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No recente comicio republicano

ao sr. Theophilo Braga ouviram!

e applaudiram os seus confrades,i

e para applaudir é que lá foram,l_

isto: *

1.° _Tcdas as perturbações da

vida eiv1l, economica, intellectual,

e moral, proveem da politica do

regimen transitorio, que desde

1826 a _10 de Março se impõe pela

violencia ou simulação liberal,

amedrontando, ou afugentando os

caracteres honestos, aliciando, ou

corrompendo a doblez individual».

_ «2.°- Fallencia completa do rei

gimen».

«3.°-Lucta de um contra to-

dos».

4 °-D_eploravel combate contra

o que é inquebrantavel a vontade

nacional, donde deriva todo o po-

der». l

Tal é a :gnt/tese, que o sabia'

do occidente fez da epocha, em;

que se transformou e regenerou a

sociedade portugueza.

Excepto as perturbações intel-

lectuaes e moraes, e a corrupção

da doble: individual, em que no-'.

tamos a sua originalidade, repe-I

  

partido.

tomando esta frase no sentido res-

tricto, não sabemos, onde as vê

sua agüdeza, _e descobriu que per-

turbaram a Vida ciwl, devia indi-

nos como as perturbações, que a

houvesse descoberto, provinham

tal como a descreve.

II

quuanto ás erturbações da

vida economica ju gamos, que não

quiz referir-se aos decretos de

1832 e 1835, onde de certo não fal-

liu o reyimen transitado-mas ás

até no republicano. como a Frau-

ça desde 1870, assim vimos nas

citações de Funck-Brentano; 2.°

da urgente necessidade de uml

activo fomento, sempre oneroso

or não estar em relaçao com as

orças productivas do paiz; 3.“ de

actos, ou medidas, a que tanto a.

politica das monarchias como das1

republicas obriga os estadistas?

pormais honestos que sejam.

Com mais razão podia accusar

o regresso aos monopolios, que o

mesmo_ regimen transztorio já ha-

via abolido; e que por isto não lhe

são imputaveis.

Que tem a forma do governo

com os erros economicos, com at

moralidade dos partidos dominan-l

tes?-

A culpa e' da nação, onde os

partidos se formam.,

E quem será mais apto para

_dar o remedio? e um remedio mais

prompto?

O regimen transitorio ou a re-

publica? .

_ Eis o ponto essencial que pre-

cisava de ter discutido e resolvido.

 \ 
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Citemos um exemplo-dois mi-

nistros, mal reputedos, dois ho-

mens da maior importancia. nos-

sos contemporaneos, foram despe-

didos do governo, ainda todo vi-

goroso-e quem os despediu, ou

quem inñuiu para que abandonas-I

sem o poder? Ã

O magistrado supremo-o que;

é bem sabido.

N'um regimen republicano, sus-

tentados pelo seu partido, conti-'

nuariam prevaricando á sua von-

tade.

A todo o momento nós vemos,

que se recorre ao soberano para

que demitta, este ou aquelle mi-i

Dl“ ECT¡ ' B E PltOPlllETA BIO

   

constitucional, mas segundo os

doutrinarios o uoncebiam, depois

leu em Comte o mesmo termo alp

licado ás fórmas politicas de i-

erdade. e agora o fez entrar na

sua par-olagem, porque lhe sôa

bem como deprimente das insti-

tuiçõss em vigor.

Data a censura de 1826, isto é

[da carta, que D. Pedro outorgou.

Sempre utopisla, exceptua da sua

critica a constituição de 20 ou an-

t'es de 22 por ser da iniciativa

d'uma camara popular.

Que importa a origem? Não

era a constituição de 26 a melhor,

que se promulgou? Não assenta

nisterio, não é uma prova de que l nos prinmpios da revolução fran-

se espera esse acto, quando selcez

julga justo e necessario?

E que se julga facil, sem em- sos

a?

Não foi recebida com applau-

por todos os liberaes, que en-

bargo d'este ou d'aquelle partido, tão havia n'este paiz?

sem receio da sua força?

E os governos republicanos não

podem ser prevaricadores? Onde

.estão as garantias da sua pureza?

III

A's perturbações da vida intel-

lectual não se obsta, não ha regi-

men a não ser o absoluto, que pos-

sa obrigar a uma norma os espi-

ritos, o liberal tem de conformar-

se com as ideas ou systemas, que

ti“ as diatfabes em USO HO Seu bri am uns com outros, a unifor-

mi ade, mesmo nos methodos

As Perturbações da Vida CÍVÍI. d'ensino, não é hoje o ideal dos

que melhor pensam. _

Para a anarchia moral teria

0 ChlmeP¡09_Th60Ph¡10 Bra a-na contribuído até o sr. Theophilo

esphera ciVil só vemos re ormas Braga, se os seus livros fossem

SUCCBSSÍVHS e rasoaveis .- mas mais “dos, e que Pouco o são, de-

se mesmo estas não PBSlStll'am á nunciam-n0 as graciOSas homena-

gens, que vai recebendo dos mais-

abilitados a conhecerem o ue

031' Onde e °°m° exerceram a $113 em frases indigestas, em formu as

má influencia, e depois mostrar- ma] applicadas' e sem analyse,í

pretende impingir como obtido em

 

Mas o regimen. transitorio, as-

da 17'01"“” do regime" transitorio, sim como não impediu o sr. Theo-l

V

N'uma sociedade civilisada,

onde a imprensa tudo discute,

onde os partidos, cuja acção é li-

vre quer seja monarchia ou repu-

blica, tudo iniciam e tudo execu-

cutam, onde o orgão supremo ape-

nas escolhe, on despede os chefes

do governo, e n'isto mesmo obe-

dece a certas indieações e no mais

realmente não predomina n'esta

sociedade, que pensa, e actua por

si-mesma, se os partidos e por-

tanto os governos, que d'elles sa-

hem, não correspondem ao seu

grande lim, a culpa não é do sys-

tema politico, é dos homens, que

ella produz-o mal, se extste, vem

de causas, que ora se corrigem,

ora peioram.

São os vaivens de todas as

epochas.

Mas as dictaduras?

Sao expedientes uteis no mo-

mento, em que os animes andam

excitados, quando nao é possivel

conciliar as dissidencias, mas en-

tre nós tao doces, tao pouco dura-
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E a proposito de descobertasldá nunca a vlrtude outro¡

observo-lhe, que posso ler sem af-

fronta qualquer zombaria, que

me dirija.

O que eu escrevi no artigo so-

bre o Realismo foi, oque á. exce-

pção de Eugenia Grandet, e d'ou-

tros typos de uma virtude genero-

sa e sympathica, ha em Balsac

uma tendencia manifesta a des-

crever os caracteres da aminali-

dade, uma certa ordem de paixões

exclusivas, immodifícaveis e logi-

cas nas suas consequencias».

Assim, como se vê, fallei de

virtudes sem restringil-as-e se-

gundo Taine não são em Balsac

puras e expontaneas manifesta-

ções da vontade humana, mas ef-

feitos determinados por motivos

d'ordem inferior, que as desme-

recem-vejamos.

Novos estudos-pag. n.° 4.

«Ha comtudo pessoas virtuosas

em Balsac, tambem as ha na na-

tureza-mas as .suas são d'uma

especie particular, e trazem como

as outras a marca de seu auctoro.

Notemos desde já, «que se as

vitudes em Balsac são d'uma

especie particular, se teem como

,as outras a marea do seu auctor,

philo de construir a sua Cathedral W' veis, e cujos actos ficam ainda¡ _ t _ _

e Palacio durante os trinta annos, “ sujeitos a serem validados, que ; to, a pieguice obediente. a vaidade,

em que esteve sonhando, tambem v pouco alteram o exercicw regular ro prejuizo, o calculo, lá vao dar».

aceitaria qualquer doutrina de sa-¡

lutar influencia. l

IV

Chamou (,-omte regimen tran-

são proprias de uma epocha ne-'

do poder.

