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O NACIONALISMO
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Antes do Syllabus e das ency-

clicas de Pio 9, e

antes do concilio o Vaticano, o

clero catholico estava livre para

crer ou não no papa infalível, e nal

suprema auctoridade civil e politi- 1

ca, que hoje não pode deixar de'

reconhecer-lhe: parte era liberal,l

parte absolutista, parte ligada aos

jesuítas, parte odiava-os, mas es-

ta .seita nunca cessou os seus ma-

nejos, pertinaz em se impor à cu-

ria romana e á egreja toda-o que

por fim conseguiu.

Aproveitando-se do animo as-

saz irritado de Pio 9 pelas revol-

tas de 1849, e muito mais pel Odes-

tronamento, facil lhe foi influir no

pontífice as doutrinas porque sem-

prepugnou, até ue as vio cano-

nisadas no Conci io de 1870.

E' preciso notar-se que este con-

cilio _não foi mais que uma chan-

cella, ou antes uma solemnidade,

em que foram proclamados os de-

cretos anteriores de Pio 9.'.-

Desde então a fé abrangia o

que até ahi era o iniativo, e o

clero estava obriga o a aceitar as

novas decisões sob pena d'exco-

munhão ou de heresia.-

A_ acção agora é unisona na

egreja-tanto temporal como re-

ligiosa-tal era o ñm politico dos

novos dogmas.

Quando Lamennais, no seu jor-

nal-d-'Avenir-(que eu li ainda na

Universidade, porque os seus ar-

tigos se acham incorporados nas

obras completas em dois temos) se

eslTorçava em demover o pontiñce

a _abandonar a causa das monar-

chias, e a ser o grande alliado dos

povos, Gregorio 16 condemnou-o.

Depois de 1870 como os sobe-

ranos nada tentassem em favor do

poder temporal, e Roma invadida

por Victor Manoal se tornou a ca-

pital da Italia, e a republica con-

solidando-so a quem dos Alpes lhe

tirou a esperança de uma inter-

venção armada, decidiu-se a exe-

cutar e programma de Lamennais,

a quem hoje seria offerecido ou-

tra vez o chapeu do cardeal, co-

mo depois da publicação do Ensaio

sobre a Indiferença em materia

religiosa.

Tractou-se de uma resistencia

activa por meio de associações

catholicas, e d'ahi a encyclica de

Leão 13 sobge o trabalho e os

operarios e a qual communicou a

todo o clero a ambição gigantes-

ca de subordinar todo o mundo,

d'estabelecer a theocracia univer-

salmente, aliciando as classes in-

feriores.

Leão 13, de um caracter ñexi-

vel, diplomata de profissão, foi a

principio conciliador, não só por

indole, mas por necessidade. no

momento em que a nova evolu-

ção social e politica da egreja

ainda precisava de que a não con-

trariassem, como ainda agora

gracisa, visto que a separação do

stado tanto a añiige, e tanto d'ei-

la se lamenta em França.

Todavia reconheçamos os pro-

gressos do nacionalismo.

D'aqui avisamos acoroa por-

tugueza, de que o papa e os rea-

cionarios não tomam ho'e as do-

res pela realeza, nem peia demo-

cracia, senão para sugeital-a á

egreja '

Os republicanos ver-se-hão

atacadoa por outros de côr di-

 

versa, d'outra índole-

,

l
 

' Parece, que entre nós os par lzar de tantos seculos, que entre'

tidos liberaes presentem agora o 'elles medeiam.

perigo que deveram ter previsto- ,

e entrarão n'uma campanha re-

gular contra os falsos democra-

. . tas,

rmcipalmente I.

-é preciso que estas diffe-

enças se aclarem, para que os

nacionalistas não illudam aqnelles do

a quem_mais compete reprimil-os.

Lourenço d'Almeída eMedezros.

LITTERATURA

EPUPElS MUSlHlBES

N'este jornal não tem havido

espaço, onde continuassemes a

analyse das famosas Epopéas

Mosarabes, tarefa, que já. nos en-

fastia. Apesar da repugnancia que

temos ás censuras litterarias, com

as quaes vem sempre o risco de

se julgarem malevolentes, e isso

bastaria para guardarmos no nos-

so silencio qualquer juizo desfavo-

ravel ao sabio critico occidental,

auto .não desistira-

mos comtudo de ir mostrando co-'

mo fabrica os seus livros, mas porl

modo, que ninguem taxará. de in-

justo ou acintoso.

