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nascimento, mas os homens illus-j¡

tres_em todo o genero de meritos.

-Virtuti, non eneri, deferatur-

(Bellarmino ibi em.)

_ E a uma voz regeitam a forma

Para obstarem ás invasões dos absoluta do governo-«por ser a
papas na ordem civil os _legistas'mais corrupta de todas» quod est
renovar-am a theoria do direito di- omnium corrupta.

vino em_ favor dos soberanos. S. Thomaz pede, que os go-

A thiara já não podia attribuir- vernos sejam temperados de «mo-
se um poder superior ao das co- do a evitar que possa degenerar

l

rôas. _ Iem despotico-sic tem eretur, ut
Notetse .agora a contradicção in tyrannidem de faci i declinari

dos legitimistas, que de um ladonon possit.»

apregoam como divino e absoluto Sic dis onenda est gobernatio,

0 dirello dos 'PeÍS. e do OUtPO al- ut tyranni is subtrahetur occasio.
liando-se aos _clericaes, e sobre-f-(De Regimine principum cap.
tudo aos jesuitas, declamam nos 6.°, t. 1.°)

congressos, chamados catholicos, A monarchia moderada é mais

nos seus livros, e nas suas gaze-_ _ ' util do que a simples-aUtilior in
tas, que a unica auctoridade e a hac Vita, quam Simplex monarchia»

do para, no que são conformes á

i

B ll ' ,'d , _ _o

Encyc ca de 15 de Maio de 1871 ( e armmo i em cap 3 )

. _ _ _ S. Thomaz até quer que os

(Ubinos arcano).-Ahl dlz P10 IX grandes magistrados sejam elei-
_tcpretendem impor-nos conces- tos nas classes do povo.

sões, a nós, a quem Deus entre-l

Os legitimistas

II

_ Principatns ad omnes pertinet,

gou o poder de legislar para a

ordem moral e rel›giosa, a nós, a

quem instituiu como interprete do

ireito natural e divino em toda a

extensão do universot»

quuanto á soberania note-se

o desaccordo d'uns e d'outros com

o maior dos theologos, S. Thomaz,

cujas doutrinas _mandou LeãoXIII,

que fossem ensmadas em todas as

tum quia ea: omnibus elegi pos-

sunt, tum quia ab omnibus eli-

guntur. (Q. 55-Art. 1.°)

Eis ahi os principios funda~

mentaes da monarchia liberal. e

não na sua primeira phase-(do

juste mitieu)-mas já na sua pha-

se actual, e a mais democratica.

Leão XIII é um thomista, e se

admoestou os bi5pos francezes

”War-em a republica

nas candidaturas jcatholicas, não

foi só or a egreja se conformar

com to os os poderes estabeleci-

dos legal ou illegalmente, mas

gorqne um governo qualquer sa-

n

podiam discordar, e tambem com

os dois grandes doutores da or-

dem de Loyola, Bellarmino e Soa-

res, o que não deixa de ser engra-

çado.

Esses tres_ theologos conside-

ram como divmo o poder na «sua

origem, em si mesmo, ou em prín~

cipio, mas não o direito dos mo-

nurchasm _ _ assumpto. l
Se o poder é divmo na sua es- Mas em 1864 a encyclica de 8*

:89110183 a quem todawa pertence a de dezembro condemnou como fal-

mveslldura? ' so o principio-«que a vontade

Segundo os mesmos theologos popular constitue a lei suprema»

-tlé á nação que pertence» e re- Depois Pio IX, a instancias dos

conhecem os governos sahidos da'jesuitas, fulminou o ultramonta-

vontade_ popular. _ nismo liberal, e já Gregorio XVI

Originariamente o poder deri- , o reprovara em Lamennais e La-

va da natureza das cousas, ou de cordaire.

Deus. 0 que é 0 mesmo- i O conde de Montalambert mor-

ido da vontade pepular é legítimo

a sua origem. .

Bem expressa é a pastoral do

bispo de Poitiers sobre o mesmo

Não P0dend° haver SOOÍedadô reu desesperado contra o pontífice.

sem governo, esta necessidade é Certamente a vontade do povo

“e 1381“?”- ° POdGIU mas 0 pO- não se toma nunca como a lei su-

er em Sl mesmo. áparte quem prema absoluta, e tanto é assim

deva exercele- que os seus representantes annul-

A_ !18085514846 de um OVGPQO lam e revogam n'uma assemblêa,

é_ pcis um direito natura ou di- o que n'outra decidiram, sub-en-

Vino. . tendesse, que o direito natural, a

Haec protestas OSUUPB “MUN-B. consciencia, as leis moraes, a ra-

qu_0d non pçúdet 8X 0005611?“ 119- zão progressiva, são superiores a

mlnum. a! Jus natura 95! Jus dl' todas as decisões, e a todos os de-

lelm-_(S- ThOmazl- _ cretOS, venham d'onde vierem,

Aceitamos em todo o seu rigor Tal deve se¡- a intelligencia

esta domrina- d'aquelles anathemas, mas se não

0!'8. sem embarã? d? FGCONhe' fôr, se Roma se contradiz, certo é,

cerem._que “em "mcjploa 0“ na que os legitimistas catholicos se

sua ongenh 0 0 91' "ao depende acham incompatíveis com Leão

da vontadedos 0mens› ?Birman XII!, e com S. Thomaz ensinado

que o direito de transmittil-o, ou em todos os seminarios_

a investidura, reside na sociedade Em todo o caso o direito dm_

pela ?3559 “que “ã° send° mhe' no o independente dos reis luta

rente a ninguem não P°d° Perten' com a encyclica de 15 de maio de

cel' senão a_ 105195") _ 1871, que citamos, e com a ordem

“Em P"“clplos dlz S- Thomaz› de Jesus o seu orgão-«Civillá

Deus é a fome do POderv mas "a Catholica, jornal a que reside

eXchQãO as creaturas São gover' uma congregação nomea a pelo

nadas “mas Pelas ou“as” 19 pontiñce diz: «o papa é juiz sobe-

quest. cflp- 3_6-) rano das leis ciVis.» (N.° de 18 de

Continua S. Thomaz-«A for- março de 187”

m3' d°3 governos “7“wa é a me' E' incongruente a alliança dos

lho“-quOd 65! °Ptí9“m- 1'. que“ legitimistas e dos clericaes, mas

90, A-4) e Bellarmino acrescenta

-«a mais util por causa da cor-

rupção humana.» (De Rom. pont.

cap. III.) _ _

E por aristocracia entendem,

não a nobreza hereditaria, ou de

importa, como todos sabem.

Lourenço d'Atmeida e Medeiros.
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Saudades da Patria

Poesia do Dinamarquez Oelenchlaeger, achando-se em Italia.

Tradacção

¡Que estranha viração da tarde é esta!

¡Onde quereis levar-me o pensamento,

Magas fragrancias da ñórida terra!

;Onde ides vós? &tranSpondo o mar sem termo,

Ides-me á patria, á minha doce patria?

Se chegais lá, diseí-!he !olil por piedade!

Lhe-disei meus occultos sentimentos,

Estas saudades, este mal sem nome

Que tanto no interior me-está doendo.

