainda

cumprimentar. risonho de felici-

dade.

_Meu xenhor, como bae?

E 10go a desatar em soluços,

com lagrimas de gratidão, o pe-

ueno filho das Asturias lembran-

do com a sua força de vontade as

fanfarronadas dos nuestros her-

manos..

Onhip

 

A” GANDAIA.

Hontem um amigo com quem

me encontrei, disse-me: Você já

leu «O Ovarensen? Respondi ne-

gativamente. Veja a. chronica de

Mario Relvas-continuou elle-e

diga-me depois d'isso, se ainda

tem coragem de apparecer na rua,

Céres era patrona, encareciam-

lhes esta arte mais que as outras

e lhes concediam honras; os seus

trabalhos agronomicos- davam-

lhes direito á felicidade da vida

futura.- -

Ao rico diziam que a fortuna

bem adquirida era uma prova da

protecção dos deuses; que um

meio infallivel de ganhar o ceo se

encontrava na líberalidade para

com os miseraoeís: o tartaro en-

guliria os maus e avarentos. Por

emquanto nada que não seja di-

gno de louvor; mas ajuntava a

esta formula obrigada:

((Iniciado, não esqueças que os

deuses recebem as oiferendas dos

mortaes e lhes darão a recompen-

sa depois da morte.» V

Aqui o padre se denunciou;

não tendo outra industria senão a

do altar, d'elle tirava um bom par-

tido para viver abundantemente,

feliz e sem cuidados.

Não era senão aos philosophos

e aos instruídos que revelavam os

mysterios. Desgraçado do impru-

dente que se atravesse a censura-

l-os ou os ridicularisasse, ou mes-

mo sobre elles fizesse algum repa-

ro; a sua vida estaria arriscada!

Era preciso acreditar cegamente,

nas fabulas sacerdotaes; a duvida

não era permittida; ainda mesmo

que fosse um absurdo revoltante

 

_ que lhe

ara a ceia, e parte, de olhos

tylo suggestivo e tipico, os seus

quanto mais i sem_ receio de que uma bala lhe | se faz reclame
rado no labutarlestOire a cabeça. Quasi desmaiava,

ao ouvir o meu amigo.

Mas o que succedeu? inquiri

assustado-Que grave denuncia

teria feito «O Ovarense»?

_ O meu amigo socegou-me. sor-

riu maliciosamente, e tirando do

bolso o jornal, leu a chroníca.

E eu pensei: quem será o gru

po pavoroso que assim possa pôr

termo ao resto dos dias da minha

attribulada vida?

Não ha um nome a descoberto,

não se levanta uma pontinha do

véu, ninguem procura desvendar

o m sterio. . .

eu que tinha grande prazer

em conhecer os nomes da gente

do grupo, e eu que tenho mêdo, e

queria queixar-mea auctoridade

para me mandar vigiar por cabos

de policia. . . para evitar o perigo

e um crime horrivel! Mas valha-

me Deus, que o snr. Mario Rel-

vas assustou-me. Já passaram

vinte e quatro horas, depois que

soube a triste noticia, e ainda me

não sinto bem. Estou aborrecido,

a tremer de susto, e em qualquer

pessoa que me fita vejo um dos

do grupo, e as minhas pernas tre-

melicam e recusam a andar...

Nada. isto sem purgante não

passa.-O' Carlos Baptista, salta

de lá uma limonada de citrato de

magnesia, mas isso bem assuca-

rada, para não amargar nem...

repugnar.

Anda depressa, Carlos. que

me sinto mal. Se te demóras, vou

á pharmacia do Ernesto ou á do

Carmindo. .. se este não se assus-

tar com o meu susto.

Obrigado amigo Carlos, pelo

purgante.

E, agora, se não tivesse receio

de que uma bala me esmigalhas-

se o craneo, iria por ahi fôra, á

gandaía, até S. Miguel, conver-

sar baixinho com o snr. Mario

Relvas. Queria perguntar-lhe os

nomes dos typos que compõem o

grupo destruidor, para me preve-

nir contra ualquer ataque. E o

snr. Mario elvas, que é um ex-

cellente coração e uma bella al-

ma, estou convencido, não se fur-

taria á satisfação do me pedido.