Ainda vieram ajudar o snr.

Theophilo a ser inconsequente as

citações de Renan que já reprodu-

zímos-Segundo o auctor da st-

toría das linguas Semitícas a poe-

sia arabe depois ue passou do

deserto ás côrtes do Oriente e da

Hespanlia, foi sempre decahindo,

mas aos persas e turcos, e não aos

semitas, deve imputar-se o mau

gosto, que desde então contrahio.

Não se conclue d'ahi, como ap-

prouve ao snr. Thouphilo, «não

oder-em os godos nada receber

d'aquelles, com quem tanto con-

viver-am, e se misturaram, e se

fôra assim, como julga ter o ara-

be plebeu iníiuido nos cantos do

nosso povo?

As mesmas passagens de Re-

nan não justiñcam, como lhe pa-

rece, a negativa absoluta do Do-

zy--nem accrescentadas com a

differença, que nos aponta, e tam-

bem por outros notada. sem que

seja por isso completamente ac-

ceitavel, entre os cantos da raça

germanica, que eram epicos, e os

cantos lyricos, individuaes dos

arabes.

Objectemos desde já, que esta

díñerença não abrange todas as

producções das duas raças, e na-

da vale, quando se queira provar

a incapacidade d'uma para influir

na outra O arabe vivia na sua

tribu, de quem os poetas cantam

as luctas e os feitos heroicos, e a

tribu equivale á nação.

O poema d'Antar ou Antara

que li n'um livro de Lamartine, e

o de Nabiga de que a ›enas li al-

guns extractOs traduzidos são par-

te epicos e parte lyricos-O Cid.

não será um similar do 1.“?

Aos cantos da Velha EurOpa

nada impedia o genio ardente dos

arabes de ter communicado o seu

vigor, e muitas impressões da sua

vida guerreira, aventurosa, eroti-

ca, poetica, da mesma sorte, que

a vaga melancholia scismadora

d'Ossian se imprimia até certo

ponto no estilo do seculo 19, ape-

    

Eram, por exemplo, as fadas

“umas criações imaginarias. assar

l'graciosas de um tão virginal en-

,canto, que ninguem as pode crer

filhas da rude phantasia dos go-

s.

Ha na bibliotheca do Escurial

centenas de volumes com poesias

arabes nas uaes abundam as pin-

turas da vi a pastoral e guerrei-

ra-o espirito da liberdade as ani-

ma-as luctas, que as tribus lon-

gamente sustentavam umas com

as outras, o vivo ressentimento

das affrontas, a paixão do deserto,

as vinganças de familia, o culto

da mulher, e dos antepassados,

eis o objecto d'esses cantos, no

conceito dos críticos, que os leram,

d'uma força, e originalidade in-

comparavel - são graciosos ou ter-

ríveis, suaves idylios, elegantes

na forma, e d'uma requintada de-

licadeza de sentir, e todavia ape-

nas se consideram um echo debil

d'esses bellos dias do paganismo

anterior ao Islam, em que era

agradavel aos nomadas da Ara-

bia o viverem n'uma briosa inde-

pendencia. _

Essas noites em segurda aos

combates, onde resoavam as vo-

zes dos rapsodas, antecessores

dos jograes, quando os cavalleiros

depondo as cotas de mal/za, e os

capacetes, e as couraças, as escu-

tavam, e o vinho circulava em ta-

ças douradas, as romarias duran-

te os mezes santos, os desafios

poeticos que ainda hoje duram

entre nós e entre os hespanhões,

os serões e as danças nas tendas,

tão cortezes, que envergonhariam

as do nosso tempo, nos persuadem,

que esses barbaros, quando se

misturar-am com outros, dos quaes

descendemos, ainda que muito epí-

cos, podiam inñuir n'estes algum

tanto do que sentiam ou do que os

inspirava. _

Os contos, com que a Arabia

se deliciou assim como a Idade-

Media as Ml] e :Uma Nunes,

são indianos, o que é sabido, e

ahi se vê que o arabe não é inca-

paz de assimilar os fructos do ge-

nio da mesma raça, d'onde os ga-

dos procedem.

Das poesias arabes muitas fo-

ram traduzídas em hespanhol e do

hespanhol em provençal. e será

possivel, que nada inl'luissem,

quando é certo que mesmo os

lieSpanhões poetaram na lingoa

em que foram compostas?