¡Já por detraz dos penhascosos cumes,

Vermelho. ó sol, te-escondes! ¡e eu cá fico,

N'este êrmo escuro, só! Na minha terra,

Na terra onde eu nasci, não ha taes montes:

¡Já esta noite no meu bosque de Hertha

Não poderei dormir! Lembra-me ouvil-o

A um norueguez;-«os gostos verdadeiros,

«Só a patria em seu gremio Os enthesoura.»-

De rochas morador, tilho de I-Ielvecia,

Tu me disseste o mesmoz-auma saudade

«Terna, viva, piedosa, access, sancta

«Vos chama aos vossos montes costumados.»--

3Mas cuidam que só montes nos attráhe»?

D'estes, como de brenhas horrorosas,

Meu animo erradio anda fugindo.

Se do esguio pinheiro ouço o sussurro,

1 Ait bosques, onde estais, queridos bosques

Da minha patria, exclamol amenas rios,

Que serpeiam por cá, não geram somno,

Que doce me descance o pensamento;

Lá, não ha rios, nos meus patrios campos,

E' tudo sêcca argila, areia esteril;

Sim, mas o argênteo mar asul celeste

Com abraços d'amor cinge essas terras,

Como extremosa mãe as nutre, as-beija;

E quasi que no seio entra a brincar-lhe

Colas formosas ñorinhas, que lh'o adornam.

0h! silencio.. . silenciol. . . ouço um' barquinho,

Que entre os canaviaes e as sarças densas

Além com o brando zephiro se embala!

¡ De uma nimpha ouço o canto mavioso,

Que bordam sons de cytharal ó mixtura,

O' poesia, ó feitiço d'alva noite!

O' divina, é suavissima toada!

à Coração, que te falta? e vós, meus olhos,

¡Vós, lagrimas verteis quando ella esparze

Harmonia, tão meiga aos céos da noite!

¡ Lingua formosa é esta! ¡mas quão outra

Da minha patria lingua! ¡estas palavras,

As palavras não são, que outr'ora ouvia

Lá na patría cabana ao réz dos bosques!

Serão phrases mais placidas, mais bellas,

Será mais bello e placido este canto. ..

¡Perdoai-me se eu choro! perdoai-me

Lagrimas que por si me estão brotando;

Quem geme não sou eu, geme a saudade!

¡Saudoissima esta água está manando:

Vai tão serena, tão fagueira a noite!

Já lá no bosque meu, tive hóras (l'estas:

| Ai! tive-as! esse o bem que me invenenal

Deus me privou de mãe na prima infancia;

Amargo foi o golpe; inda com tudo,

Tinha outra mãe no mundo, é mãe a patria.

&Vel-a-hei eu nunca mais? fragil, incerta

Corre a nossa existencia em mãos do acaso,

¡ Ai! poderei sequer do seu regaço

Mandar aos céos meu ultimo suspiro!

Castilho

A poesia e a historia

VI

nio poetico. A historia passou além

de Hesiodo, de Homero, e de Moy-

sés. Surgiu Walmiki das sombras

que envolviam o antigo Oriente, e

uma nova poesia original, ora es-

pontanea como o aroma d'uma ñor,

ora refiectida como um artíñcioso

sylogísmo da eschola, cheia dos

p odigios de uma imaginação es-

plendida como o ceu da Asia, veio

deslumbrar a Europa. A India foi

o berço da humanidade; lá nasce-

ram as primeiras sociedades as

primeiras epopêas, e tambem os

As grandes obras d'arte reve»

!am os principios religiosos e phi-

1050phicos que caracterisam as

phases da historia.

Pelo que respeita a poesia ve-

jamos como esta asserção se con-

ñrma em todas as epochas da lit-

teratura.

Já não é da Grecia que datam

as primeiras manifestações do ge- I

No corpo do jornal. _ .
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c

primeiros systemas de philoso-

phia. _

Carecendo de uma analyse _ri-

gorosa, a qual não podia ter ain-

da, abysmou-se o espirito, aliaz

profundo d'esse povo, n'um pan-

theismo vago, pouco scieiitifico,

que não determina o modo da ac-

ção da substancia-una, nem es-

tabelece limites ou relações entre

ella e a variedade dos seres.

Empregadas todas as fórmas

na representação da causa. univer-

sal, por mais improprias que se-

jam. o gigantesco e o phantastico

deviam ser os defeitos das concep-

:ções indianas, embora grandiosas

sempre, e ás vezes sublimes_ .

Quem conhecer bem a religião

primitiva da India.. prevê logo 0

lque foi toda a sua litteratura:

Nos seus systemas religiosos

ou philosophicos todas as coisas,

todos os [iris e causas dos factos

vão perder-se na vertiginosa con-

fusão das forças sobrenaturaes.

O infinito absorve tudo. E' o uni-

verso uma visão.

A imaginação dominada pela

metaphisica delira com arte e

sciencia.

Os seres, cujas dimensões na-

da limita, ou determina, exage-

ram-se do modo o mais extrava-

ante.

O absoluto sem personalidade.

sem attributes, que o distingam,

insusceptivel de ter um symbolo,

escapa ao poder da arte. Brahma

é a immensidade.

D'ahi duas monstruosas con-

tradicções: a divindade re resen-

tada pelo finito debaixo e uma

forma natural, que a não póde

conter, nem lhe correSponde e as

existencias particulares, nas quaes

se crê a presença do ser su remo,

transñgurando se, e passan oalém

dos seus limites sem jámais se ti-

xarem.

O destino do homem consiste

em identiticar-se com o absoluto,

erdendo o sentimento da sua ín-

dividualídade, e consciencia de si

mesmo. Os meios de conseguir es-

te lim são a materia da poesia.

Pelo facto de ter nascido na

classe sacerdotal possue já. o bra-

hmine um estado de beatitude su-

prema; é um ser divino. _Se as

mergias pro rias, as qu›lidades

reaes da indo e humana, a liberda-

de e o tim individual se annullam

na concepção de um ser immenso,

e indistincto, que seria para os

hindos a realidade liistorica?

Não tinham elles um sentimen-

to rasoavel da realidade, nem do

mundo moral. As ideias do uni-

versal se exprimiam pela exage-

ração da fórma, da grandeza, e do

numero: e d'ahi o grotesco. Se o

objecto dos poemas indianos são

factos historicos das primeiras

dynastias o maravilhoso os desfi-

gura completamente. E como tudo

se envolve na ideia pantheista

mal determinada não obtem a na-

tureza para os seus elementos uma

representação justa e verdadeira.

Nada exprime o que constitua a

sua vida propria e modo de ser.

Os actos humanos, não tendo por

motor a vontade individual mas a

causa absoluta sem norma lixa

nem tim positivo, todo o enredo

poetico e uma successão de factos

extraordinarios, sem verdade al-

guma.

L. d'Almez'da Medeiros.
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2 de Novembro

Dobram os sinos-hoje nos re-

cordam tristemente aquelles, que

não mais voltam a este mundo, e

os recommendam á piedade e ás

orações dos que não evitarão a

mesma sorte!

Estão além, á sombra da cruz,

onde se descança dos vaivens da

existencia, e só a fé nos promet-

te tornar a vel-os-oremos, pois,

por elles e por nós para que se

realise tão consoladora esperança.