é, que n'este as poderosas facul-

dades de observação não são tão

independentes do seu estado moral

da influencia subjectiva, como pre-

tende o meu censor, e Taine, es-

tá d'accordo commigo.

«Os heroes de Corneille, por

exemplo, querem sel-o-a sua von-

tadel es basta; para o naturalista

a vontade tem suas causas-quan-

do o homem caminha. é porque é

impellido-qualquer mola se agita

no automato espiritual, e põe o

resto em movimento».

«Para Balsac a virtude é um

producto com o vinho e o vinagre».

«Ordinariamente não é senão a

transformação ou o desenvolvi-

mento de uma paixão, ou d'um

habito».

«O orgulho, a duresa d'espiri-

«Os vícios a'udam a produzil-a,

«A fallencía completa do s 3- como estas su stancias, que ser-

tema, a lucta de um contra to os, vem para a distilaçâo dos perfu-

são frases vagas, balofas, vans,“mes mais pPBCIOSOSn.

sem objecto.» _

Por tim o sr. Braga ensmou

crises financeiras, resultadO, 1-° sitorio á monarchia representati- aos proselitos republicanos, que

de 8"'0_5› que as grandes DÉIÇÕGS, va e á republica, firmas ioliticasntodo o poder deriva da vontade

não evnam em nenhum l"eglment'que para aquelle novo a solutista'naeional ou não fosse elle o sabio

do occidente, o ílluminador da

gativa, arbitraria, ou anarchica,'patria portuguesa.

dissolvente. .

A transicção segundo Comte

não é da monarchia para a repu-[

blica, mas de ambas para o abso-I

lutismo industrial, segundo já

aqui explicamos, e que hade ser a'

fórma de governo na epocha nor-

mal, ou positiva.

O sr. Theophilo admitte esta

epocha futura, admitte tambem o

conceito de Comte sobre o cara-

cter sugativo e dissolvente dos

reconhecer a fôrma absoluta comoi

governo.

A liberdade para Comte é a

ana'rchia-e o sr. Theophilo, é re-

publicano, e considera a liberdade

como o ultimo cyclo da historia,

sem que por isso deixe d'encare-

cer aquella phase normal e defi-

nitiva, sonhada por Comte.

Contradicções sobre contradi-

cções. l

O sr. Theophilo ouviu em 1871l

qualificar de transicçào o governo

 

(Continúa).

Lourenço d'Almeida e Medeiros.

LITTERATURA
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quuanto á moralidade metho-

dica, de que o snr. Silva Pinto me

attribue a descoberta, presumo não

ter'escri to essa frase nos arti os

censura os-foram estes repro u-

zidos integralmente na Revista

Nacional, e aqui não a vejo julgo

não ser eu quem descobriu a mora-

lidade methodiea nos bons cara-

cteres, que ainda apparecem nos

romances de Balsac.
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«O juiz Popinot é obemfeitor

systemaiico de todo o seu bairro

_mas a sua heneñcencia se con-

verteu em mania- vê se, que ama

os pobres como o jogador ama o

jogo».

Aqni temos ,uma virtude syste-

matica, que se torna mania.

«O marquez d'ESpard, vindo a

saber, que metade da sua fortuna

resultou d'um sequestro obtido cri-

minosamente ha duzentos annos,

descobre deqois de muitas pesqui-

zas o herdeiro legítimo, e lhe res-

titue os seus bens-a sua heroica

probidade é o orgulho nobiliario,

que lh'a inspira,-todos veem o seu

esejo de apagar uma nodoa no

brazào».

«O notario Chomel sacriñca a

sua fortuna, quasi a honra, e sal-

va a familia d'Esgrignon com pro-

digios de dedicação, mas este zelo

é uma paixão de velho domestico;

n'esta cegueira do seu amor mos-

tra-se a fedelidade animal e invo-

luntaria de um cão».

«Os Pillevand, os Birotean, são

honrados por habito e orgulho de

negociantes, por falta de educação,

e escassez d'espirito.»

«Balsac torna real o homem

virtuoso, mas rebaixa-o, e ainda

o deprime por outro modo-não

e

a

motivos. nunca os mais puros de

todos, a grandeza d'ideas d'um

Marco Aurelio, ou adelicadeza mo-

ral de MJ““ de Cleves..

«Os beneficios de Bienassis e

de M.me Graslin são apenas os cal-

culos d'um grande remorso-M 'n'

Hulot, MJ“ Cormon, MJ““ Mort-

sauf abrem creditos na terra para

serem pagos no ceu-A virtude

assim equivale a um empresti-

mo com juros e penhores-eis a

mais deploravel conCepção de

Balsac».

«Que o naturalista nos desin-

cante, vá-a gente resigna-se-

mas se um artista supprime em

nós a elevação e a delicadeza, isso

nos revolta, e respondemos, que

se as não reconhece nos outros,

provavelmente as não acha em si

-mesmo». '

E eu escrevi, «escapam a esse

grande artista as indoles superio-

res, e_ quasi as ignora.

Ainda _aqui me confirma o emi-

nente critico.

Nada mais direi--só quero que

os leitores admirem a minha pa-

ciencia.

Lourenço d'Almeida Medeiros.
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GRAVE? l

Já não é grave, é_gravissimo,

é symptomatico para a «Discussão»

o facto de a Camara pretender

pagar uma divida, que deve, e que

está a vencer o juro de 5 “1,, com

dinheiro que devia ser applicado

na compra de inscripções, para

roduzu' receita para o munici io.

Nós deixaremos a gravida e e

vamos provar ao articulista, que

elle não argumentou de bôa fé.

fazendo votos, para que nunca

administre, o que é seu, com o

systema que sustenta, e sobretudo

os bens da Camara, porque então,

dentro em pouco seria uma ruina

completa.

Diz a «Discussão» que agar

os seus débitos é dever de onra

que se impõe a quem quer que

seja; mas pagar a uns credores

com menosprezo dos restantes,

cujos créditos têm a mesma força

exequivel, é favoritismo, senão

1mmoralidade.

E faz esta affirmativa, porque

além da divida do snr. Manoel

Francisco. que está a vencer ju-

ros, ha outros de que são credores

os herdeiros do dr. Domingos

Aralla, e o snr. dr. Almeida, que

não vencem juros.

Com tal deliberação a cama-

ra nao faz favores, nem pratica

immoralidades, mas faz simples-

mente administração ec-›nomica,

como deve fazer, quem sabe ad-

ministrar e zelar o que é seu, ou

que outros lhe conñaram.

O que é do munici io, não é

dos vereadores para e les desba-

ratarem a seu bel-prazer, é de to-

dos nós, os munícipes, e assim as

' açao de zelarvereações têm Obl'lã

a Camara, domais os interesses

que os seus pmprios.

Mas infe izmente em tempos

idos. não se pensou assim.

_Presentemente póde estar a

«Discussão» tranquilla; e não é a

sua má vontade contra a camara.

actual, que pode abrir brecha no

bom conceito em que e tida por

todo o concelho.

Mas para que taes considera-

ções?
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razões, abrir os olhos a quem os

tem fechados.

A Camara tem diversas dívi-

das que têm todas as mesmas ga-

rantias, mas umas vencem JUI'OS

e outros não; e assim umas são

mais onerosas do que as outras.

O que se deve fazer?

AbstraiamOs da Camara, e sup-

ponhamos a hypothese com um

particular, que tambem tem dl-

versas dívidas, umas sem Juros e

outras com juros ou de taxas dif-

ferentes, e todas com as mesmas

garantias. _

à 0 que deve fazer o particular?