Não eram lncommlmlcavels

como divertidamente os qualifica

o sr. TheOphilo, nem tão refracta-

rios ás outras civilisações que não

se imbuissem da philosophia gre-

ga e alexandrina, ensinando-a

nas suas escholas, e não fundas-

sem Universidades como a de

Bagdad e a de Cordova, sendo es-

ta frequentado. por alumnos de to-

das as nações, e este facto de tan-

ta importancia na civilisação eu-

ropea não provará, que não fo-

ram nem refractarios, nem ln-

communicavels?

Por mais duraveis que sejam

os caracteres distinctivos das ra-

ças não podem estes ser conside-

rados como fataes, segundo o sr.

TlieOphilo pretende, exaggerando-

os e contradizendo-se. do que já

não nos espantamos.

Em vez de rel'utarmos as ideias ,'

theoricas, que plagia, mal ex oe“

e mistura com outras, quel es

são adversas, preferimos tornar

patente como o sabio occidental

 

se contradiz em quasi tudo o

que deixa cahir da sua penna.

Captivou-se do principio das

' raças, e mais ainda da apparen-

cia de profundeza, e da côr scien-

tiñca, que ao invocal-o daria ás

suas frases -mas com o mesmo

vaidoso intento está sempre a re

petir em prosa e verso a muito

sabida formula-«o homem é obra

de sí-mesmo».

Sendo assim, nada ha de or-

ganico, nativo, d'immodicavel ou

de fatal na especie humana; prin-

cipalmente nas theorias mate-

riatistas contemporaneas, de que

o nosso critico diz ser um se-

ctario. Ahi as qualidades moraes

e até a. consciencia, são um pro-

ducto da vida, da sociedade, da

civilisação progressiva-as nações

transformam-se moral e politica-

mente, ao menos quando mudam

as condições, e os meios, em

que existem. A re ugnancia entre

a evolução e a atalidade mani-

festa-se a qualquer intelligencia.

(Continua)

Lourenço d'Almeida e Medeiros.

Manim

Añnal o tempo melhorou, sendo,

portanto, a «lua-cheia» cheia de

sol brilhante e quente.

As noutes, apezar de frias, o

que é muito proprio daquadra que

atravessamos, têm si o deja', um

luar eXplendido,

As ruas, que estavam quasi

intransitaveis, em virtude do es-

tado lamacento, em que se acha-

vam, já se encontram um tanto

melhores, e quem dera que o

tempo assim se vá conservando,

porque, uma vez as estradas sec-

cas, podemos alargar-nos por...

onde queremos.

Por onde queremos, sim, por-

que temos umas vidas a tratar, e,

para isso, precisamos que o tempo

e as estradas estejam bôas, para

não termos muitos embaraços.

Desejamos, pois, bom tempo.

porque se vem, novamente, chuva,

não podemos tratar d'essas vidas

e. n'esse caso, morreremos de...

desgosto.

  

PESCA

Durante a semana finda, ho§ve

trabalho de pesca, na costa do u-

radouro, tendo dado qualquer coi-

sita.
_w

No dia 24 faz a lua «quarto-

mín uanten _

speramos que ella não nos

deixe á mingue de novidades

frescas, pois nós cá temos as nos-

sas razões para. as esporarmoss

__ a ...m,_ _..__

Viagem d'El-rei

ao Brazil

Referem os periodicos da ca-

pital que S. M. Ei-rei D. Carlos

já não vae ao Brazil, ignorando-

se, comtudo, os motivos que de-

terminaram S. Magestade a tornar

aquella resolução.

Sentimos, porque o tempo ago-

ra vae melhorando.

._*_-

A'manhã irá. á assigpatura

regia o decreto reconstitume a

classe dos arbitradores judiciaes.

Ainda vem a tempo. ..

_-

 

MEUS

Fez annos. no dia 15, einen¡-

no José, filho do nosso intimo

amigo o sr. Francisco Ferreira

Coelho, importante proprietario,

d'esta villa.

lllll lt_ll0§l0§
Vão ser augmentadas as con-

tribuições predialI e sumptuurlia.

Aguenta Zé-povg'nho, j e põe

os olhos n'esta sugadelÍa feita' p'e-

la moralidade triumphante.

Ainda tens mais sangue!

Não é portuguez quem aqui

não pasma, ou não diga:

-aNáo tenho».

Basta! . . .

.-ç-

nivrasñrs _rm EMI

Festa ao martyr S. Sebastião,

no Largo Almeida Garrett, e re-

cita, á noute, no «Club Dramatico

Bôa-União».