Todos têm alli um recinto, so-

bre qual derramem as suas lagri-

mas saudosas.

Ajoelhemos alli, na terra, onde

repousam, e que, um dia, será

tambem o nosso leito, e ergamos

as mãos a Deus, pedindo, que os

salve, e nos reuna junto de si,

na eterna bemaventurança:

A. R.

 

A MUSICA

E O SEGULO XIX

Entre o som e a alma humana

existem relações mysteriosas que

tornam a musica commovente e

lhe dão o poder de crear emoções

mas vagas e indeñniveis. Não é só

nos sentidos que ella exerce a sua

influencia divina. Excedendo a

palavra na força d'expressão dá

uma fôrma, ainda que indetermi-

nada, ás inspirações mais intimas

inacessíveis ás outras artes.

Dominando exclusivamente o

coração, tudo o mais lhe é extra-

nho. E' o seu effeito, por isso,

maior; por ue sustenta sempre

vivas e pa pítantes as emoções,

mas não as revela, não diz o que

são, fal-as suSpirir mysteriosa-

mente. O mesmo som, as mesmas

frases podem suscitar muitissi-

mas impressões do mesmo genero;

e d'ahi lhe vem o seu caracter

particular. Devemos consideral-a

como a fórma da sensibilidade

profunda mas indefinida, na qual

se exhala da paixão a que esta

tem mais ethero e divino

Apropriando-se do sentimento

puro desenvolve-o nas suas varia-

dissimas combinações,o concentra,

o dilata, o eleva, e lhe faz tomar

mil cores diversas. E' como se a

nossa alma estivesse sobainñuen-

cia d'outra feita som, exaltando-

se e gosando de si mesma. Junte-

vse a tudo isto o encanto das har-

monias e formaremos uma ideia

do oder d'esta arte consoladora.

epugnam á sua indole os

sentimentos vulgares. o positivo,

-o util, o sensual. Ouvindo-se com

paixão uma das bellas composi-

ções dos grandes mestres, como

que se sob a um mundo desco-

FOLHETIM

O PECCINIJSI'O

Ou

O Bandido Nobre

Por

GEORGE SAND

Ter-lhe iam parecido bem lon-

gas, a não vir o somno, essas duas

horas de espera; ainda que já os

olhos affeitos á obSCurídade da

galeria não quizera observar os

objectos de arte que ella continha:

deixou-se cahir n'um tapete, aban

donando-se, por momentos a uma

somnolencia ás vezes interrompida

pelo .barulho dos operarios, e_pela

inquietação que sempre sentimos

quando estamos para adormecer

n'um l ar desconhecido; mas

quando fim do dia fez cessar o

trabalho, adormecerã profunda-

mente.

Eis que um extranho grito,

que lhe pareceu sahir d'uma das

aberturas que davam ar á galeria,

o desperta em sobressalto; levan-

tou instinctivamente a cabeça e

|

I

JORNAL DQVAR

nhecido e quasi não sabemos orien-

tar-nos entre as coisas da terra.

Mas entre os que a professam,

não são muitos os que assim a

comprehendem. A maior parte

sente apenas a voluptuosidade do

som, ou o prazer da execução e'

nada mais: entram no templo, fol-

gam de ver as suas pompas se

ornamentos, mas não se inspiram

da divindade.

Vivemos n'uma epoca em que,

sem contar a immensa maioria

dos espiritos positivos, que só vê

o lado material da existencia,

muitos não presentem o ideal que

anima a arte no actual periodo da

sua historia. Falta-lhes o grau de

sensibilidade, que a apreciação

das artes exige, e uma intelligen-

cia ao nivel do seculo. Estão como

fóra do seu tempo; a humanidade

passou além d'elles.

A arte dos sons acompanha as

transformações do espirito huma-

no. Out'rora profundamente reli-

giosa, depois materialista, banal

distracção dos sentidos, espiritua-

lisou-se novamente no lyrismo de

Gluck e Mozart. Reflectiram-se na

composição a grandeza e a ener-

gia. das aspirações e dores infini-

tas, que atormentavam as almas

de Fausto e I). João. Rousseau

destronou Voltaire, Rousseau é o

sentimento expontaneo e sincero

a protestar contra a realidade pro-

saica, é a melancolia angustiosa

no meio dos gosos materiaes da

vida. Esta alma sensível e medi-

tativa, que interneceu o mundo,

banhou a existencia nas suas la-

grimas generosas e encarnou-se

no seculo XIX.

A musica renovou-se com toda

a litteratura; tornando-se apta _a

exprimir os caprichos da fantaSia

e as profundas emoções da Vida,

abriu na symphonia uma esphera

immensa á. liberdade de imagina-

ção e ao genio individual de cada

artista.

O lyrico acha tambem na mu-

sica um campo vastissimo, onde,

como na poesia, pôde derramar os

effluvios da inspiração mais inti-

ma e original.

Beethovem, eSpirito energico o

grandioso, a fez entrar no movi-

mento romantico: despresou os

rigores classicos; creou as frases

de que precisava. e abandonou-se

aos arrojos da sua imaginação ca-

prichosa. '

Ha, comtudo, uma grande dis-

tancia entre a musica e a poesia.

Esta falla ao mesmo tempo ao es-

pirito e ao coração: õe em acção

todas as faculdades humanas: es-

pelha todas as faces do mundo

exterior; abrange o real e o ima-

ginario, a rasão e o sentimento o

mundo e a vida.

O seculo XIX encontrou na

musica a arte que mais convinha

ao seu genio inquieto, no seu de-

sejar ambicioso e febril. A socie-

dade oscila fóra de seus velhos

u

julgou ver um frouxo clarão cor-

rendo pelo tecto, e agitarem-se

um instante as figuras pintadas

na aboboda; um novo grito, mais

brando do que o primeiro, e d'um

tom tão particular que Miguel h'-

cou abalado até ás entranhas, vi-

brou por cima d'elle-depois o

clarão apaga-se, e o silencio e as

trevas eram tais que podia Mi-

guel perguntar a si mesmo se não

fóra um sonho.

Durante um quarto d'hora;

agitado pelo que vinha de succe-

der-lhe, não pensou em tornar a

adormecer.

Indagava todas as sahidas e

todas estavam solidamente fecha-

das. Finalmente, não ousava fazer

nenhum ruido, porque em todo o

caso era uma voz de mulher a que

ouvira e não sabia que relação

este grito ou lamento podesse ter

com a sua situação, ou de Pedro-

Angelo.

Até que a porta mysteriosa se

abre e seu pai reapparece com'

uma vela cuja claridade vacillan-

te deu um aspectophantastico ás

estatuas que allumiou successiva-

mente.

Quando se aproximou de Mi-

guel: «Nós estamos salvos, lhe di-

a meia voz, o cardeal está demen-

te e o abbade Ninfo nada sabe do

que se passou. A princeza, que

eixos. Fermenta-lhe no seio uma

vida nova. A intelligencia anceia

verdades mais completas e pro-

fundas, e lançando-se no mundo

.desconhecido, debata-se com o

mysterio, que involve todas as

coisas. O vago se apoderou de to-

dos os espiritos. A sede de ideali-

dade e de gosos produz uma acti-

vidade excessiva, provoca o talento

da invenção, anima todas as fer-

ças do espirito e da industria,

cria, n'uma palavra, os prodígios

da arte. A musica inspirou-se

d'este estado moral. Admiravel-

mente constituida ara oexprimir

tem ella o condão e evocar a nos-

sa sympatliia involuntaria. Inde-

terminada nas suas formas expres-

sivas adapta-se a todos os sonhos

da imaginação, a este confuso e

d lloroso sentir, a este desalento

que se não define, a estas aspira-

ções sem limite, que caracterisam

a nossa. epocha.