E tambem que vá agradecer-lhe

o seu aviso e a sua maneira de

correcto proceder. de que não

mettia foice em seara alheia.

Mas a S. Miguel é que não vou.

Tenho medo, repito, e tenho susto

e tenho dito.

E tudo isto por quê?

Por ue eu, no «Jornal de Ovar,»

tenho p otographado algumas das

mais formosas meninas da nossa

terra, e como ainda não perdi

tempo com as das familias do

grupo, os typos juntaram-se, e

sortearam-se... para metterem

uma. bala nos meus miolos, se

eu os não elogiar. Ora ahi está.

Descancem. Cá em casa não

dever-se-ia acreditar... D'onde

esta conclusão rigorosa: a igno-

rancia e a credulidade levam ao

Elysio, emquanto que a sabedoria

e a razão condusem ao tartaro.

Contudo, eu, Diagoras de Mel-

los, apesar do odio que sinto pelo

sacerdotes, creio render homena-

gem á verdade publicando que o

tim da fantasmagoria eleusinia é

a pratica das virtudes sociaes. In-

felizmente. este ensino grandioso

acha-se desñgurado pelo orgulho

e a ambição dos padres d'Eleusis.

Tal é a narrativa ñel das Thes-

mophorías ou Eleusinias. Poderia

continuar a descrevel-as contando

muitos incidentes ligados a esta

questão; mas um simples resumo

bastará para tornar conhecido ela

posterídade o objecto e o fim 'es-

tes mysterios.

CAPITULO VII

(5.“ coníerencla)

Diogenes

 

Esboço Bíographico d'este Cynico.

Diogenes é sem, contestação, o

philosopho mais original d'anti-

uidade. Nascido em Sinope, filho

'um joalheiro, foram ambos sur-

prehendidos a fabricar moeda fal-

a ninguem, gratui-

' tamente. Se quiserem reclame, pa-

guem-no a 60 reis a linha.

E para finalisar: Pode o sr.

Mattos Relva informar o grupo de
que Gil-Braz não recua no cami-

nho. Uma bala a mais ou uma vi-

da a menos, não o saberá o rei na

côrte.

E ñquem certos d'isso.

Maio, 3.

Gil-Bras.

 

BOLETIM _ELEGllNTE

Fazem annos, no dia 8-0 sr.

Oscar Ramos, e no dia 11-0 sr.

Augusto Hermogenes Ramos, am-

bos filhos do sr. Manoel Henriques

Ramos.

_Vindo da ilha do Principe,

chegou a esta villa o nosso bom

amigo José Armindo Ramos.

llll'l'llildnlü à r

TEMPO

Na semana finda esteve um

tempo verdadeiramente insuppor-

tavel soprando sempre rijas nor-

tadas que, levantando immensas

nuvens de pó, tornavam quasi im-

possivel o transito nas ruas.

Foi um grande liagello para a

agricultura, á qual deu graves,

prejuizos, especialmente aos vi-

nhados, quebrando-lhes muitos

pimpolhos.

_._*__

Pesca

Não houve trabalho de pesca

na costa do Furadouro, em virtu-

de do estado d'agitaçâo do mar.

x

 

Dr. Ignacio Monteiro

No dia 1 do corrente tomou

posse do logar de Juiz de Direito,

d'esta comarca, o ex.um snr. dr.

Ignacio Alberto José Monteiro. que

havia sido transferido, a seu pe-

dido, da comarca d'Anadia para

esta.

A osse foi conferida a sua ex.“

pelo uiz 2.' substituto, em exer-

cicio, o snr. João José Alves Cer-

queira, sendo lavrado o respectivo

auto pelo escrivão do primeiro of-

licio snr. João Ferreira Coelho, as-

signando em seguida os seguintes

srs.:

João José Alves Cerqueira, Dr.