Naturalmente o caminho Indl-

cado para quem tem amor ao que

é seu, é pagar as leldaS mais

onerosas.

Evidentemente que quem tem,

quem lhe empreste dinheiro sem

usura, ou a um juro medico, que

o prefere, ao que só lh'o empresta

por um juro pesado.

Ora a divida do Manoel Fran-

cisco, vence juros, porque .ha uma

sentença transitada em Julgado,

que condemnou a camara a pa-

gal-os, e as outras diVIdas nao as

vencem; eis o motivo porque a

Camara lhe deve pagar de prefe-

rencia aos outros credores. _

E, fazendo-se este pagamento

com dinheiro destinado_a comprar

inscripções, não se prejudicam os

interesses municipaes, antes se

beneficiam e muito.

Não sabemos, agora _qual é a

importancia total da diVida, mas

admittindo como verdadeira a

affirmativa da «Discussão», que:

sejam trez contos de reis; temos

que essa importancia_ applicada

em inscripções, _Pá nao dizemos

ao preço que ellas tinham ao tem- _

po em que se tomou essa delibe-

ração, o qual era SUpe'l'lO'l', mas a

cotação de hoje que e 44 010, ou

sejam 4425006 reis, fortes por cada

10065000 reis nominaes, daria _o

valor nominal de 6.8185181_rets

que ao juro de 3 0m depois de

dedusidos os 3i10|0,produziriam

o rendimento @1335182 reis.

Os trez contos de reis venceu

o juro annual de 5 °[,, conforme a

sentença, que é de 15083000 reis; e

assim já ha a favôr da camara ou

do devedor a quantia annual de

166818 reis. que multiplicado por

19 annos que é o tempo que leva

:I pagar aquella importancia em

;umuidades de 25043000 reis, para

pagamento de juros_e o resto para

amortisação docapital, dá um lu-

cro de 3196542 reis; e não entram

n'este calculo os juros accumula-

dos, que ainda são uma quantia

importante. _

Não pode haver nada mais cla-

ro, mas o caso ainda se pode sim-

plificar. _

Imagine a «Discussão» que A.

deve 30005000 reis, pelos quaes

está a pagar o juro de "[0 ao anno

ou sejam 1506000_ reis. A. tem a

importancia da dtv1da_em caixa,

porém resolve comprar inscripções

ao preço de 44 °[,,, o que dá'em

resultado ticar com um capital

nominal de 6.8186181 reis que lhe

  

NOITES DE 001thTHO

por Dehay

Os Serõ as de Laís

E na verdade, Diogenes, come-

çou logo a edua-ar physma e mo-

ralmente os dois ñlhos de Xinia-

des. Ensinou-lhes a montar a ca-

vallo, a atirar setas, a correr, sal

tar, emlím,

gymnasticos.

Ao mesmo tempo ornava-lhes

a memoria com os mais bellos

trechos dos poetas e philosophos;

até lhes compoz um resumo da

sua philosophia, para acostumal-

os a viver muno frugalmente e a

despresar todas as superstições

da riquesa -Acompa'nhava-os pe-

vestidos com muita

simplesa, e ás vezes sem tuníca,

nem sandalias. Levava-os tambem

las ruas,

todos os exercícios

AL;_I_3'_C?_Y à_ A,

Vamos, pelos algarismos e bôas II dá o juro de 1336812, que recebe;l

porém como tem a pagar de juros

1505000, reis dá em resultado que

no lim do anno tem um déficit de

168812, que não teria, se tivesse

pago a sua divida.

E prolongando-se este déficit

por muitos annos dá em resultado

que A. tica a pedir.

Não extranhamos que a «Dis-

cussão» tenha a opinião que sus-

tenta, porque conhecemos doidos,

que têm capital em predios ou pa-

peis, que lhe dão o rendimento de

3 ou 4 ”[0. mas tambem têm dividas

pelos quaes estão a pagar o juro

de 6 0p.; e não vendem parte dos

'bens para solver as suas dividas,

  

  

   

  

  

  
   

  

   

  

 

  

  

  

  

  

á pesca e á caça; ensinava-lhes a

do que resulta que no rim d'um

certo periodo d'annos, nem todos

os bens chegam para pagar o seu

passivo, porque a differença do seu

rendimento para a dos juros que

pagam, lhe abrange tudo o que

têm.

Garantimos, porém, á «Discus-

são» que não ha um unico verea-

dor na Camara que pense, como o

collega, porque têm amôr ao ueé

seu, e assim administram os ens

do municipio da mesma forma ou

ainda melhor do que o que lhes

pertence; pelo que pode estar tran-

quillo relativamente á harmonia

de pensar da actual vereação nas

questões camararias.

Nem sempre foi assim, bem o

Pois tão inferiores se acham ál ram, arruma-se a nova rota, e ei-I

substancia mesquinha que teve

para os priveligiados que a desco-

briram no Novo Mundo o poder

ma ico que para Noé devia ter o

Vin o das suas preciosas terras!

_ Ha coisas que não valem um

cigarro. ..

E ha pequenos nadas monstros

pequeninos d'arte ou paciencia,

que valem menos no preço que

um bom maço de cigarros, e mui-

to mais na estimação que lhe da_-

mos.

Já não quero entrar a desferir

a corda do sentimento amoroso.

Não me quero referir a uma re-

cordação d'um amor louco, que nos

faça reviver em um engano de an-

tigas e loucas delícias.

E' certo que um indício, um

nada que' escapa muitas vezes

á analyse superlicial, nos fariam

rememorar um tempo soberamen-

te ditoso e feliz...

Mas, não!

Esse passado é acanhadissimo

de mais para quem deseja alentar-

se abraçado á esperança, e ver

sorrir lhe ao longe, com sorrisos

melancholicos de saudade, toda

uma epocha de alegrias, laboriosa

e feliz, n'uma ampla eSphera, sem

restricção a uma ou outra vibra-

ção das libras amorosas ou senti-

mentaes.

A verdade é que, em qualquer-

sabemos. mas O que_lá Váe, lá Váeo 1 edade, o homem, de si voluvel e

E concluindo .dit-emos que é I eternamente creança, descobre no-

mmto symptomattco o pensar da l vos ideaes que o subjugam, e não

«Discussão» .

M_-

Chronica d'um

vagabundo

Ha coisas que não valem um

cigarro...

E, na verdade, quantas vezes

se provocam questiunculas que não

merecem sequer confronto com as

espiraes de fumo deSpredendo-se

de senhoril charuto, e esvaindo-se

imperceptivelmente no ar.

arte de nadar e de dirigir um bar-

co; finalmente tornou-os robustos

e esclarecidos pelo que lhe foram

sempre muito aifeiçoados.

_ Pode dizer-se que a fortuna de

Dmgenes de Sinope começa desde

que “Pa vendido. Antes d'este in-

cidente a sua vida era miseravel

hole não lhe falta nada, e se_ con-

tinua com trajes de mendigo 6

habito ou originalidade; e talvez

seja tambem orgulho. _

Como o maior numero dos phi

losophos, Diogenes escreveu Va-

rios tratados de moral; atribue-

se-lhe as seguintes.