Lourenço d'Al/neída e Medetros.

*-

Ahl que se não tosse a sola

-0' compadre és capaz de me

fazer um favor?

_Conforme Se fôr coisa que

esteja ao meu alcance...

_Talvez seja. E' mesmo pro-

vavel que seja, porque é um favôr

de pouca importancia, e...

-0' diabo, mas o peíor é que eu

n'esta occasião, não te posso dis-

pensar importancia alguma, pois

hoje mesmo me lembrei de ti para

me emprestares uns tresentos mil

reis...

_Soccega homem! Não é di-

nheiro que te peço.

-Sim'L . . Como falaste em pe-

uena importancia. .. julguei que

osse alguma meia duzia de libras

e para te evitar o trabalho de m'as

pedires fui-te logo declarando o

meu estado financeiro, na occa-

sião.

-Pois não é dinheiro, compa-

dre; socega que não é dinheiro.

_Então n'esse caso, diz lá o

ue e; Se não fôr coisa que o va-

l a estou ás tuas ordens.

-E' uma coisa muito insigni-

ficante: E' simplesmente uma per-

gunta que te quero fazer á. qual,

se tu souberes reSponder, faZes-

me um favôr importante.

-Homeml Que diabo de per-

gunta me queres tu fazer que da

reSposta obtenhas grande favór.. .

Provavelmente é a decifração d'al-

gum enygma. mas se é, desde já

te digo que n'esse. estrada não dou

um passo.

_Não é tal, compadre. E' uma

pergunta muito simples a que tu,

provavelmente, responderás sem

custo, mas que afinal para mim se

torna um problema bem intrincado.

Olha que eu e ali o visinho alfaia-

te temos matutado e aparafuzado,

*
-

eu tive de esperar muito tempo,

porque estava com visitas, é de

parecer que não façamos nenhum

mysterio a teu respeito; ella pensa

que seria peor do que mostrares-

te sem rebuço. ,

Vamos pois ter com tua irmã,

que sem duvida está inquieta de

eu ainda não haver voltado: Te-

mos porém algum caminho a an-

dar, e presumo que morreras de

fome e sede. O intendente da casa

que é muito bom para mim convi-

dou-me a entrar n'uma pequena

copa onde acharemos uma bôa re-

feição.

Miguel segue o pai até uma

sala que estava fechada, por uma

porta envidraçada, e sobre esta

cahia uma cortina do lado de fóra.

Este compartimento, que nada

tinha de notavel, era illuminado

por muitas velas, circumstancía

de que Miguel se admirou; e Pe-

dro ue o percebeu disse-lhe que

era acili onde a primeira camarista

da princeza vinha presidir á noite,

á collação que se preparava com

destino a sua ama. Apoz o que

eiI-o sem cerimonia a abrir os ar-

marios e a tirar carnes frias, vi-

nhos, fructos e mil golodices que

pôz, á mistura sobre a meza,

rindo a cada descoberta que fazia

n'estes inexgotaveis bufetes, com

espanto de Miguel que não reco-

Z _V_ -_
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'mas não fomos capazes ainda de'

tirar da cachimonia o que queria-

mos saber. Hoje então, resolvi-me,

'e disse ó visinho alfaiate: O' visi-

|nho; é hoje o dia que vou ter c'o

[meu compadre, que é homem lino

como um calhau e intiligente co-

mo uma pedra, a ver se elle nos

, _E qual o motivo do vosso in

tira d'andarmos todos os dias com¡

teresses em saber se é verdade ou
mentira isso que esses brasileiros
disem?

--E' porqife se fôr verdade nós
?tamos resolvidos a marchar já
'ara o Brazil p'ra sahir-mos da
desgraça, e se é mentira uere-

left-os que assim dizem, com uma
mão cheia de... de lama, e dizer-
lhes que vão para a fortuna e nos
deixe socegados na nossa des-
graça.

-Pois, compadre. eu dou-te a
explicação verdadeira do facto e
não preciso, para isso, de ir con-
sultar os velhos alfarrabíos que lá
tenho em casa, mas primeiro tens
de 'me tomar um compromisso que
te imponho.

matutas e parafusos.

-Poís bem, compadre, n'esse

caso diz lá. o que desejas. Respon-

derei o que souber, mas... Se tu

_e o visinho alfaiate não fostes ca-

pazes de acertar com o que que-

rias, em tanto tempo como pode-

¡rei eu resolver isso jáf. . . Ponho-

lhe duvida e tenho rasão para isso

porque onde entrar cabeça d'alfaia-

te e sapateiro é escusado lá ir ou-

tras que não inventam melhores

    

   

   

    

    

   

   

   

  

   

    

   

     

  

   

   

   

  

pêtas. U
_Que é. Compadre!

-Nisso tens alguma rasão, -E que, seja verdade ou men-mas acredita que não fomos ca-

pazes de dar com a coisa.

--Pois bem; diz lá o que queres,

anda, desentópe

_Lá vai compadre; Ora diz-me,

Qual é rizão porque a maior par-

te d'estes individuos que vem do

Brasil, que dão pelo nome de bra-

sileiros, ou querem que lh'o cha-

me, dizem que esta terra é des-

graçada?

tira, oque dizem esses Brasilei-
ros, não fazeis nada do que havcis
projectado.

-Vacilas, compadre?

_Vacilei, mas.. já. não vaci-
lo. Tomo o compromisso por mim
e pelo meu Visinho alfaiate.

-Vé lá, compadrel. . . Olha que
se prometes e não cumpres faço-
te pelOl' de que tu fases á sóla. E
preciso lembrar-te que se não tra-
ta agora de concerto de bótas.

-Disse está dito, compadre.
Dá lá a explicação.

-Olha, compadre: A nossa ter-
ra não é desgraçada. Desgraça-
dos são esses Brasileiros que o
disem. O'ra ahi tens a verdade
nua e crua.

- Pois bem, mas até ahi só li-

-ESpantas-tel Não sabes tam-

bem, não é verdade? ~

-Homem; eu não me eSpanto

por não saber responder ó que me

perguntas. O meu espanto é de

ouvir tal pergun a da bocca d'um

sapateiro! E realmente espantoso

que um sapaterio e um alfaiate

não desse com a decifração de tão

 

  

     

   

   

   

 

   

 

   

 

    

  

  

   

 

  

  

  

facil problema.
co a saber que a nossa Ter 'a não-Tu admiras-te disso, compa- é desgraçada, mas eu quero tam-dre? Não vez que nós queriamos bem saber, se não é para que el-uma prova definitiva, real e ver- les lh'o chamam.

dadeira, do caso, mas nunca che- -Ail Tambem queres o por-gamos a essa concIUsão porque quê?

tudo que resolvia-mos nos parecia

mentira e nós não queriamos en-

ganar a nós proprios.