Ignacio Alberto José Monteiro, Dr.

José Luciano Corrêa Bastos Pina,

Dr. Bento Guimarães, Dr. Domin-

gos Carneiro d'Oliveira Pacheco,

sa, presos e julgados. O tribunal

pronunciou a pena de morte con-

tra o pae, e a da proscripção con-

tra o filho; os seus bens foram

conñscados. Redusido á miseria,

deixou a patria, levando apenas

alguns drachmas e acompanhado

por um escravo, se dirigiu para

Athenas. Este passados alguns

dias fugiu-lhe;Diogenes esperou-o,

mas não reapparecera. Alguem

aconselhara-o que se ueixasse ás

auctoridades. Como responde,

Diogenes, Manes já não precisa

de mim, pois que me abandonou;

e eu provaria que preciso d'elle,

reclamando-o. Nãol Diogenes não

soffrerá mais esta vergonha.

Chegado a Athenas sem re-

cursos, fez-se nos primeidos tem-

pos ortador de fretes; depois ia

a an iar nos campos hervas e le-

n a que vendia, modica industria

que 'mal lhe fornecia o necessario

para não morrer de fome.

Um dia. não podendo vender o

producto do seu trabalho, excla-

mou: Sou, na verdade, bem tolo

em sustentar e aquecer os outros

á minha custa; porque não heide

comer estas hervas e raizes? Des-

de então não mais foi colher para

os outros; alimentava-se d'hervas

e raizes.

(Continua).

Clara de Miranda



Dr. Manoel Alberto Vieira Mon-l

teiro, Abbade Joaquim José d'Oli-l

veira e Cunha, José Corrêa Mar-

ques, Manoel Maria Amador, An-l

tonio Augusto Amador, Abbade!

Manoel Pereira,João Marques Cou-

tinho, Dr. Antonio Joaquim d'Oli-

veira Valente, Dr José Duarte Pe.

reira do Amaral, Isaac Julio Fon-

seca da Silveira, P.“ José Maria

Maia de Rezende.

Dr. Joaquim Soares Pinto, Dr.

José Antonio d'Almeida, Dr. Pe-

dro Virgolino Ferraz Chaves, Dr.

Antonio d'Oliveira Descalço Coen-

tro, Dr. José Ferreira Marcellino,

Dr. Antonio dos Santos Sobreira,

Dr. Gonçalo Huet Baceilar, Dr.

João Maria Lopes, Angelo Zagal-

lo _de Lima, Antonio Augusto.

Freire de Liz, Frederico E. Cama-

rinha Abragão, Amadeu Soares

Lopes, Manuel Maria Duarte, Ma-

noel d OliVeira Areias Cascaes,

Justino de Jesus e Silva, Francis-

co Julio, Francisco Rodrigues de

Pinho.

w_-
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Foram nomeados juizes de Paz

para servirem do biennio de 1907

a 1908:

Ovar

Effectivoz-Silverio L0pes Bas- É

tos.

Substitutos: - Manoel Ferreira

Dias e José d'Oliveira Luzes.

Vallega

EJectioo:-Jose Luiz Veiga.

Substitutos:-José Soares Cam-

os, Antonio Bernardino Tavares

unior.

lismorlz

Effectivo:-Antonio Ferreira da

Costa.

Substitul03.'- Domingos Pinto

de Sá Ferreira, Manoel Pinto Ro-

drigues.

Anda

E0'ectivo:-Antonio Fernandes

de Sá.

Substitutos;-Manoel Fernan-

des Leite, Antonio Lui¡ dos Reis.

__*_--

PEDIDO

Pedimos aos nossos Ex.“ as-

signantes, que, quando sofiram'

qualquer alteração na entrega do

jornal, nos avisem, afim de dar-

mos, immediatamente, as pro'í-

dencias necessarias.
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FOLHETIM

Contos d'Aldeia

o ANAC-REONTE

DE

Candemll

E o guarda-sol oscillava de

um e de outro lado, roçando pe-

los silvedos, como a vela de um

navio que bordeja á tôa, perdido

o rumo.,

O

O tio Ambrosio entrára silen-

cioso na taberna, accendeu um ci-

garro ao pavio da candeia, e en-

costou-se a vêr jogar. Um dos fre-

guezes fallou-Ihe em sentar-se.