O Gaia-0 Leopardo- o Cão

-O Povo d'Athenas-A Republi-

ca, curioso livro em que satyrisa

cruelmente a republica de Platão

-As Riquexas-O Amor-Aris-

tarco-O Mendigo- Da Virtude

e do Bem-Aquario e muitas car-

tas sobre differentes assumptos e

sete tragedías.

mais notaveis, quer pelo seu es-

pirito, ou pelo genero de vida que

adotou. _

E' inacessível ao temor e á tris-

teza.Sempre independente, sempre

alegre, não se desgasta com a sua

I posiçao e não inveja ados ricos,

COUSAS DA VIDA

Se um conhecido meu, todo chibante,

Me vislumbra, vaidoso e altívo, quando

Estou despreoccupado, trabalhando,

Com fato velho já deselegante;

O type desdenhoso passa avante,

Como fugindo de animal nefando,

Ou tira-me o chapéo, me examinando,

Com ar pouco gentil e petulante.

Mas se estou enluvado, sem defeito,

De relogio, bengala, ñor no peito,

E com monoclo encantador, de preço...

Sou então pelos cabras adulado;

Mas eu como turuna, be n sarado,

De todos, oual philosopho,

E' realmente um homem' dos_

recorda uma belleza que o tempo

deixou para a retaguarda senão

como um astro que está prestes

adesapparecer pelo advento da

madrugada.. .

E é o que acontece.

O tempo tudo cura.

O homem desoríentado pela im-

possibilidade de possuir o thesou-

ro de belleza, que o coração pro-

mettia dar-lhe a feiicidade, bem

depressa o esquece.

E não raras vezes, sob pretex-

to de ter encontrado em outra os

traços de perfeição que o fascina-

 

escarneço. . .

J. G.

l

[porque despreza soberanamente

as riquezas. Nem os homens nem

os deuses o descontentam; convive

t com todos e a todos dá conselhos.

Tanto censura os defeitos dos go-

vernos como os dos particulares;

“ critica fortemente os vícios domi-

nantes; nem mesmo pou a a su-

I_ perstição, e sem medo ridiculari-

I sa a hypocrisia sacerdotal. Longe

¡ de admirar os grandes guerreiros,

os heroes, chama-lhes assassinos,

de uem os homens prescinderiam

se i'ossern bastante esclarecidos e

judiciosos.

A um grande amor pela hu-

manidade Junta o mais amavel e

affetuoso caracter-responde aos

que o interrogam-conversa com

todos como se fôra um mestre.

Apesar do seu grosseiro ali-

mento e extrema frugalidade, o

seu corpo é tão bello que attrae a

attenção dos estrangeiros. '

Taes são os traços principaes

da existencia do cynico-habítava

ha alguns annos um equeno can-

to da casa de Xinia es. Acabada

porem a educação dos dois filhos

d'este ue lhe foram conñados

uiz vo tar ao seu antigo genero

e vida-retirou-se para o Qra-

níon, e boia reelde no magnifico

   

    

  

    

  

   

   

  

   

  

   

  

   

   

  

Io infatigavel, e, quiça, tão apai- '

xonado e incuravel como o esteve:

para a primeira mulher amada. l

Já ninguem morre de amor

BOLETIM _ELEGANTE

Fazem annos: no dia 11-03

_ _ t meninos Francisco e José, lilhos

1550 era bom nos be“os tempos _ dO DOSSO particular amigo JOSÉ Mil-

mediavaes, em que havia o cadi-l

nho santo dos conventos, onde se

purilicavam essas joias caras do

secqu revoltadas contra vontades

inespugnaveis;ouobrigadasaabra-

çar esposas odiados. ..

...na. . p . . . . - - - - u o - ~ . - o n . › - c

Mas ha coisas que valem bem

um pouco mais que um cigarro.

São as recordações sagradas

da infancia, tempo em que tudo

nos sorria, tudo nos parecia um

mar de felicidade. sem distinguir-

mos n'esse mar revolto a mistura

de ondas de fel e preversidade, en-

trechocando-se raivosas.

E então eramos felizes.

Mais tarde o homem fez-se,

Iargando as vestes da infancia, e

os brinquedos da mocidade

Conheceu o mundo; sentiu-se

bamboar ao sabor das vagas es-

pumantes da vida. e olhou para o

passado.

Viu o resente e confrontou-o

com aquel e,

Turbaram-se-Ihe os olhos e te-

ve vontade de chorari

A' medida rque os annos o vão

approximando do seu lim, elle,

por sua vez, vae-se approximando

dos tempos idos por meio de re-

cordações, rodeando-se de lem-

branças ati'ectuosas.

São pequenos nadas, ou mons

tros pequeninos de arte ou pacien-

cia.

São phantasias recolhidas em

passeios em viagens de touriste...

São mil objectos a fallar-lhe

d'outros tempos, de costumes e

modos de pensar differentes.

Não será esta a minha historia,

a tua, leitor, e a de tantos outros?

Adoro objectos, insignificantes

quasi, mas queridos, com os quaes

converso em horas de sonho, e que

me fallam de eras em que a Vida

para mim era mais querida.

E' tão raro ter bons amigosi E

é tão aprasível contar com elles

para as horas da prostracçãol

Pois, eu, tenho-os alí, muito

perto, e toco-lhe, suavemente, pa-

recendo-me ouvir-lhes suaves re-

criminações ao meu silencio.

Se me desñzesse d'elles, sei lá

o que aconteceria?!

Como os antigos adoradores dos

Penates e Lares, que por forma

alguma punham fóra de casa os

seus deuses, temendo alguma ca.-

tastrophe, eu tambem não os dei-

xarei ao desamparo.

E, ara qualquer parte que vá,

trato e os arrumar na modesta

bagagem, os meus ami os, os que

me fallam dos tem os i os, em que

fui relativamente eliz; e que mais

tarde alegrarão com a sua compa-

nhia a algidez de declive para o

fim.

Onhíp,

___*-__--

1

tunel que Lais lhe mandára cons-

truir.

CAPITULO VIII

(6.l Conferencia)

PLATÃO

Esboço Biographico, por Aristippo

de Cyrena

A reunião era ainda mais nu-

merosa do que na ultima vez. En~

tre as pessoas que d'ella faziam

oarte viam-se os discípulos de

Platão, que vieram para retificar

os erros do biogratpho referente ao

seu mestre, e os 'Aristippo para

se divertiram á custa. d'aquelles

quando a crítica ou a satyra lh'o

permitta.

0 som vibrante d'um disco me-

talico acaba d'ouvir-se e Lais en-

tra na sala com o philosopho de

Cyrena pela mão, elegantemente

vestido e o conduziu ao estrado

onde ordinariamente o orador to-

mava logar. Aristippo, que affec-

tava as maneiras polidas e uma

presumida urbanidade, saudara

graciosamente com a mão toda a

.assembleia e principiou assim: i

ria Pinto Catalão, e no dia 12-0

Snr. José Pacheco Polonia, filho do

Snr. João Pac'ieco Polonia. impor-

tante prOpi-ietario, d'esta villa.

No dia 1 consorciaram-se, na

egreJa matriz d'esta villa o Snr.

Manoel Gomes dos Santos Reguei-

ra, dig.“'° amanuense da adminis-

tração d'este concelho. com a Ex.“

Snr.' D. Ephígenía Ferreira Alves,

filha do Snr. José Alves Correia,

da rua da Fonte, d'esta villa.

Os noivos partiram para o Bus-

saco.

Mil prosperidades.

IIII'I'IGIÀBIII

TEMPO

Felizmente, ao contrario da

chuva que esperavamos, temos

tido tempo secco e claro; mas, co-

mo Deus não nos ode dar tudo

bom, por _ue nos po e fazer mal e

além d'isso nos põe em mau cos-

tume, temos sido castigados por

rijas nortadas que diga-se a ver-

dade, são de levar a gente pelos

ares.

3m todo o caso, do mal o me-

nos.

--__~.I__--

PESCA.

Houve trabalho de pesca, sen-

do o resultado de pouca impor-

tancia.

.._____*___.