-Anl Agora percebo. Se fosse

baléla para contar a algum fre-

guez quando as botas ou o fato

não estivesse promptos vós inven-

taval-a sem custo, mas como éra

caso em que vós proprios tinhas

interesse pela verdade e como sa-

beis que estão nunca é pronuncia-

da por vós, desconfiastes um do

outro e nunca chegastes á conclu-

são do facto.

_Não deixas de ter alguma

rasão no que dizes, compadre.

Mas tambem deves comprehender

ue só quem conhece do Brazil e

e Portugal é que, verdadeiramen-

te, pode dar a explicação exacta

do que te pergunto, e, eu e o visi-

nho alfaiate nada conhecemos do

Brazil. Ora, por esta rasão, fulos

de raiva por os Brazileíros cha-

mar á nossa terra, desgraçada, é

que resolvemos consultar-te visto

que és inteligente e conheces bem

o Brazil e Portugal.

-Pois quero, Compadre.
_ ~P01s _ouve lá: Olha esses ga-
jos que assim dizem, quando es-
tão no Brazil, passam pelos maio-
res dissabóres e subjeitam-se a
trabalhos os mais difiiceis e hor-
roroso para conseguir arranjar al-
guns vmtens. Assim que conse-
guem alguns centos de mil reis
apresentam-se cá e em vez de os
uardar e cuidar em trabalhar e
azer economia, vão logo tratando
de o destribuirl Por exemplo:
Chegam a tua casa e diz: Senhô
mestri mi fassa dois pari di bóta
qui sêja bõa; não fasso questão di
preço. Chegam a casa do teu vi-
nho alfaiate e disem: Senhô Mes-
tri mi fassa dois fato di roupa di
cô_e _um preto da melhó fazenda
qui tivé; não fasso quistão di
preço.

_Chegam a casa do taberneiro
e'dizem: Seu tábérnêro, mi mande
la em casa uma pin a di vino do
melhó qui tivé; não asso questão
di preço. Vão ao merceeiro diz o
mesmo. Vão ao açougueiro a mes-

nhecía n'isso a descrição e a na-
' . nós nem mesmo para a bocca dotura] altivez de seu pai. senhor mordomo.

-Pois bem, se é necessario
confessal-o, tens razão; mas foi a
prOpria princeza que me recom-
mendou que tomassemos esta re-
feição porque esta sem apetite, e

A eéa

Então não _me ajudas? _Assim porque suppoz que ter-ias algumate deixas serVir por teu pai, e 11- repugnancia em comer juntamen-cas de braços cruzados? te com os seus creados.
Ao menos não te darás ao

trabalho de comer e beber por ti

mesmo?

-Perdão, meu pai, pareceis-

me fazer as honras da casa com

tal desembaraço que admiro, mas

que_eu não ousaria imitar. Estais

aqui como em vossa casa.

-Estou aqui milhor do que em

minha casa, responde Pedro, trin-

cando uma aza e offerecendo a

ontra a seu filho. Não esperes que

eu te dê muitas vezes cêas iguaes

aproveita-te d'este. sem falsa ver-

gonha, já te disse que o mordomo

me auctorisou.

-O mordomo não é aqui senão

o primeiro domestica que dissipa

como os outros e que leva os seus

amigos a regalarem-se á custa da

princeza. Perdão, meu pai, mas

~esta cea repugna-me, foi-se todo

o meu apetite áidéa de que a rou-

bamos pois estes pratos do Ja-

pão cheios de iguarias succo-

lentas não eram destinados para

-E' uma dama de extranha
bondade e d'uma esquisita delica-
deza a meu reSpeito. Confesso que
não gostaria de associar-me com
os lacaios; todavia, meu pai, se
vós o fazeis, e fôr o costume da
casa 'e uma necessidade da minha
nova posição', não serei mais de-
licado do que vós, e a isso me
acostumarei; Mas como é que esta
princeza pensou em poupar-me
por esta neite a este pequeno de-
sagrado?

_Porque lhe fallei de ti. Como
toma um particular interesse por
mim, fez-_me muitas perguntas a
teu respeito, e sabendo que eras
um artista me declarou que como
tal te havia de tratar e procurar
em sua casa uma tarefa de ar-
tista, tendo por ti todas as atten-
ções a que podesses aspirar.

(Continúa).

Clara de Miranda.  



 

ma coisa e tudo mais assim. De- '

pois eil-os a passeiar de bóta a

chiar, fato novo, pança cheia eI

tudo mais na grande. Decorrem

dois ou tres meses e ninguem lhes*

ouve dizer que a nossa terra é

desgraçada, mas, como as coisas

tem ido sempre na grande, quando

chega aos quatro ou cinco meses

começa-lhe a faltar o ár e elles

ahi se vem chegando para a beira

da gente, com a alma torta, e

principiam a dizer que esta terra

é desgraça e que não ha terra co-

mo o Brazil. O'ra ahi tens tu e

porque, compadre.

_Há isso parece verdade, com-

padre... O'ra vê tu como eu e o

alfaiate podia-mos decifrar isso.|

Pois nós até nos chegamos alem-

brar se elles arranjariam o di-

nheiro no Brazil. sem trabalhar, e

por isso, chamavam desgraçada

à. nossa terra.

_Não é isso, homem! E' que

elles quando lhe comoção a cha-

mar desgraçada, já se não lem-

bram das turturas que soffreram

no Brazil nem dos gôsos que

aqui tiveram emquanto andaram

na grande.

-Mas, com mil raios! Visto

que tudo isso assim é, eu é que

não consinto que elles chamem

desgraçada á nossa terra: P'rá

primeira vez tapo lhe a bocca

com. . .

_Nem piol Lembra-te o que

prometes-te?

-Prometi, compadre, mas...

-Mas que? Pois não ves, des-

almado, que ias descobrir um se-

gredo, á custa do qual nós todos

vivemos. Não vez que desgraça-

dos são elles que espalham p'rahi

o dinheiro á bruta, quando che-

gam, e não se lembram do que

lhe custou a ganhar. Não ves que

é á custa d'esse dinheiro que os

nossos negocios vão progredindo

e nós por cá vamos vivendo?!

-Pois muito embora seja, mas

não consínto que chamem desgra-

çada á nossa terra sem ella o ser.

_Tens de concentir e bico ca-

lado. Faz como eu fasso: Diz-se

com elles e vai-se-lhe chupando

as massas.

V -Pois faz lá tu o que quizeres,

compadre: Eu e que quebro as

ventas ao primeiro que diga que

a nossa term é desgraçada.

-Vê lá, compadre, se, por

Deus ou pelo diabo, te lembras do

que me prometes-te. . .

-Pois prometi, mas não cum-

pro...

-Cumpres que não tens reme-

dio. Lembra-te que te disse que

te fazia o mesmo que tu fazes á

sóla.

-Ohl Com seis milhões de

raiosl Agora me lembra do diabo

da sóla.. Vá lá, cumprirei; mas

sempre queria fazer ver aos figu-

rões, se a nossa terra era des-

graçada ou destrraçados são esses

que o dizem. Ahl que se não fosse

a sóla. ..