-Hoje não-oppoz elle porem-

ptoriamente.
_

-Só uma bisca, tio Ambrosm.

-Já disse-insistia elle, chu-

ando o cigarro-Nada; que eu

gem sei como o jogo é. Uma com-

paração: é como nando um ho-

mem trepa acima uma cerejeira

M..-

JOHNAL
_.__s._-_.__...____,

Santo Antonio

Consta que a Irmandade de

Santo Antonio tenciona, este anno,

festejar ruidosamente o Santo,

nos seus dias prOprios e na sua

capella erecta no Largo da Praça.

Louvamos immenso a resolu-

ção da Irmandade, que é ¡jca e

mesmo porque já ha annos se

não faz esta festa, aliás impor-

tante, attendendo ao local em que

ella se realiza e a outros circuns-

tancias que todos conhecemos.

Oxalá que tal facto e seja uma

realidade, porque representa bene-
›.

,licio para o commercio local; e,

;ainda mesmo que _a Irmandade só

[com os seus rendimentos não po-

¡desse effectuar a festa, estamos

certos de que os nossos conterra-

neos contribuiriam, de bom grado,

em favôr do Santo, cada um, con-

soante as suas forças pecuniarias.
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CLUB DRAMATI'CO BOA-UNIÃO

Inaugurou-se, no domin o as-

'sado, n'esta villa, O «Clu ra-

matico Boa-União», installado no

Largo do Martyr.

Durante o dia o edificio achou-

se ornamentado e exposto ao pu-

blico, havendo á noute musica á

,porta do mesmo e queimando-se

i algumas girandolas de foguetes.

A's 9 horas houve espectaculo

,recitando-se varios mo_nologos e

poesias, e uma comedia em um

facto.

Pela primeira vez que pisaram

o palco todos os amadores se por-

Itaram á altura, destacando-se_o

¡snr. João José Tavares, na poeSia

, de Guerra Junqueiro «A Lagrima»

.que foi bisada a pedido.

Foram todos muito applaudo

dos, sendo os socios fundadores do

|Club dignos de todo o louvor pela

'sua iniciativa, com o que bastan-

,te se instruem. _

| Tomou parte a phylarniomoa

¡Oval-ense».

_w

l SANTA JOANNA

Realisa-se no dia 12 do cor-

'rente, em Aveiro, com a riqueza

e pompa do costume a fest1v1da-

!de em honra da Santa Joanna

|Princeza.

j De tarde sahírá a procissão

Ique é, sem duvida, a mais rica

que alli se faz.

 

_r-

RECOMPOSIÇÃO MINISTERIAL

Em virtude de terem sahido

dos ministerios da Fazenda, Es-

trangeiros e Justiça, respectiva-

mente os EXP“ Sur.” Schroeter,

Luiz de Magalhães e José Novaes,

houve recomposição ministerial

entrando os snrs. Luciano Montei-

que, em tirando por uma cereja,

vem logo uma mão cheia d'ellas.

Os outros, que já lhe sabiam a

balda, calavam-se. O silencio con-

trariava-o. Precisava que insistis-

sem, para assim desculpar a

consciencia. Ao cabo de dez mi-

nutos, atirava fóra com a ponta

do cigarro, e dizia:

-Com'assim vá lá.

tres jogos, e arrumou.

Espevitava-se o morrão da can-

deia, cedia-se o logar respectivo,

e então' é que era vêr a partida.

O jogo corria silencioso até

quasi ao fim; mas, depois, o tio

Ambrosio, com as cartas abertas

em leque na mão esquerda, e com

umajcarta levantada na outra mão,

olhava de soslaio o adversario da

direita, e principiava:

-Ora ponha-me aqui a bisca,

ainda que lhe custe.