   

A UMA FLOR

Quem te matisa e te avelluda, ó rosa?

Como aos teos germes dás macio leito?

Se tens amor de mai, como é perfeitoi'

Como surgiste bella e tão mimosa?

Prendendo em ti os olhos me deleite-

Deo's ou a terra te gerou formosa?“

Eu não te alcança a origem assombrasu-

Da mente a duvida já mai regeit'ol

Ninguem da vida sonda o escuro abysmol

Entramos e sahimos d'este mando

Sem descobrir dos entes o segredo,

Em que debalde, mas teimoso scismo!

O' minha fior, o teu sorrir jucundo

E' mais nos meos assombros um enredol

Almeida Medeiros;

LW, _____________J
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Duque dos Abruzos

Encontra-se, em Lisboa, S. Al-

teza o senhor Duque dos Abruzos

primo de S. M. El-rei D. Carlos.

..+-

As arcadas, em Lisboa. esti-

veram muito movimentadas na

assada 5.“ feira, em razão de

oatos de crise ministerial, que

correram com grande insistencia

pela cidade.

A bem urdida opereta em 1 acto

ottiios llll tonitiittt
PERSONAGENS

João Salgado . . Graça Junior .

Joaquina, creada . . . D. Rita da Conceição

LISBOA _ACTUALIDADE

O espectaculo princípia às 8

horas da noute.

Preçosz-Cadeiras 200 reis. Ge-

ral 100 reis.

 

afim de se protestar solemne e

.7033_AL_ D”O'V'.ê.R

 

A «vitalidade» não gostou do
energicamente contra os novos manjar da pyramtde regular, que
'impostos creados pelo actual go- appareceu na camara municipal
verno presidido pelo dictador João depois do assalto do dia 2.

Franco.
Convencida de ue nós inter- de

PHYliMl'l'RUPlA

A Nova Companhia de Moagens,

Lisboa, oñ'ereceu governo

 

O povo está sobrecarregadissi- viessemos no caso, c ama-nos pe- um W380“ de milh°› 0“ sejam 10
mo d'impostos.

Poderá elle pagar mais?

, H«A›____... .,

Consta que, no proximo mez

de março. uma esquadra ingleza,

composta de importantes unidades,

ttt mam-e do jornalismo provin-'toneladas.

ciano.

. para ser distribuido

equ1tativamente. .pela respectiva
NÓS não somos mestre' nem auctoridade administrativa, pelos

pequeno nem grande-rabiscamos.

E temos pena de nao poder

chamar mestre, ou do jornalismo,

ou d'outra coisa ao collega, por-

que só o poderiamos fazer, men-visitará o Rio de Janeiro, capital

do rico e lñorescente imperio dos

 

Aguardamos os acontecimen- -tindo.

   

. . - Tambem lastimamos que o
tos.

ll A Commão 'E- U' do Bull" 'tal manjar não estivesse cosinha-
-

_ _do ao pladar do collega, Se por,

No seu orgão-:O Ovarense› ap I !ventura nós n'isso “tt/195361905 ig'E3 R, › 'i tervindo, havíamos e eitar- eT EÊT O ngrãgxãoomplrâgçgãnma da nova, PARA O_BRAZlL temperos muito do seu agrado, e¡

Realisa-se, hoje no «Club Dra-

matico Bôa-União», no Largo

d'Almeida Garrett, uma récita

promovida pelo Grupo d'aquelle

Club, em beneficio do seu cofre,

cujo programa é o seguinte.

O emocionantevdrama em 1 acto

CARTA A lAAltl AATUAIA

PERSONAGENS

Paulo da Silveira . . . Graça Junior

Margarida Silveira, viuva D. Rita da Con-

cciçãn.

Rachel, sua filha ('12 anus) Regina da Con-

ceição

ACTUALIDADE

A ,chistosa cançoneta, pelo amador

Graça Junior.

manga JOHN
A engraçada comedia em l acto

[l Casamento do tatu t'nrtens
PERSONAGENS

Zehedeu, regedor . . . . . . Souza

Cabo d'ordens . . . . . Monteiro

A acção passa-se nos arredores de Lisboa.