SANTO ANTONIO

Não é nos dias 15 e dezesseis

que se realisa a festividade a San-

to Antonio na sua capella erecta

no Largo da Praça, conforme an-

nunciámos no numero anterior,

em virtude de fraca informação;

mas sim nos dias 12 e 13, cons-

tando, no dia 12 á noute de illu-

minação, musica e fogo d'artificio,

e no dia seguinte, de missa so-

Iemne a grande instrumental e

sermão ao Evangelho, de tarde

vesperas, sermão, procissão, to-

cando a phylarmonica, depois de

recolhida a procissão, alguns tre-

chos do seu reportorio.

E' a phylarmonica «Ovarense»

que toma parte n'esta festividade.

-_*__-

ADEGA DO LUZIO

Chamamos a attençào dos nos-

sos Ex.“m leitores, para o annun-

cio que, sob esta epigraphe, vem

publicado na 4.a pagina.

Platão, filho d'Aríston e de

Pericciona, descende d'uma illus-

tre familia d'Athenas de que So-

lon é o tronco.

Primeiramente usou o nome

de Aristocles, seu avô; o appelido

de Platão fora-lhe dado mais tar-

de pelo seu mestre de palestra,

por causa das suas largas espa-

duas.

Dístinguíu-se, desde a infan-

cia pela sua poderosa imaginação

e habilidade para as bellas-artes.

Applicava-se á poesia, á musica e

íntura nando as conversas de

ocrates he ñseram tanta impres-

são que abandonou aquelles estu-

dos pelos da hílosophia. Discipu-

lo aturado e Socrates, obtera a

preferencia d'este grande moralis-

ta, que os odios d'Eleusís conde-

mnaram á morte. Quando já não

existia o seu mestre, Platão foi

para Euclida, para Megara e de-

pois para o Egypto estudar com

os padres de Sais e de Thebas.

Do _Egypto passou á Italia para

ouv1r os tres mais famosos pyta-

gorienses d'esta epocha.

(Continúa)

Clara de Miranda.
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!durante o bazar, tocará a phylar- I das cidades onde o terreno não

l monica ((Ovarense». l fôr calcareo.

3
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snsnonA no pAnTo as pessoas das suas relações e Cima, de Vallega, e isto sem pre-

amizade a assistirem á missa que juizo do andamento do mesmo in-

Nos proximos dias 29 e 30 do

corrente, realizar-se-ha na Capella

das Almas, sita na aprazível ala-

meda dos campos, a festividade

I _Por engano dissemos no ul-

timo numero que esta solemnida- ou menor porção

Em virtude de ossuir maior

e nitratos, a

de se realiza va no domingo pas- caliça deve ser addicionada ao só-

_ sado, o que hoje rectificamos.

em honra de N Senhora do Par-I

to. constando, no dia 29 á noute,

de illuminação, musica e vistoso

fogo do minho, e no dia seguinte,

de missa solemne a grande instru-

mental pela «Banda dos Bombeiros

Volnntarios», sermão ao Evange-

lho pelo Rev.“ Padre Antonio

Dias Borges, d'esta villa e em se-

guida procissão.

De tarde haverá arraial, tocan-

do tambem a phylarmonica «Ova-

reuse».

EXCURSÃO

Foi rohibida pelo Snr. Gover-

nador êivil de Coimbra a excur-

são, que, d esta villa áquella cida-

de, se devia realisar no dia 7 pas-

sado.

O contracto com a Companhia

Real já havia sido, é claro, fecha-

do, tendo por isso recebido parte

da importancia do contracto.

Consta-nos que a Commissão

promotora da excursão já escre-

veu por mais que uma vez á.Com-

planhia, atim de contra'gtar para

ianna do Castello, mas. que a

Companhia, ignorando-se quaes

os motivos, não responde.

Tudo isto, só no anno de 1907,

é que, se viu! ..

 

*-

CORAÇAO DE JESUS

Realisou-se na sexta-feira, a

testividade do Coração de Jesus,

na capella da N. S.“ da Graça,

havendo missa solemne a grande

instrumental pela phylarmonica

(tOvarensen, sermão ao Evangelho,

e de tarde vesperas, sermão e pro-

cissão.

_--*_-_'~"

CANAMENTG

_ -Senhora de 20 annos de edade,

solteira e de educação esmerada,

com sete contos de reis e pr0prie-

dades, deseja casar-se com ra-

paz de bôas qualidades, muito

embora sejam poucos os seus

meios de fortuna.

Carta a esta redacção com as

iniciaes M. A. C. G.

Guarda-se todo o segredo.

 

RECTIFICAÇÃO

E' hoje que se realisa, na ca-

pella de S. Miguel a encerração

do mez de Maria, a grande ins-

trumental, e no fim prégará o

rev.“ Padre Antonio Borges, d'es-

ta villa.

A's quatro horas proceder- se.

ha ao bazar das prendas oñereci-

das ao Deus Menino por occasião

das novenas do Natal.

Tanto dentro da capella, du-

..J-*-

NECROLOGIA.

Falleceu, na segunda-feira pas-

sada, o_ snr. Manoel José Ferreirai

Coelho, antigo proprietario, d'esta

villa e pae dos nossos amigos João,

Francisco, José, José Maria e Mi-

guel Ferreira Coelho.

O seu funeral, que se realisou

na quarta-feira, pelas 8 horas da

manhã, foi muito concorrido.

- A' familia enlutada enviamos a

expressão mais sincera das nos-

sas sentidas condolencias

___._.---_

ll nt intuituun

Os restos das demolições de

redios, muito especialmente a ca-

iiça das paredes, são entre nós

inutilisados, atirados para as en-

tulheiras. com grande prejuizo pa-

ra a agricultura, que póde e deve

vantajosamente aproveitar taes en-

tulhos, sobretudo nos terrenos des-

providos ou mesmo nos que pos-

suem pouca cal, como acontece

Com a maioria das terras do nor-

te do paiz.

Como n'estas a falta de cal é

muito sensível. a caliça das demo-

lições dos predios devia ser para

ellas transportada dos grandes

centros, facil e economicamente

pelo caminho de ferro, e mesmo

em carros de bois, como são trans-

ortados de noite os estrumes das

atrinas, com vantagem da caliça

poder ser-carriada a toda e qual-

quer hora do dia.

A caliça é, em geral, constitui-

da por argamassa sêcca, com al-

guns fragmentos de pedra. Esta

argamassa faz-se com areia, sai-

bro e cal org proporções várias¡

conforme o m a que é applicada.

Na média reunem-lhe 30 a. 40 por

cento de cal, que se transforma

parcialmente em carbonato de cal,

em chlorhydrato e tambem em ni-

trato.

A nitriñcação dá-se sobretudo

nas paredes do rez do chão.

Esta caliça é pois um prepara

do silicoso ric'o em s'ulphato de cal,

, em nitratos de cal e de potassa,

*que actuam no sólo como adubo

Í calcareo, fornecendo ao mesmo tem-

jpo uma certa quantidade de azo-

i te.

A caliça, em virtude da percen-

tagem de areia que contém deve

,ser empregada nas terras argilo-

[sas, o que é de vantagem dupla,

por isso, que, depois da cal e dos

, outros principios fertilisadores, ue

ella contém, terem sido utilisa os

Ípelas plantas, fica ainda a areia,

:que favorece a tão necessaria di-

visão do sólo argiloso.

l A caliça beneficia muito os

W prados, dá grande vigor ás legu-

 

pttlverisada oasivel, e na propor-

,ção de hecto itros de caliça em pó,

[por cada hectare de terreno ara-

j vel.

D'aO Lavrador».

Eduardo Sequeira.

w.;w-~

Escola Movel Agricola

dCONDE DE SUCENA»

E“ 0VAR

semana, desde 2 de junho a 9 de

junho de 1907.