B. X.

llll'l'llllllllll

TEMPO

Alho pórrol. . .

Não ha duvida de que o 2.“ acto

começou bem; mas...como nem tu-

do sào rosas na nossa vida, eis que

os ares se tornaram a pôrfuscos,

e a chuva, a já enfadonha e arre-

liadora chuva, a malhar sobre

nós, como em centeio verde.

Alho pórrol. . .repetimos.

A caldeirada, já vae sendo bem

molhada! . . .

Venham de lá dez reísinhos de

bom tempo e...o verão de S. Mar-

tinho é preciso que não esqueça,

note bem!...

Não bastam as nossas maguas,

o nosso pezar, a nossa dôr que

nos fére, que nos corróe a alma,

senão, ainda, o tempo carrancudo.

triste e. . .tudo a tornar-nos, cada

.vez maiores, os nossos tormentos.

Serão peccados que andaremos

a pagar?

Crêmos bem que não.

Em todo o caso, seja o que fôr,

só diremos que é impíedade de

mais. e. . .pJuca sorte.

Tudo ha-de mudar, por Deus

Nosso Senhor. l
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PESCA

Continua o ram-ram de não

haver trabalho de pesca, na costa

do Furadouro, em virtude do Snr.

mau tempo ter feito a especial fi-

neza de não o consentir.

Maul. . .

 

Audiencia geral

No dia 29 d outubro findo rea-

lisou-se ojulgamento, em audien-

cia geral, de Emilia da Costa Oli-

veira-a caseira-,da freguezia de

Cortegaça, pelo crime de infanti-

cidio.

Sob a residencia do Meretis-

simo Juiz r. Ignacio Monteiro, e,

estando presente o digno Agente

do Ministerio Publico Dr. José

Luciano Corrêa Bastos Pina, e a

defeza representada, pelo illustre

advogado Dr. José Antonio d'Al-

meida, constituiu-se o tribunal ás

11 1[2 horas da manhã, sendo sor--

teados os jurados:

Manoel Pereira e Pinho. Ma-

noel Pereira de Mattos, de Valle-

ga ; João Marques Coutinho, de

Cortegaça; Manoel Dias de Car-

valho, Manoel Gomes da Silva Bo-

nifacio, Antonio Pereira de Car-

valho, Antonio da Fonseca Soares,

José Maria Rodrigues da Silva,

Antonio Carmindo de Souza Lamy,

d'Ovar; Lino Pereira Leça, d'Es-

moriz.

Pela leitura do processo e de-

poimentos das testemunhas re-

constituiu-se a historia do crime.

A ré, que é casada, mas one

tem, ha annos, o marido auzente

no Brazil, por virtude de relações

illicitas que manteve com um tal

Manoel Cazeiro, deu á luz, no dia

3 de maio findo, uma creança, que

ella propria enterrounum curral

de gallinhas.

A principio a ré não attribuí a

responsabilidade a mais ninguem,

depois attribuiu-a exclusivamente

ao seu seductor, do que resultou

serem os dois pronunciados; po-

rém, tendo este recorrido do des-

pacho de pronuncia, foi despro-

nunciado pela Relação, e assim,

sómente r05poudeu a ré.

O Jury, attendendo á circums-

taucia de que a ré está. com leta-

mente inutilisada, pois so re de

paralysia dos membros inferiores,

e de violentos ataques hysteri-

cos, que se repetem diariamente e

com intervallos de horas, não deu

como provado o crime de infanti-

cidio, mas simplesmente o de

aborto com o fim de ocoultar a sua

deshonra.

N'estas circumstancias: foi a

ré condemnada em 2 annos de 8.' do Soccôrro

prisão correcional, levando-se em

conta a prisão preventiva, pelo

que, se não morrer antes, deve

ser solta em 6 de maio de 1909.

Esta decisão foi muito acceite

pelo publico.

A ré recolheu ao hOSpital aon-

de tem estado, visto a sua doençaI

não lhe permittir o ser recolhida á

cadeia.

_____..___.___

., _à

l LUZ ELE_CTRICA

Vão muito adeantados os tra-

balhos das commissões encarre-

gadas de saber a quantidade de

lampadas que cada pessoa preten-

de tomar.

E' com bastante regosijo que

podemos dar como certa a acqui-

sição d'este importante melhora-

mento para a nossa villa, e, pena

é, que haja quem comquanto pre-

tenda a luz electrica, se negue a

declarar, ás commissões, que pre-

tende duas lampadas, muito em-

bora venha a tomar 6 ou mais.

Recomendamos, pois, aos nos-

sos patricios, para bem da nossa

terra, que não hesitem em decla-

rar, ás respectivas commissões,

que pretendem pelo menos uma,

ou duas lampadas.

__*___.

De Lisboa

Regressou, na 6.' feira de Lis-

boa, onde foi a concursos para no-

tario, o nosso prezadissimo ami-

go snr. dr. José Ferreira Marce-

¡lino, dig."1° advogadoe ex-admi-

nistrador d'este concelho.

+-

No dia 29 d'outubro findo nau-

t'ragou defronte do porto de Lei-

xões a chalupa portugueza «Pri-

mavera» salvando-se a tripula-

ção, a muito custo.

..7-..*-

Administrador do Concelho

Reassumiu as funccões d'este

cargo o snr. Barão de Cadoro.

Este facto causou surprezas,

por que alguem, ju gando uea

intriga podia mais que a ver ade,

fez accusações injustas aquelle

cavalheiro, e propalou que elle

nunca mais exerceria as funcções

do seu cargo.

O mentiroso e calumniador foi

apanhado, e ainda bem paraa

verdade.

Producto da Pesca

O producto total da pesca na

costa do Furadouro. desde janei-

ro até 31 d'outubro lindo, é o se-

guinte.

COMPANHAS | PRODUCTO

Bóa-Es eran a.. . . 12.0146300

S. Pedi-ll). 100206245

8.4125520

s. Luiz......... . 7.4155270

S.José........... 55075330

Total réis 433695665

_+__

Houve, no domingo passado, a

annunciada festa, em S. João. Hou-

ve musica, ecomo dissemos, sem-

pre houve mais alguma cousa.

Nem a. somnambula, que se ea-

hibiu, ha tempo, na Assembleia

Depois d'ámanhã faz lua nova. do Furadouro. éra capaz de advi-

Oxalá que ella se apresente com

melhor cara do que se apresentou

a actual; do contrario. . . berimbau

de galhetas.

#-

TllEl|l0ll DE TE““A

Notícias chegadas da Calabria

annunciam que um violento tre-

mor de terra destruira parte da

cidade. .

O numero de mortos ascende a

900, ficando anniquillados dois bair

ros.
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CRIMES D'UMA

RAPARIG-A

Em Munich foi descoberta uma

serie de crimes praticados por uma

rapariga de 14 annos, empregada

como «bannen, n'uma créche.~

A rapariga chama-se Ida

Schuelle, e, durante o prazo de

dois annos, matou nove creanças,

sendo umas por meio de envene-

mento e outras, cravando-lhes al-

finetes na cabeça.

nhar, como nós advmhamos.

Foi um calhar.

W-

UMA ENTREVISTA COM

A EX-PRINCEZA DE SAXE

O jornal italiano Fieremosca

publica uma interview da_ ex-prin-

ceza de Saxe relativamente á sua

ligação com o preceptor Girom.