E batia com a carta sobre a

meza de um modo triumphante.

O do lado jogava uma carta de

trunfo. E o tio Ambrosio a tremer,

irritado, com o punho cerrado sus-

penso sobre as cartas, supplicava

ao jogador, que tinha defronte:

-Recorte, parceiro, recorte.

_Recorte- repetia o outro por

Mas só

entre dentes,-recorte o quê? olhe..

E jogava a bisca.

O Ambrosio, então, bebia de

   

   

  
   

  

  

  

  

  

 

  

não se sabendo ainda o dia e

que ella se realisará.

para a da

 

EXCURSÃO

Consta que a «Associação dos

Bombeiros Voluntarios d'Ovar,»¡

projecta uma excursão a Coimbra,

 

Escola Movel Agricola

(CONDE DE SUCENA»

EI! 0VAII

Mappa das lições durante a 16.'

semana, desde 28 de abril a 5 def

maio de 1907.

Agricultura-Assumptos das li-

ções explicativas: Raças leiteiras:

taurina, barrezã, minhôta, Jarmel-

lo, Jersey. Alderney. etc. Alimen-

tação e hygiene, Variações ex-

celitatuas e quantitativas do leite.

Sulfatagem de vinhas e bata-

tas.

Trabalhos práticos realisados:

Preparação de adubos compostos.

Preparação de papel carmiuol.

Inspecção a vinhas. Lavouras.

Pre aração de sementes. Trasfe- ç

ga e vinhos. Esladroamento.

Palestra: Realisa-se em Valle-

ga ás 10,5 da manhã.

ARREMATAÇÃO

2.' ?lili-“cação

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 inventario de me-

nores a que se procedeu por obito

de Manoel Alves de Oliveira, que

foi da Vinha de Esmeriz, se ha-de

arrematar e entre ar a quem mais

dér acima da ava iação, uma ter-

ra lavradia, denominada o Maris-

cal, sita nos limites do logar de

Agueiro de Esmeriz, avaliada em

925000 reis-As despezas da praça

e tola a contribuição de registo ii-

cam a cargo do arrematante. Pa-

ra a“ praça são citados quaesquer

credores incertos.

Ovar, 23 de obril de 1907.

Verefiquei a exactidão

O Juiz de Direito, 2.“ substituto

Alves Cerqueira

O Escrivão _

Frederico Ernesto Camarmha

Abração

 

um trago meio copo de gjnho, e

exclamava desesperado:

'-As cartas teem o demo!

No fim perdia o jogo; e, como

os adversarios renovavam o vi-

nho, e elle enchia o copo que lhe

pertencia, perdia o juizo,

Havia já muito tempo que lhe

era difficil topar na terra um par-

ceiro amigo para a sueca.

-Adeusl-diziam-lhe elles, en-

colhendo os hombros.-Quando vo

cê pega n'um baralho, até parece

ue lhe dá 0 trangulomangulo.

oisa assiml. ..

O vicio da jogatina passou-lhe

ao cabo d'estes repellões; mas, por

desgraça, foi procurando no copo

distracção que lhe faltava no ba-

ralho. D'ahi em diante, diga-se

em abono da verdade, o tio Am-

brosio só cantava e bebia.

Canta que logo bebes, diz o ri-

fão.

Com o tio Ambrosio, porém,

mudava o caso de figura. Bebia

primeiro, bebia depois, bebia no

rim; e, desatava a cantar que nem

um rouxinol.

Ora, depois d'isto, em que Ie-

nho a gloria de ser o Plutarcho

d'este heroe, vejam se andei mal,

chamando-lhe Anacreonte de Cau-

demil.