Os meus patrões
_ Cançoneta pela menina Regina da Con-

ceição.
l

A engraçadissima comedia em 1 acto

Voltas que 0 mundo da

PERSONAGENS

Margarida d'Athalde,

engomadeira . . . D. Rita da Conceição

meixo dias Souza,

moço de recados . . . Graça Junior

LISBOA-ACTUALIDADE

o_- ri--có--có

Chistosa cançoneta por Graça Junior

   

,_

O PECOININO

OU

J 0 Bandido Nobre

Por

GEORGE SAND

As suas aguas chrystallinas

cahiam por entre bosquetes fiori-

dos e á. luz de enormes lustres

estavam scintillando. As cadeiras

díSpostas á maneira do 'amphi-

theatro antigo em fileiras separa-

das por moitas de flores, oliere-

ciam numerosos assentos 8.03 con-

Vivas.

Os degraus de marmore bran-

co acabavam de serem cobertos

com um immenso tapete côr de

purpuro, e o escudeiro da 'rince-

Principia por protestar contra *

a administração passada, que se

limitou «a caçar votos e a concer-

tar caminhos, em que os amigos

se interessavam, no que se gastou

rios de dinheiro».

Promette uma planta da villa,

tratar do assumpto - cabras - e

reconhece a necessidade de criar

um logar para fiscalisar a matán-

a.

ç Em face de tal programma e

do seu mentor, não ha outro, re-

medio, senão gritar-aqui d'el-rezl

Esta commixão chama aos ou-

tros perdularios, porque acha uma

insignificancia, a q u an ti a de

7.30080th reis, que lhe deixaram

ficar no cofre municipal.

Vamos a vêr quanto esta gen-

te, sem gastar rios de dinheiro,

deixa em caixa, quando saliir; o

que não deve levar muito tempo,

se as pegas não enganam.

A respeito de planta temos

conversado.

Relativamente ao fiscal da ma-

tança não lia duvida de que é no-

meado, porque ha muita gente

com fome, pertencente lá á seita.

E' uma eleSpeza desnecessaria,

bem o sabemos, porque o reg ula-

mento da saude publica prevê es-

se caso, mas a nossa commixão

esta acima da lei, revogando esta

a seu bel-prazer.

Pode ás vezes succeder que não

haja tempo ou meios de conseguir

do menisterio do reino a criação

do nixo appetecido.

Tratam das cabras, porque

d'esse assumpto têm perfeito co-

nhecimento.

E demais como estas dão leite,

vãol-_se entretendo em mugir aqui

e ai.

COMICIOS

Diz-se que vão realisur-se co-

micios, em diversas terras do paiz,

 

potestades da terra, dizia comsigo,

para tanta ostentação, e a quem

as nossas mãos envilecidas er-

guem altares, thronos? Só uma

deusa do Olympo será digna de

apparecer n'um templo assim aos

vis mortaes prostrados a seus

pés. Ohl insolencia, mentira, irri-

são!

A mulher que vem aqui mos-

trar-se é talvez um espirito peque-

no, uma alma vulgar: e não obs-

tante, eis que todos estes homens

valentes e arrojados, com profun-

do respeito se descobrem á sua

chegadal

Miguel ínterrogara o pai muito

pvuco ácerca dos gostos e apti-

dões da princeza Agatha, e mes-

mo sobre este pouco,›eram abstra-

ct= s as respostas de Pedro, prin-

cipalmente nos ultimos dias, qual

era o seu costume quando se tra-

ctava d'um :assumpto diverso

d'aquelle que occupava o seu es

pirito absorvido pelo trabalho. Mí-

guel era sem duvida orgulhoso: a
za, tendo desviado a multi ao dos Edêa de se ir approximar d'um
operarios, ñcára alli um espaço ente, em quem não reconhecia
de respeito. Fez-se um silencio meritos, mais despeitosoo torna-
instinctivo á espera d'uma apari-

ção magestosa.

Os empre ados uns com singe-

la curiOSida e, mas attenciosos,

outros indifferentes e gracejando,

olhavam todos para a porta prin-

cipal vestida de flores, que ab

va, sentia despertar-lhe uma es-

pecie de odio no coração.

[Im olhar

Quando a princeza Palmarosa

ria appereceu no patamar. ponto onde
com dois batentes ao fim da esca- todos os olhares se ñxavam, Mi-
daria.

Miguel sentiu refluir-lhe o san-

gue ao coração, mas era por de-

seSpero tanto como por impacien-

cia: Que são estes nobres,

 

guel julgou ver uma adolescente

*de quinze annos, tao franzina era;

porem, cada degrau que descia

era um anno mais que a sua fronte

Partiu para os E. U. do Brazil

o sr. Manoel Rodrigues Figueire-

do, Filho do nosso particular ami-

go o sr. José Rodrigues Figueire-

do, importante negociante d'este

villa.