Agricultura - Assumptos das

lições explicativas: Arboricultura:

plantações, estrumação, podas de

formação e de fructiticação. Cul-

tura de milho e do feijão. Semen-

teiras e ad ubações organicas e chi-

micas.

Trabalhos práticos realisados:

Lavouras com as charruas ame-

ricanas e com a Brabant. Prepa-

e sua applicação. Sementeiras de

feijão e milho. Distribuição de adu-

bos chímicos. Tratamento do pul-

l gão do pecegueiro. Preparação de

papel carminol.

Palestra: Realiza-se em S. Vi-

cente de Pereira, ás 10 horas da

manhã.

ração de caldas cupricas neutras\

AGRADECIMENTO E CONVITE

A viuva e demais membros da

familia de Antonio de Sousa Cam-i

pos, agradecem muito reconheci-

dos a todas as pessoas que se di-

gnaram cum rimental-os por oc-

casião do falecimento do mesmo,

bem como áquelles que acompa-Í

nharam o seu cadaver á sepultura, '

protestando a todos a sua eterna

gratidão.

_Egualmente convidam os ami-

gos do fallecido, assim como as

pessoas lidas suas relações, a as-

sistirem ã missa do setimo dia,

por alma d'aquelle, a qual se re-¡

sará na capella da Senhora da'

Graça, na proxima segunda-feira, 4'

3 de junho pelas 8 horas da ma-Y

nhã, o que desde já muito agra-j

decem.

 

Ovar, 31 de maio de 1907

A gradecimento e convite

A familia e _parentes de Ma-

lo aravel, na primavera, de prefe-

rencia ao outomno, e sempre o mais x

Mappa das lições durante a 21\

por alma do finado se ha-de rezar ventario.

na proxima segunda feira dez do

corrente, pelas sete horas da ma-

nhã, na Capella de Santo Antonio,

obsequio este que desde já tambem

agradecem.

Arrematação

2.- publicação

No dia 16 de junho proximo,

pelas 10 horas da manhã e á porta

do Tribunal judicial d'esta comar-

ca, na execução que Antonia Ro-

drigues Perfeito move contra seu

marido Manoel Maria Fernandes

Teixeira, ambos d'esta villa, se

hade proceder á arrematação de

diversos moveis, um obejecto de

ouro e um corte de fazenda, tudo

penhorado ao executado. Para a

arrematação são citados quaes-

quer credores incertos para dedu-

zirem os seus direitos. Pelo pre-

sente correm editos de 10 dias a

contar da ultima publicação d'este

no «Diario do Governo» citando

os credores que pretenderem de-

duzir preterencias á quantia (ue

sobrar, depois de pagos os pedidos

e custas de duas execuções que o

Ministerio Publico moveu contra

o executado por este cartorio,_cuio

direito e' acção foi penhorado, da

importancia de 3316258 réis, de-

positada na Caixa Geral pelo co-

nhecimento n.“ 121357 junto a uma

das referidas execuções, sob pena

de ser levantado pela exe uente,

nos termos do art. 931 do odigo

do processo civil.

Ovar, 27 de Maio de 1907.

Verifiquei a exactidão,

O Juiz de Direito,

Ignacio Monteiro

O Escrivão,

João Ferreira Gael/to.

EDITOS

2.- publicação

Pelo Juizo de Direito da comar-

ca d'Ovar e cartorio do Escrivão

Coelho correm edith de 30 dias a

contar da ultima publicação d'este

annuncio no «Diario do Governo»,

Citando os interessados Domingos

José Pereira da Silva e esposa D.

Rita de Cacia Guimarães da Silva,

proprietarios, do Seixo d'Avanca,

comarca d'Estarreja, mas actual-

mente ausentes na Republica dos

Estados-Unidos do Brazil, para

todos os termos até final do in-

ventario orphanologico em que é

noel JoséiFerren-a Coelho agrade- inventariado José Pereira de Pi-

cem ás pessoas que se dignaram

comprimental-os por occasião do

fallecimento do mesmo e assisti-

l minosas, ao trevo e á luzerna cul- ram aos seus funeraes protestan-

tivadas nos campos onde ella fôr
|

Ido a todos o seu eterno reconhe-

rante a novena, como no Largo,1 deitada e é muito util nos jardins Cimento. Por este meio convidam

nho, solteiro, fallecido nos centros

de Bacuripaná, da comarca de

Corurupú, Estado do Maranhão,

da Republica do Brazil, é cabeça

de casal Manoel Pereira de Pinho,

casado, proprietario, do Seixo de

Ovar, 18 de abril de 1907.

Verifique¡ a exactidão.

O Juiz de Direito_ 2.0 substituto,

Alves Cerqueira

O Escrivão,

João Ferreira Coelho.

.A Estação L
.Jornal illustrado de Modus piu'u

Senhoras publicando anunalmente:

:Eliminerosdettpuginw

illustrados rom mais do

2000 gravuras re resen-

tanido arti os do ilotte

para sen oras, roupa

branca, vestnm'ios para

crianças, onxovacs, roupa

lirnncu e vcstuurios para

nomens e meninos, atual-

liadus, objectos de mobi-

lia, adorno de casa, etr.

todo o enero de traballio

deagu nubordadobrnnco

e a. matiz a ponto de marca, deornatos, costura

ou renda, ontos em claro sobre renda, cam

brain ou íiYó, renda. irlandeza, bordado em filó,

crivos- todo o trabalho de tapeçaria, tricot,

crochet, frivolité, guipure, ponto atado, renda

de bílro - flôree de papel, rumo, pennus,

finalmente mil obras de fan iu que seria

longo relatar.

9 texto ue lhes tica juigñclara e mim¡-

ciosamente tdescreve e 0x3 todos esse!

desenhos, ensinando o mo o da executar os

objectos (ue representam.

12 foihas grandes contme além de_

numerosos monogramas, iniciam fdphabeto¡ '

completos23161¡ Mrdar em relevo ou a ponto

demarra, ° lL les pelomenos, em tamanho

natural, completados, seguido almeressidades

com moldes reduzidos dicaudo claramente

a. dia osição das portelade ue se compõe o

mode u e mais de 400 desen os do bordado

branco, matiz, soutaohe, etc. Cum ire notar-ee

que essas folhas comparadas ás e qualquer

outro jornal são-lhes muito superiores. pois

pie rm igual superficie apublicam tres ou

.juatro vezes mais materi . f¡

36 tlgurlno¡ de modas. mloridos primero-

samente aagimrella r

artistaademeritoem or»

mato igual ao do jornal

Pam prova. da. supe

àiorídudeblinmnteatavel

'esa . icqlo e veri-

(icnçilopdle querealmente

os seus 24 numeros e 12

folhas de moldes con-

têm maior quantidade

do modelos do outro

qualquer jom de mo-

t na, :enviar-smile gratui-

tamente um nnmerr ape-

oimen a. qzcm o pedir _

por escrip .

Asãgnu-se em todas - ,

as livmrins, e na do -Ld z

unsusro culmina» »Il'ui'tm
?fincipia 1..) dia 1.o dc qualquer mn¡

maço EÍTouo o REINO:

   

 

I

..unmlu . . . . i . . . . . .. 4300¡

Sol¡ meus . . . .. . . . . ..'. . . . .. '3310!

!lume avulso . . . . . . . . . . . . , . . . . !Ill

  

 

 

MUlU L HERERVE L_ NSUHANEE [1.” [ll NEW-YORK
(Reserva Mutua dos Estados Unidos)

COMPANHIA DE SEGUROS SOBRE A VIDA COM PRÉMIOS FIXOS

 

Seguros de vida com 'participação nos lucros da Companhia

,i

3,

a- praso fixo

mlxto a preso

Direcção em Portugal

Lisbóa--Rua Aurea,'178-l.°

Banqueiros

OREDIT FRANGO-PORTUGAIS

José Henriques Totta

id.

id.