Continua

D'OVAR

 

l ro para a pasta dos Estrangeiros, í

l Martins do Carvalho

1'Fazenda e Teixeira d'Abreu para

a da Justiça.

l
i

I

l

m.Serralheiro, solteiros, menores

1va
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30 DIAS

1.' Puílleaçâo

Editos de 30 dias " EDITOS D
i

2 .' Publicação I

 

No Tribunal do Commercio da

rimeira instancia da Comarca do

orto e cartorio do escrivão José

Lucio da Costa Ribeiro, corre seus

termos uma acção com processo

ordinario em que é auctora a fir-

ma Commercial Pimentelãc Alves,

successor, da cidade do Porto, e

réos José da Silva Junior e mu-

lher, do logar da Estrada Nova,

freguezia d'Arada, d'esta Comar-

ca de Ovar, na qual acção a au-

ctora allega que é credora do réo

e de sua mulher pela quantia de

quinhentos e quatro mil trezetos e

noventa e cinco réis, saldo do pre-

ço de fasendas que lhes vendeu

para revender com obrigação do

seu pagamento ser feito n'aquella

cidade, e pede em conclusão que o

mesmo réo seja condemnado a pa-

gar á auctoraa mencionada uan-

tia de quinhentosequatro mi. tre-

zentos noventa e cinco réis com os

juros legaes desde a citação ecus-

tas. Por issso correm editos de

trinta de dias a contar da segunda

publicação do ultimo annuncio ci-

tando o réo dito José da Silva Ju-

nior, ausente em parte incerta dos

Estados Unidos do Brazil, ara,

na segunda audiencia do re erido

Juiso Commercial do Porto, passa-

dos que sejam dez dias depois do

praso dos editos, faller a todos os

termos da mesma acção, ver ac-

cusar a citação e reprimir os ter-

mos da acção, sob pena de revelia.

As audiencias n'aquelle j uiso

Commercial fazem-se ás segundas

e quintas-feiras de cada semana,

e as onse horas da manhã, no tri-

unal estabelecido no edificio da

Associação Commercial do Porto,

ou nos immediatos, pelas mesmas

horas, se aquelles foram santiñ-

cados.

Ovar, 3 de Maio de 1907.

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 Borges

puberes, ausentes em parte in-

certa dos Estados Unidos do Bra-

Sli, para todos os termos até final

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-

aria d'Oliveira da Graça, da

mesma rua; e isto sem prejuizo

do seu andamento.

Ovar, 20 d'abril de 1907.

   

 

   

 

   

  

  

  

   

        

   

 

  

  

   

  

  

  

_ Verifiquei a exactidão

OJuizde Direito segundosubstituto

Alves Cerqueira

O escrivão, «

Angelo Zagallo de Lima

Editos de 30 días

' e .'l'ul-t-llenção

 

Perante a commissão judicia-

ria civil da comarca d'Ovar, cor-

rem editos de trinta dias, a con-

tar da segunda. publicação d'este

annuncio no Diario do Governo.

intimando José Corrêa Gomes Lei-

te e Domingos Corrêa da Silva

Leite. solteiros, do logar d'Aze-

vedo, freguesia de São Vicente,

mas ausentes em parte incerta do

Brazil, paradentro de cinco dias,

findo o praso dos editos, contesta-

rem o pedido feito por Rosa Ma-

ria de Jesus, solteira, mendiga, do

mesmo logar d'Azevedo, de São

Vicente, como representante de

seus filhos menores Celestino e

Maria, para o [im de propor em

juizo acção de investigação de pa-

ternidade illegitima de seus ditos

filhos, contra os herdeiros de Ce-

lestino Corrêa da Silva Leite, sol-

teiro, fallecido, morador, que foi,

no lo ar referido d'Azevedo, de

São icente, que é o pretenso pae

d'aquelles menores.

Ovar, 22 de abril de 1907.

0 Juiz-Presidente do Tribunal do

Commercio.

Ignacio Monteiro.

O escrivão substituto,

Amadeu Soares Lopes.

 

ALVIÇARAS

Dão se a quem encontrasse uma

volta deiro e se dirija a esta re-

Verifiquei a exactidão daeção'

O Presidente da commilsão

José Luciano Corrêa Bastos, Pina

0A_ZA
Arrenda-se no cazal.