Desejamos-lhe bôa viagem e

muitas felicidades.

  

    

  

  

 

   

 

  

  

   

  

  

 

CÃOSOADA

Os dois pobres policias que ahi

estão foram arvorados em mata-

cães.

Têm feito uma matança ras-oa

vel, e é pena, que ainda não este-

ja nomeado pela commz'xão muni-

cipal o tal fiscal da matança,

para fiscalisar o serviço.

Recommendados á policia uns

cães de gravata, volta e colleira

de metal, com quem convivem

muito de perto.

_ .-_ç_

 

Livros apprehendidos consta

que, na fronteira, a policia portu-

gueza apprehendeu muitos exem-

plares do livro entitulado «O Mar-

quez da Bacalhôa.» a que se at-

tribuem intuitos politicos.

O livro circulou em Lisboa, e

teve uma procura desusada.

COMICIO

 

O «Mundo», de 15, declarava

que o partido republicano, vae

brevemente, convocar um grande

comício eleitoral, em Lisboa.

A commissão municipal de

Lisboa prepara, tambem, reuniões,

começando, pois, o partido repu-

blicano a sua campanha eleitoral,

muito brevemente.

to computava-lhe seis lustros-

não deixava todavia de ser bella,

não uma belleza ruidosa e presu-

mída, mas pura e candida, qual o

bouquet de eburneos cyclamens

que a sua mao sustem.

Eram mais notorias a sua af-

fabilidade e encantos do que a

sua formosura, porque nunca

fôra dada a galanteios nem pro-

curara salientar-se~outras, com

quem a natureza fôra menos pro-

diga, tinham ateado paixões; pois

outro não era o seu lim a prin-

ceza Agatha jamais déra ensejo

de tornar-se fallada, e se emoções

teve, não são positivamente do do-

minio publico.

A caridade, o distribuir esmo-

las, eraa sua unica preoccupação,

mas sem fausto nem ruido, por

isso a não chamavam a mãe dos

miseraveis-os que ella soccorria

ignoraram muito tempo a origem

do beneficio. '

Não era muito frequentadora

[de templos, e assim de predicas,

'sem fugir, todavia, ás cerimonias

Í religiosas.

Tinha gostos de artista. cerca-

va-se, com discernimento, dos

mais bellos objectos, e abria as

'suas portas aos espiritos mais

cultos.

Não brilhava nos grandes

meios, não fazia para si um pe-

destal das suas relações, nem do

seu dinheiro: Sem embargo, pare-

ce não ter sido adverse ao grande brilhantes ornava-llie os cabellos

!Bretas e luzidios, se arados em

l

bulicio, e que, ou _por apathia,

bom gosto, ou _timidez natural,

se imposera o isolamento-nm-
estas accusava, e ao observei-a. de per-l

 

    

  

   

  

jada com um vestido de seda em-

corpada, côr de creme, sem enfei-

ahi usados.

Bem sabe quaes são.

_..-._.._..__.__- -

o 0V.\lll«).\'stE appareceu-

nos colorido em demasia.

A 1.“ pagina abre com artigo

de fundo de dissidencia rubra'

pois diz: «E queriam que os dis-

sidentes os acompanhassem n'es-

ta vergonhosa comedia politica:

Logo assa a regenerador au-

xiliar, e echa com declaração de

fé franquista.

A 2.“ pagina é litteraria; a 3.'

noticiosa e a 4.“ annunciante.

E' sempre um perfeito came-

leão politico e tudo isto pelo sus-

to que tem do inimigo commum.

Quem será o tal inimigo?

Deve ser de respeito.

ELEIÇÕES

 

Commissão Districtal, Repu-

blicana.

Pelos delegados das differen-

tes commissões municipaes repu-

blicanas de Aveiro fo¡ eleita, em

8 do corrente, tendo tomado pos-

se no passado domingo, a seguin-

te, Commissão Districtal Repu-

blicana. d'este districto:

Eâ'ectioos-Pi'esidente, Albano

Coutinho (Anadia;; vice-presiden-

te, dr. André dos Reis (Aveiro);

secretario, dr. Eugenio Ribeiro

(Aguada); thesoureiro, Francisco

Antonio de Moura (Aveiro); vogal

dr. Joaquim Pinto Coelho (Espi-

nho.