Agente em Ovar

 

EMILIO VILLAR

Rua de S. Burtholomeu

A quem se podem pedir tahellnsâ

 

id.

id.

Delegação no Porto

Praça de D. Pedro, 84-2.°

Banqu eiros

BANCO DE PORTUGAL



 

_ JORNAL D'O'V'ARV _p

 

ADEGA Do |_u210 MERCEARIAPINHOMRMÃO
_MD_-

Tabella dos preços para particulares

_LARGO DA. PRAÇA.-

 

Os prOprietarios d'este estabelecimento, na
_ _ . . , certeza de que sem re satisñzeram o melhor os-rlaiduro tlnto balrrada al.“ $000 1'5-, 13° 45 rs. sivel aos seus freêuezes, no preço e qualidade

,, ,, T. Clarete ,, 900 ,, ,, 40 ,, dos seus generos e artigos, convidam o respeita-
branco Malvazia ” 1533200 ” ” 60 ” vel publico a visitar o seu dito estabelecimento,Vegas de Basto tinto especial ” R$2.00 ,3 ” 60 ” onde encontrarão alem de todos os generos de

mercearia; um variado sortido de miudezas ar-
” 99 97 br31100 77 a9 $600 n aa 80 19 tigos de papelaria, drogas, tintas, ferragens, ,arti-

_ Ô _ gos de latoaria, vinhos da Companhia e outras

,Geropig'as finas, aguardentes, azeite a preços marcas, etc. etc.

oonvidativos. Garante-se a pureza de todos os artigos m““ °Ph°°Ph°r°°Par°

Deposito do Café Moída Especie

25170010 DA SILVA BRANDÃO JUNlOR o MELHOR E. DE mms 9110150001

 

__._______

eum-EJ

"ÉFã DE -I--I>“à I»

NUMan TELEPHONICO, 737 .
Esta redacção encarrega-se de todos os trabalhos typographicos

Horario dos comboyos desde Aveiro e Espinho ao Porto

  

  

 

    

    

vende, em todos os domingos, na

1111111111 E ESTABELECIMENTOlBãlâãdodaenl°§àãíí§aasdfãíãaV323::

   

   

   

  

    

   

       

    

        

      

    

           

  
     

       

       

  

   

    

 

  

 

     

          

   

   
                  

 

      

 

          

um:: 1 , ,. r _lí_ _§_§,,V+ÍT_.,I .ih _. -' 5mm“ ›_ 1 homem, senhora e creança; encar-l à” gm É! ÊL ;E É_ Em â. É., É: .Eva _q_ ;à ã. É, Ê _Ã Ê
regando-se dtambeín de executar

ESTAÇÕES ãglggg E1523 sñsaãzeBÊSÉÉâEEEE-ÊEMESgraãâ'E-:EEÊ ?Élãsmemapeàelçàoemomm-

v5_ â-ã 522-5«ãgãvd ã "J E Fri: E BVS! é E E_ m, ae epreços,toaaencommen-¡ (ã 5- o E. e: 5-1, E4 r. â 1 E' O 5.1 O áa de qualquer obra concernente¡___ , n.“ ..1 1 “ ~~, - i -v- - dsua roñssão.
Man.¡ÍMari. Man. Man. Man. 0180.2180. Man. Man.;Man.“'Par. Tm' . Tal'. an. Tai'. Tar 'far ¡Tar.,1'rzir. Tar. -Sgndo preciSO, em qualquer

Aveiro - 3,54 5,45 _ _; - _ _ 11,1 2,2 - - ~v5,33 - _, 9,5311o,19 - dia da semana,_ fazer-se encom-(Sama A. - - 4,8 Í ~ :1 : :; :11,13 - Z : : 2.543 -_- : : : : “uma” da Madura mendas, o proprietario virá tam-:Tâlllííeju 0- : :É: 65 : _1” _¡ _O _ _ __ __ :538 _ _ _ 10,42 _ I bem a esta Villa. a caza dos fre-
Ávanca. . . É E - 4:37 - _ - .9 o -“ _11,39 - - -- - 6,6 - - - - - (Oliveira d'Azemeis) guezes, 1.1110 para ¡SSO o avizemVunegn. ::e-â _ 6; _ 7.2.0 às __ “7011,22 _ _ 147_ 535 2,151; _25 _ - “E _ pelo correio ou pessoalmenteovar . . “ - 4, , - , a - -~ _ -1 1 0 v í a _ ~ - ' .7 r -' ' d' sta oñicina,

- . - - 19,3 5 - 13321110 - ~ i 19 - - - '- - O p °Corlegaça. ;U - 5, 1 - - 1 '-' i L“ _ _É v: ' "' ' _ '_ _ '-
"

Eamon-lg. ,g m 4,33 5,13 _ _ 7,42:: 8 .. 103313133 ._ _ ~, .2,23 3,57 6,32 _ _ “A, _ EXTRA CTO CAT ALOGO
Paramos w v' 4,42 5,17 - _~ 7,469 Io _10,37 f - _1 , , - ,. _ _ ._ ._ P a'Siglo. à, ca 4,45 5,20 ñ _ 7.49% ç. __ ,0,404233 __ _ í 4.44 6.4 _ 7,54 _ _ _ _ Obrasávenda no BALAR rENIANO

Pedreira ' _ I 4'49 523 _ _ 'I'ma 2 9_- 110'Ê3113'32 239 319 22212 214 643 $73,27 9-5 105 112411-5 DE
Enpinhn. 41,0 8.51 '.3510' 1 "9: b Í 9 9 .7. 1 7 9' À 7 5 qc 1 '5

arm-_m . 1,6 l 5,4] 5,37 6,53 7,7 8,6 8,5 9.42Í10,5812,41 2:44 3,26' 5,1 &2116,41; 8,11 9,12¡ _ 11 3012,51 AN TON IO DA SIL V A SANTOS“Galeno , , _ 5,7 5,40 _ 7,10 8,9 - 9,451118 12,45¡ _1 3,291511 6,24 -¡8,14 9,15í _ - 12,6 264. RUA DO MOUSINHO DA SILVEIRA, 270_PORTOGulpilhares. . . _ 5,12 5.45 - 7,14 8,14 - 9,5011,6 12.50 _ 3,34 5,9 6,29 _ 8,19 9,20' - _ 12,11
Francellos. . . _ 5,16 5,49 - 7,18 8,18 - 9,5411,1o12,54 _ 3,38 5,14 6,33 _ 8,23 9.241 7 - 12,16
“uma”. . _ 5,23 5,56 _ 7,25 8,25 _ 10,1 t11,17 1,1 _ 3,45 5,21 6.40ç 7.3 8,30 9.31 - 11,4512.23 Edlções «Festa canMagdalena .. . . - 5,27 6.0 - 7,29 8,29 _ 10,5 ,11,22 1,5 _ 3,49 5,2' 6,44 __ 8.34 9,35 - - 12,28
(Loimbroes. . _ 5,32 6,5 _ 7,34 8,34 _ 10,10,11,27 1,10 _ 3,54 5,31 6,49 _ 8,39 9,40 _ - 12,33
Gaya . . #1,225,211 6,11 7,20 7,38 8.39 9,1510,1611,84 1,23 3,0 4,0 5,37 6,55 7,19 8,43 9,4610,5711,5812.39
General Torres .' _15.45 6.15 - 7,42 8,43 - 10,2011,37 1,27 _ 4,6 5,41 6,59 7,23 8,47 950_ _. ._ 12,43 ,
Cumpnnhñ. .11.30l 5.52 6.22 7,30 7,49 8,50 9,23 0,274144 1,35 3,8 4,13 5,48 7.6', 7,30 8441957115 12.6 12,5, Gula dos_ NEÉDO'fêdOWS (60 cartas em PM“) - - - - ' 200rpgs. lh-nlo _1.40. - 6,32 7,47 7,59. 9,1 l 9,3310371154 1.51 3,19 4,23 5,58 7,17 7,46 9,4 !10,7 11, 602,2 1,00 Verdadeira Signlhcaçâo dos sonhos . . . _ _ . . 60.-.H 2_ _ r , , ñ_ __, r v.....__ r . r 7-7_ - .. J ~--- ~- u ~ 5 Rei das Montanhas ou a Fada da Fonte de Ch¡- stal . . 60_ 'v , . . l0 Casçello d'Ouro, ou o Principe encantado . y. . . . 60
Homme dos comboyos desde Porto e Espinho a Aveiro Êggunhgoenggmada oudos quarenta ladrões- - - - - g3lS ria s lS compa res . . . . . . _ _ _ .n ___ _ _ _ __ _ Historia do Cura e Sacristào . . . . . . . . . . 60- h ,ñ m ,É _ ñ¡ ã- 31 .à Ê_ É ã' 3,' :- Ê. g à' Historia de Roberto do Diabo (verso) . . . _ _ _ . 60“3 = - 2 _1' ”5- ' “ ' *a 3'** 3 'dD llTl d"' 'O