Quem pretender diri'a-se ao seu

t:'oprietario Manoel d' liveira Fo-

a. '

_ O Escrivão,

Antonio Augusto Ferreira de Liz

ARREMATAÇÃO

O.“ Publicação

 

i'lllliill PHUTlllllliPllllllNo dia 12 de maio proximo,

por 11 horas da manhã e a porta

do tribunal da comarca, voltam

novamente á praça por não terem

tido lançador na primeira, uatro

sextas partes d'uma mora a de

casas assobradadas, com quintal

em frente da casa, mas separada

d'ella por um caminho, oço e um

pequeno armazem,› tu o sito na

rua do Seixal, desta villa. Foram

avaliadas em 2506000 reis e vão

á praça no valor de 1505000 reis,

por deliberação do concelho de fa-

milia no inventario or hanolo íco

a que se procede por oÊito de er-

nardo Fernandes Monteiro, da re-

ferida rua e villa, para serem ar-

rematadas e entregues a quem

mais oñerecer sobre este valor;

sendo as des esas da praça e a

contribuição e registo por conta

do arrematante. Pelo presente são

citados quaesq uer credores incer-

tos do inventariado para a. praça

e deduzirem os seus direitos.

Ovar, 20 de abril de 1907

MiNllEL JUillUlM 8 E?

04. ll. do Outeiro, 93

OVAR

_ N'este atelier, que se acha pro-

v1do dos melhores machinism~s,

executam-se todos os trabalhos

photographicos com o maior pri-

môr e por preços muito GOBthI-

tivos.

 

    

.,f *w

.o Neumanü'onu
Verifiquei a exactidão Mlsmkwwus

O 2.0 substituto, em exercicio, do Juiz de

direito _

Alves Cerqueira

 

. O Escrivão j

Antonio Augusto Freire de Li¡ 1
1



  

ESTAÇÃO R 0REÍ'FA' EX“::áztfssrrsrr
DE

n' ~ Um certamen vao haver, WMM 'ANTONIO DA SILVA-

' ' ' ' Que decerto dá ñasco, _

P'ra que se possa saber,

~ w Qual é' o senhor do TASCO

Que bom vinho 'atá a vender.

264, RUA_DO MOUSINHO DA SILVEIRA, TIO-PORTO

 

Edlções d'esta casa

 

Mas de todo o ' sieatsrreezãssz ?Barragem - - - - '
4 QE“ “o °°n.°u"° ABORDAR' Rei das Montanhas ou a Fada daiFOnte de Clirys'tal' .. 60
Dm Por 3h¡ “da a gente» O Castello d'Ouro, ou o Principe encantado . . . . . 60
Que nenhum vao ABICHAR A_Gatinha encantada. ou os quarenta. ladrões. . . . . 60

A ponta d'um... premio, sómente. Historia. dos dois compadres . 60

gistoria (ão Cura e Sacristão . . . . . . . . . . 60
- ístoria e Roberto do Diabo verso) . . . . . . . 66

E“ em”” cá' Por PIRBêçA: Historia da Donzella Theodora( (verso) . . . . . . . 60
Amanço em tambem Juro' Historia do Barba Azul . . . . . . . . . . 60
Que o LUZIO sempre caça, Serenatas ao luar . . . . . . . . . . . .. 60

Ter o MEU... prémio seguro, IÃivro dedS. Cypriano . . . . . . . . . . . . 200
_ n _ _ arte e namorar (prosa) . . . . . . . . . . 60

E ao vel o' áOha lhe graça ê Miãsaídos Namorados (verso) . . . . . . . . 60
. ° ato e &otas . . . . . . . . . . . . . 60

Bons vmhos maduro e verde, tmto e branco Gm ,30mm _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,,

Um abbade em calças perdas . . . . . . . . . 60
›

As botas de sete leguas . . . . . . . . . . . 60
- s › ~ Historia ao Feiticeiro de Bronze . . . . . . . . . (.30