Vilependiaram-me. diz ella, por-

que me recusava a dar á luz, em

casa de um marido, um filho que

não lhe pertencia. Preferisa ruin'a

e até fome." Todavia, esse homem

que eu amava, ao qual sacriñquei

tudo, nando comprehendeu que a

côrte e Saxe não me daria di-

nheiro, abandonou-me.

Estava gravida de 6 mezes e,

apezar d'isso abandonou-me, dei-

xando-me apenas com vinte cen-

timos. Escrevi a minha familia,

que me respondeu, que eu já não

existia para ella. ,

Uma manhã, quasi extenuada,'

pois que já não comia ha vinte e'

quatro horas, fui a casa do meu

.AL D'OVAR.
.-_m
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n advogado e pedi-lhe, gracejando,

!que me convidasse ara jantar.

_ Elle comprehen eu talvez a

minha situação, interrogou-me, e

acabou por me

precisava de dinheiro. Recusei.

Acceitar dinheiro, parecia-me uma

humilhação.

A' cerca da. entrega da sua ñ-

lha Monica, a princeza disse:

_ Por emquanto nada ha de posi-

tivo a tal respeito; se eu consen-

   

EDITAL
Peífgumar se 951 A Junta dos Repartldores da

Contrlblllção lndnstrlal do

Concelho de (War, etc.

Faz publico em cumprimento

do diSposto no artigo 42° do re-

gulamento de 3 de julho de 1896

que se achará patente na repartir
m' em @mregal'a, é SÓ P0r este ção da fazenda d'este concelho,
motivo: entregando Monica, pode-

rei ver os meus filhos em epocas

determinadas.

Não teem elles egualmente di-

reito de vêr sua mãe? Actual-

mente escrevo as minhas memo-

rias, para os meus filhos, e sómen-

te para elles. Um editor inglez

prepunha-me ha pouco que as es-

crevesse, e offerecia-me em troca

300:000 francos.
e

 

Annuncio

s

2.' Publicação

Pelo juizo de direiro da. Co-

marca de Ovar e cartorio do Es-

crivào do 4.“ omcio Frederico

Abragão correm editos de 30 dias,

contados da segunda publicação

d'este annuncia no «Diario do Go-

verno», citando os interessados

Antonio Alves da Rocha, ausente

em parte incerta na Republica dos

Estados Unidos do Brazil e Cons-

tantino Alves da Rocha, ausente

em parte incerta em Africa, ambos

solteiros, maiores para todos os

termos até final do inventario de

menores a que se procede por fal-

lecimento de seu pae Antonio Al-

ves da Rocha, morador que foi no

logar do Paço, freguezia de Es-

moriz d'esta Comarca, e isto sem

prejuizo _do andamento do mesmo

inventarlo.

Ovar 23 de Outubro de 1907.

Verifiquei' a exactídão

O Juiz de Direito

Ignacio Monteiro

O Escrivão

Frederico Ernesto Camarínhu

Abragão.

 

La Mutuelle du Commerce, de

l'lndustrie et de l'Agriculture

Sociedade nllltna de Seguro¡

Contra Accidentes, Granizo,

Incendío, Mortalidade d'Animaes

e outros riscos.

Rocommenda-se a todas as pes-

soas que tenham seguros a eñe-

ctuar, que o não façam, sem ver

as condições e vantagens ue es-

ta acreditadissima comnan ia of-

ferece aos seus segurados.

Agente Geral em Ovar:

Antonio Valente Compader

 

AOS CAÇADORES

Antonio da Cunha Farraia

participa aos seus Ex.“m' fregue-

zes e ao publico em geral, que

tem á venda, no seu estabeleci-

mento, e recebido directamente de

Liége-Belgica, um novo sortido de

espingardas e seus accessorios,

cuja qualidade e preço garante

competir com as cazas d'este ge-

nero, do Porto.

Ha eSpingardas de dois canos,

fogo central, para 145000 reis.

Visitem o estabelecimento de

Antonio da Cunha Farraia.

RUA. DA. GRAÇA

0V.\Il

"LL-A ;amasse :533--

desde 1 até 10 de novembro pro-

ximo, a matriz da contribuição de

juros do corrente anno a ñm de

que os contribuintes a. possam

examinar, querendo, e fazer quaes-

'quer reclamações que julguem por

conveniente a bem do seu direito.

Estas reclamações serao sempre

feitas em papel sellado, assigne-

das pelos proprios reclamantes e

só poderão ter por objecto:

1.°-Erro na designação das

pessoas e morada;

2.°-Indevida inclusão ou ex-

clusão de contribuintes;

8.°-Erro de calculo na impor-

tancia de contribuição ou de de-

terminação da taxa de juros.

Das decisões dajunta cabe re-

curso para o juiz de Direito da

comarca, o qual deverá ser inter-

posto de 15 a 20 do referido mez

de novembro praso este em que

as mesmas decisões estarão pa-

tentes na predicta repartição.

E para constar se faz o re-

sente e outros do mesmo t eor

ue vão ser affixados nos logares

o costume.

Repartição da. Fazenda do con-

celho de Ovar, 24 de outubro de

1907,

O Presidente da Junta,

João José Alves Cerqueira.

A Estação
Jornal íllustrado de Modas piu'¡

Senhoras publicando annualmente:

24numeroe deSpaginu,

illustrados com mais do

2000 gravuras represen-

tando art¡ os de toilette

ara een om, roupa

ronca, vestuarion para

crianças, enxovooa, roupa

branca e vestunrios :ira

homens o meninos, a al-

hados, objectos de mobi-

lin, adorno de casa, etc

todo o Éonero do trabalho

 

de a,bordadobrnnco

o a. mutiz a ponto do marca, deomabos, costura

ou renda, ntos em claro sobre renda, cam

braia ou ó, renda irlandeza, bordado em tiló,

crivoa - todo o trabalho do tn aria, tricot,

crochet, frivolitó, guipure, on unido, renda

de bilro - llôrcs do papo , panno, ponnas,

liualmente mil obras de fantasia quo seria

longo relatar.

O texto uo lhes tica junto clara. e minu-

ciosamente descreve o ex lica todos ossec

desenhos, ensinando o mo o de executar oa

objectos ne representam.