5 S s .50558 3“_ 0 :SÉÊÉÍ mco°co3 “â :à a¡ :as mg Hrstoria a onzea 1eoora(verso). . . , , . . b1281200128 agãse-agsgãsãleãs 52525425555§ É'â'âãâãâããíocê'âã Historia. doBarbaAzul . . . . . . . 60“E“E â“ã“':“ã à É¡ E: E“Évãv -à É' É' ;vã É ;Serenatasaoluar . .. . . . . . . . 60_nn i_ ___ F_ E" “ 'QL (AJ _à _ â (A) (2)_ (A) _u \(AllLivro de S. Cypriano . . . . . . . . . , . . 200
Mun. Man. Man.Man. Man. Man. Man. Man. Man. Tar. Tal'. an. Tar. Tar. Tar. Tar. Tar. Tar. Tal'. Tap'. Tar. 'IA arte de fla-moral' (Prosa) - . - - - - . . . . 60

p. &namo-12,0 5,20 .35 6,59 7,35' 8,10 8,49 9,471216 1,55 2,45, - 3,40 4,36 5,0 5,15 7 6,_25 7.47 8,441028“A M““ dos Namorados ”0150) ' - - - . . - - 60cummunh. 12,10 5,30 ,55 7,10 7,50, 8.20 9,0 10,0 12,25 2,5 :3,183,50 4,45 5,10¡ 5,25 5. 0 (3,35 7,57 9.5 10,38 Gato de Botas. - - ' ' - ' ' - - - - ' 60
G' Torres "12,18“ 5,33 6 7'” _l 833 911w'7 343 319E 3'26 :'37 4-53 521 :'38 3443 3'131 919 Gata BOI-"alheira ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 60
unyae . _12,24 5,4* 7, 7,21 7,58 8.1' , ' 10,13 ', . 7 ', :3,30 . 1 a ~ 1 _a a a ' Um abbade em cal as ar . . . . .0511061555 .112,29 5,47 _ 7,26 _ 8.57 _ 10181242! 2,22 _13,34 4,5 _ - 5,46 6,8 6,53 8,16 _10,55 As botas de sete ¡eiuasp das - - - - 28
Magdalena . 12,32 5,50 _ 7,29 _ 8,40 - 10.211245: 2,25 + 3,37 4,8 - - 5,50 6,11 6.56 8.19 - 10,58 H. . “ .. .5 '_ ' ' ' ° ' ' ' ' ' ' O\'ulllulau-,1m361 5,54 7,14 7,33 _ 8,44 _ 10,251249, 2,29 _ _ 3,41 4.12 - - 5,54 6,15 7,0 8.23 9,281112 !SW1.a a0 Femcelm de ,Emule -. ° ° - - - - - ' 6Francellos .12,4 ¡ 5,59 - - 8,4542 - 10,33%¡ ig: - 3.413 2,127 - - 3,2 3,3 3.3? - Historia da Massaroca dAnastamo . . . . . . . . 60Gulpilhnres .12/45 6,1 - , 2 - 8, n - 10,: , “,v - 3,4' 9 0 - _ › ' .1 1 1 ' '- Historia de B rn ' V ' . ' . '0

Arcozeno .12,49 b'7 _ 7'“ _ 8'57 _ 10'38 "'2 2'42 _ 3'53 4:25' _ _ 6'9 6'28 “3 8,35 _ 11:16 Historia da Píínggâapéslatillâzmmho . 30
(al-uniu. .12,53 6.11 7,24 7,51 8,13 -,1 - 10,42 1,6 2,46 3,83 3,57 4,29 5,8 5,33I 6,13 6,32 7,17 8,39 9,3811,2o _ o . . . . . .
l-aninlm .12,59 6,20 7,30 8,0 8,18 9,7 92810,-'48 1,12 2,55 3,40 4,6 4.38 5,_13 5,38! 6,22 6.41 7,26 8,45 9,461136 Oabbade da Ramaldeu'a - r - - - - ' - - - 60Pedreira. - 6,2: _ 8,4l _ - _10,52 - 2,59 _ 2,22 - -lgãg - - - Os amores de Laurinha . . . . . . . . . . . 60S140. - 6,2' - 8.6 - - -10.54 - 3,' - 4,' - - 1 'a Fa - - - Jardim Inf' . . . . . . . . 0Paramos. . - -4 _ - - _' 3,7 _ 4,20 _ "" @754 1938 _ _ _' Jooão de [Egàrso)

. ' . . '
Ernani-.12., _ 6,36 7,88 8,16 _ _ _ 11,4 - 3,11- - 4,23 4.53“ - 6,38%,58 1,42 ~ 9,53 - - . H ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Cone“aça _ _ 6,42 _ 8,223 _ _11.10 __ 3_,¡7 _ __ 4,593 _ 6M 7,4 7,43 _ _ _ Mariqumhas padeira. . . . . . . . . . . . 60Carvameim, _ 6 48 _ 8,283 g _I _ 11,16 - 3,23 _ - 5,6 g, B - 6.50 7,11 7,54 - - - Lar-los Magno (versos) . . . . . . . . . . . . 60om¡- . _ 6,58 7,52 8,38 ,Ef-g _1 _ 11,27 - 3,59 - 5,164: â - 7,0 7.22 17,5! - 10,13 - A Barrinha magica_ 60

- - - - .s 5 - - - - ~ - -ls 5 - - :11 ~ - - *1 B c aos ' ' 60
vancal._ f_ __,,_____ __'l,___..

nature-.Ja. _ 8,13 _ 53 8 - - 11,53 _ _ 4,16 - -12 8 - - 7,49 8,31 - 10,33 - P1'1“0953.Maga'°93(Vers°)' ' ' ° - - - -. - ° - 60Canellns. . - 8,18 - _g .o - - -- - - -- - _g ,o - ~ ;,27 2,23 - - - Imperatriz Porcma (verso) . . . . . . . . 60Cacia. . .1 _ 8,26 - 3 j; - - , ~ - - - - g *' - - › a. - " “ Bertoldinho (versm . . . . . . . . 60Aveiro. _ 8,36 - 5 - 10.8 12.17 - ~ 4,37 - - a 916 - 8›” Mw.; A formoza Mathildinha. . . . . . . . . 60
“m
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