I l l J z Historia da Massaroca d'Anastacio . . . . . , . . . 130
. , V_ ___________ ___._.______._ Historia de Barnabé Pisa Mansinho. . . . . . . . 60
. A g ..y Historia da Princeza Clotilde. . . . . . . . . . 60

-
l l t y' O abbade da Ramaldeira . . . . . . . . . . 60

& l.) Os amores de Laurinha . . . . . . . . . . . (30
'a i_ O Jardim Infernal . . . . . . . . . . . . . 60

- A - Mi¡ João de Calais (verso) . . . . . . . . , . . . 60

_LARGO DA PRAÇA- m¡ A Nllariquinhaspadeira. . . . . . . . . . . . 60
. _ _ Caros Magno (versos) . . . . . . . . . . . . 60

_ Os proprietarlos d'este estabelecimento, na VIETUHINU TAVARES LISHUA :à Eng'gàganãnããããàg - - . . . . - - . - - - 23

certeza de que' sempre satisñzeram o melhor pos- s_ ,,050 da mam, Princesa Magalona (verso). .' . Í I . . .' . Ç Í eo. , f O_ ._ , .j [Pakiqu Imperatriz Porcina (verso) . . . . . . . . . . 60eivel aos seus rebuezes, no preço e q . t . ,
(Oliveira d'Azemeis) Ber'toldinho (versoi

dos seus generos e artigos, convidam o respeita-l _ . , _ .-\tforrnozaMatliildinha: I j j i j j j j 1 1 ;

vél publico a visitar 0 8011 ditO estabeledlmuma!veâeprfffãããfogããã$211“.ãlffãllíãíÊÍÊÊÉJÊÊ°EÊOÊÊTÊMÊS 2 Z í 1 1 í 2 3 33
OIldô encontrarão além de t0d08 OS gil-119108 de praça da hortaliça, d'esta villa. ' » do Gaiteiroea Velha das noses . . . 60

mercearia; um variado sortido de miudezas, ar-

tigos de papelaria, drogas, tintas, ferragens, arti-

calçado em todas as côres, para » das Aventuras d'um Sacristão . . . 60

homem, senhoraecreança;encar- » do João das Moças . . . . . . 60

gos de latoarie, vinhos da Companhia e outras

marcas, etc. etc.

regando-se tambem de executar A martyr da Honra. . . . . . . . . . . . 60

com esmerada perfeição e modici- A ñlha_Maldnta . . . . . . . . . . . . . . 60

dade de preços, toda. a encommen- Historia do Conde Redondo . . . . . . . . . . 60

da de qualquer obra concernente Fradmho Atiradiço . . . . . . . . . . : . 60

á sua. profissão. () Conde de Monterev . . . . . . . 60

' Tabaco“ 9 Phosphoms Para' revender '-Sendo preciso, em qualquer Historia de João Urso . . . . . . . l 60

Azeitona d'Elvas a. 220 reis 0 Kilo. , dia da. semana,_ fazer-se encom-

» ' ' Deposito do Café moído Especial mendas, o pro metano Virá tam- Envia-sc o catalogo gratis a quem O renjulsuar

bem a esta vil a. a caza dos fre~

_ _- , 'e aa isso o avizem flo-_ruim

0 E ãgfozãrrceilo 011)¡ Ipessoalmente Ot H mm“ "a e L “pu“ m“
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MONTEIRO 8. GONÇALVES
NUMERO TELEPHONICO, 737

 

N'esta bem montada ofñcina typographica imprime-se com promptidão, nitidez e por preços excessivamente baratos

todo 'e qualquer trabalho que se diga pertencente a arte typographica, taes como: facturas, mappas, recibos, enveloppes,

cartões de estabelecimentos, memoranduus, circulares, obras de llVI'OS, Jornaes diarios e semanaes e desde o Simples e mo-

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

~ Fazem-se impressões em todas as côres. EnveIOppes desde $200 reis o milheiro

Esta redacção encarrega-se de todOs os trabalhos typographicos

RUA DE s. CHRISPIM, 18 A 28

Com entrada pela. Rua dos Mercadores, 171 i

PORTO.