12 fdlhas grandes contendo além da

numerosos mouogmmaa, inicíaea e alphabetm

completos ara l-ordar em relevo ou a ponto

de marca, IL, .les pelo menos, em tamanho

natural, completados, segundo as necessidade¡

com moldes reduzidos indicando claramente

a dis osição das partes de ue se compõe o

modeo e mais de 400 desen os de bordado

branco, matiz, soutnehe, etc. Cum ro notar-ae

que essas folhas comparadas ás e qualquer

outro jornal são-lhes muito superiores, pois

que em igual superficie ubhcam tres" cl

quatro vezes mais materi . / i

- 86 llgurluos de modas. coloridos primero-

samente a aguarella or

artistasdomeritoem or»

mato igual ao do jornal

Para. prova da supe

:ioridade incontestavet

d'ess t publicação e veri-

ñcaçâo de que realmente

os seus 24 numeros e 12

folhas de moldes con-

têm maior quantidade

de modelos do ue outro

qualquer jom do mo-

as, enviar-se-ha gratui- , ,

tamentoum numero 'uplo-

ennen a_ quam o pe( r ~

r escn . t

po Assignpdfse em todas V

as livrarias, e na do

' ERNESTO CllAltlHtON-Portm
Principio. no dia 1.o de quulqiur me¡

PREÇO EM TODO O REINO:

amanha“... . . . . . . . . . . . . . ..480m

Sell meu¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !5100

lan-round”... . . . . . . . ....... :00

   

  



_JORNAL D'OVAR

AEGA DO LUZIO _ MERCEARIAPINHOMW

     

wap_-

 

Meu oaro Lazio Ã ~ i *mew DA PRAÇA“

Visto que, na 4.“ feira, não me quizeste vender vinho, por ser dia OS DPODI'ÍBW'ÍOS 11,93“? estábeledmentoi na
de deseanço semanal para a classe dos taberneiros, pregiieite a partida de cçrteza de que Sempre SanSñze'am O meu“: pos'não te FAZER VERSOS, (resta vez. ~ sivel aos seus fregueses, no preco e qualidade

Como sabes eu tambem sou ñlho de Deus; e por isso tambem pre- dos seus .39“91'03 .e magos, coledam O Pçspelta'@iso de DESOANÇO OEREBRAL SEMANAL. vel publico a V1s1tar o seu dito estabeleeimento,

Teu amigo onde encontrarão alem de todos os generos de
' mercearia; um variado sortido de miudezas, ar-

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

U ' ' . ' _ os de latoaria, vinhos da Com h' t
Bons Vinhos maduro e veide, tinto e branco, gero ãmas, em em_ Pa“ *a e 0“ ras

pigas finas, aguai'dentes, azeite a preços eonvidativos- Tabacos e phoapnoros para

Garante-se a pureza de todos os artigos Devo-íto ao cars nome Elpecía

_ANTONIO DA SILVA BRANDÃO JUNIOR ' o MELHOR E DE mms SAHIDA EM uvas

  

   
*DEF-!6%.

NTEIRO 8. GONÇALVES “a
NUMERO TELEPHONICO, 737 P
Esta redacção encarrega-se de todos os trabalhos typographicos

vende,demhtodols os dâmitngoszuna:

OlllllthA ll ESTABELECIMENW ããlâfdo aem°ÉâÊàÊahs Êãrã'sÍàafa

0 GÃBM ELEGANTE na citam ?saia.argamassas

   

com esmerada perfeição e medici-

dade de preços, toda a encommen-

  

no... m., á de ual uer obra concer te

DE dasua groñgsão. nen

VIETURINI] TAVARES lISHUl -Sendo preciso. em qualquer
dia da semana, fazer-se encom-

A V E | R O s,Joãoda nadar¡ mendas, o proprietario virá tam-

bem a esta villa, a. caza dos_fre-

--0-- (Oliveira d'Azemels) guezes, que para ISS? o aVizem

1 _ _ › _ pelo correio ou pessoa mente

E e ha de ser sempre o agasalho O PMP““W desta °m°ma›

mais conveniente e elegante contra o BXTRACTO 133 CATALOGO

Frio, Vento e Chuva_ Obrasá venda no BAZAR FENIANO

DE

e o mais commodo para Viagem. se quereis _ANTONIO DA SILVA SANTOS
O verdadelm SÓ n encontrrtels na 264, RUA DO MOUSINHO DA SILVEIRA, aro-PORTO “p

 

ALFAIATE IA DA MODA

de ABEL GUEDES DE PINHO

Edlções d'esta casa

 

Guía dos Namoradores (60 cartas em prosa) . . . . . 200

Verdadeira significação dos sonhos . . . . . . . . 60
W Rie das Montanhas ou a Fada da Fonte de Chrystal . . 60

O gasteláo d'Ouro, ãu o Príncipe encarlitãdo . . . . . 68
o b A atin a encanta a ou os uarenta a rões. . . . . 6

Largo da' Praça n' 4:6' e p Historia dos dois compadresq. . _. . . . . . . . 60

¡gistoria ão Guga. e Sâcràstão . . . . . . . . . .
.__..'_.. S 7' istoria e Ro erto o iabo (verso) . . . . . . .

O == 'Historia da Donzella Theodore. (verso) . . . . . . . 60

|Historia. do Barba Azul . . . . . . _ . . . . 60
Alfaiate natural da cídade~de Aveiro, veio estabelecer-se em Ovar para poder fazer os1 Serenatas ao luar . . . . . . . . . . . . 68

Verdadeiros, antigos e elegantes GABOES ou VARINOS AVEIRENSES mais baratos 2ã000 reis qual-'IÃIVrgtdãs- CyPonam - - - - - - ' - ~ - - › 2g0

A Musa dos Namorados (verso) . . . . . . . . 60

 

E' elle o proprio, artista no genero, quem com toda a perfeição e esmero molha. e corta_ . _ 'Gato de Botas_ . . . . . . . . . . . . . . 60
todas as fazendas e nao entrega a alfaiates desconhemdos ao seu estabelecimento, como fazem todos Gata Borralheira . . . . . . . . . . . . . 60
os mercadores que trazem annunciado o GABÂO AVEIRENSE. Um abbade em calças Pardas - - - - - - - c - 63

Lembro a V. Ex.I que não se ílludam com esses reclamísta, sem consciencia do que annun- à? tboâas deFÊeÊt? 1951133 B- - - - - - - - - - - 20
ciam, porque alguns até mandam fazer esses gabões a costureiras para os expor a venda no seu es- Hâãtgfã: ã: Nf;51:32:a (à.Affsi:c'iO j 60

tab°1°°im°nt°-
Historia de Bernabé Pisa Mansinho. . . . . . . . 60

Eu reponsabilíso-me pelo seu bom acabamento, para o que tenho pessoal competente= Historia da Princeza Clotilde. . . . . . . . . . 60
mente habitado, mas se por qualquer motivo o freguez nâo ficar satisfeito, torna-o a receber sem Oabbade da Ramaldeira . . . - . - - . o ~ - 60
innemnisação alguma. Todo o gabão leva a marca da casa para evitar enganos. gsJa'ÉàQPeSÍ dfe Lalurmha' ' ' ' ' ° ' ' ° ° ° °

Tambem os faz a prestações s manaes de 500 reis. ' Joãã'dê%a?afs"zãersb) 60

Toma a responsabilidade por toda e qualquer obra sahida e exeeu- AMariquinhaspadeira. . . . . . . . . . . . 23

tada no seu estabelecimento tanto para homem como para ereanea. Forne- gdggfrgggnggggzàs>; ; j 3 j j ; j ; j j ; 60
cem-se amostras de burel e todas as fazendas proprias para os mesmos A ,B C dos namorados - - - . - - v - - . . - 60"' i

Princesa Magalona (verso). . . . . . . . . . . 60
- .'

Imperatriz! Porcina (verso) . . . . . . . . . . 60

Bertoldinho (verso'i . . . . . . . . . . . . . 60
O ° r a"n............ 60Preços vamos em tamanhos e qualidades. Êiãtofiãzâahínêí'àtàdíía Mercedes . eoe O e O I O O