Vogaes-substitutos - Dr. Sa-

muel Tavares Maia (Ilhavo); dr.

Antonio Maria Marques da Costa

(Cacia); dr. Eduardo Moura (Eixo

Elisio Felinto Feio (Esgueira) e

Arnaldo Ribeiro (Aveiro).

guem mais inoffensivo; era esti-

mada, querida sem delírios apre-

ciada sem zelos; e aprecial-a-hiam

em todo o seu merecimento? Eis

oque não é facil responder. Não

era tida por muito intelligente-os

que mais de perto e com mais in-

timidade, com ella conviveram di-

ziam, como o maior elogio, que

não era precipitada nem incons-

tante nas suas impressões.

Tudo isto se podia opinar á

primeira vista, e o joven Miguel,

vendo-a descer a enorme esca-

daria com uma graciosidade na-

tural sentiu fugir-lhe a aversão

corn o receio-era impossivel con-

servar-se indisposto em presença

d'uma physionoma tão pura, tão

sincera, tão docil.

Como encolorisado se preparou

para conter o terrivelolhar d'uma

belleza arrogante emagestosa, sen-

tíu-se intimamente alliviado ao

vôl-a tão difierentedo que a ima-

ginava~presentiu logo, que, se

para reprimendas ali tivera vindo,

faltar-lhe-ia aenei-gía e talvez o

eSpirito olien-sivo. '

O seu coração, modera-se para

a ver com uma placidez crescente,

Como se ellalhe houvesse commu-

nicado um fluido refr garante ema

nado da sua intima serenidade.

Estava simples e ricamente tra-

te algum. Um leve diadema de

andós sobre a sua ronte macia

e pura.

 

  

   

   

     

   

   

   

    

    

  

  

pescadores da Povoa do Varzim,

que actualmente se vêm a braços

com a t'ome, debateodo-se na mais

horrivel das miserias.

Este donativo foi conseguido

pelo «Grupo dos Amigos do Bem»,

da Povoa, que dirigiu, por meio

da imprensa, um appelo a todos

os corações generosas.

 

Sellos

Foi ordenado pelo Ministerio

da fazenda que os sellos do anno

de 1907 sejam trocados, na casa

da moeda, pelos de 1903, até 31

de janeiro do corrente, não se re-

cebendo depois de expirado aquel-

le praso,

. -..›-II*U___

Sabemos, de boa fonte, que

chega a Ovar, no proximo dia 31

de Fevereiro, o pessoal technico

requisitado pela commt'xão ao

governo, para o levantamento da

planta.

_W_

PULA ;lilln' (LA

De Loanda foi expedido para

Lisboa o seguinte telegramma:

«Loanda, 14: o destacamento

do commando do alferes Durão,

tendo por subalterno o alferes

Quaresma, deu combate em Cha.-

luo, matando o ex-soba do Cua-

mato-grande e algumas Iengas.

Capturou grande parte da

quadrilha.

_.. _n.__..__~

Como que ensinando o cami-

nho á commíxão, diz o seu orgão :

«muito tem a fazer a camara em

prol do municipio já que. até

agora, tudo tem estado ao aban-

dono, excepto os caminhos dos

amigos; mas esperamos que tudo

se ha-de fazer».

Farão, farão, mas... é lá p'ra

elles.

›_-_

CONSORCIO

Consorciaram-se, no dia 16,

n'esta Villa, o sr. Manoel Affonso

com a sr.l Roza d'Oliveira Dias,

Poderia sem duvida, enfeitar-

se com joias de maior preço, com-

tudo, a sua grinalda era uma

obra d'arte d'um primoroso traba-

llio e não encommendava com um

pezo brupto a sua delicada e airo-

sa cabeça.

As suas espaduas meio nuas,

tinham, perdido a interessante

magreza da adolescencia, mas

não as afogava a fastidiosa obe-

sidade da mulher em terceira ou

quarta juventude - conservava

ainda contornos delicados em

suas formas, e em todos os mo-

vimentos uma flexibilidade natu-

ral que ella mesmo parecia igno-

rar.

Desviou vagorosamente, com

a extremidade do léque, o inten-

dente que se afadigava em abrir-

lhe caminho, e passou-lhe adeante

transpondo com facilidade e sem

pressas estouvadas os tapetes en-

rolados que obstruiam a passa-

gem, deixando arrastar, com uma

especie de indiñ'erença humilde ou

0pu|enta, as longas pregas do seu

vestido de seda branca, sobre o

pó que deixara os pés dos opera-

rios e por elles atravessou sem

repugnancia saudando os que a

saudavam sem ares de dominio ou
protecção e quando lançou a vista
pelos trabalhos já feitos e ainda
por acabar; perguntou-lhes tran-

qnillamente.

_Esperais ñndar a tempo? Não

temos moito mais que meia hora.

(Continua)

Clara de Miranda.
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(A) Só ás segundas-feiras

           

irmã dos nossos particulares ami-

gos os srs. Gonçalo e Manoel Fer-

reira Dias.

Desejamos aos noivos um fu-

turo de prosperidades.

 

REGENERADORES

A «Soberania do Povo», nosso

apreciado college. d'Agueda, diz

que o sr. Julio de Vilhena tencio-

na visitar alguns concelhos do

districto Onde tem correligiona-

rios.

E d'entre as terras do districto

menciona Azemeis, Estarreja e. . .

talvez Ovar.

Que diabo! O sr. Vilhena já

não terá correligionarios em Ovar 7

Com vista á «Discussão›.

 

A, commixão

Uma vez que a «Commixão»

está nas melhores disposições de

fazer limpeza a tudo pôr na me-

lhor ordem, lembramos-lhe a con-

veniencia de mandar retirar asde “g.umr em cada sab'secção escmmdmem°$ memorias' Pm'

pipas_ e os toneis que occupam ol

«Jardim da Estrella».

9011.0111: 81111.1?

Os guardas civis que a corn-

míxão requisitou para serviço da

villa, foram ha dias intimar o

dono dos saccos, que todos os dias

se vêm dependurados no gradea-

mento em frente ao edificio dos

Paços do concelho, a que os reti-

rassem.

O que se passou, não sabemos,

mas o que sabemos é que os sac-

'cos lá se vêm todos os dias a

aquecer a este lindo sol d'inver-

no.

Porque será que os saccos não

foram ainda retirados?

_Pertencerão elles 4 virtude

triumphante.

«Num xe xabe».

-_-.--_

A' 'VITALIDADE»

Parece que a «Vitalidade» se

agoniou com a nossa local.

«Tem graça».

A velha matrôna do «franquis-

mo» chama-nos ›- petit maitre» do

Jornalismo provinciano.

Cheirou mal ao college avei-

rense a tal «pyramiden «regular»

que o «ratão» collocou sobre o

«livro das actas».

E a razão, porque lhe cheirou

mal, está, talvez, no facto deo

tal razão não costumar perfumar

o.. orifício.

_Essa coisa de perfumes no

orihcio. só se usa na terra do

mexilhão e dos ovos molles.

Aqui em terras vareiras, todos

tem horror aos perfumes.

Perfumes e «coisas» as suca-

radas só. . .em Aveiro.

11111110111 111111111

lllll Dl JANEIRO Dl 1918
(secção portngncza)

Excerto do regulamento de 21

de novembro de 1907.

nos productos a expôr

Art. 7.° A secção portugueza

na exposição do Rio de Janeiro de

1908 comprehenderã tres sub-

secções: agricola, industrial e de

bellas-artes. Os productos a expôr l

em cada sub-secção serao clasiti-l

cados por grupos e classes. l

Os productos que houverem

serão installados no pavilhão es-l

pecial destinado á secção portu-

gueza, nos termos do regulamen-

to geral da exposição, sem pre-,

juiso de quaesquer concessões
1

 

  

 

              

não estiverem devidamente acon- rantir-se dos riscos provenientesl

dicionados.

§ unico. Da exclusão orde-

nada pelo presidente da commis-

são ou pela sub-commissão res-

pectiva não haverá recurso.

Art. 12.° Para admissão dos

trabalhos de bellas-artes na sec-

ção portugueza da exposição do

Rio de Janeiro será organizado em

cada uma das cidades de Lisboa

e Porto um jury especial compos-

to do director da Escola de Bel-

las-Artes de Lisboa ou da Acade-

mia das Bellas-Artes do Porto,

conforme o caso, do delegado da

Sociedade de Bellas-Artes na snb-

commissão da reSpectiva cidade e

de um vaga] eleito pelos exposi-

tores da mesma cidade.

§ unico. Das d cisões d'este

jury não haverá recurso. .

Art. 13.o Cada expositor de

vinhos, aguardentes, licores ou

azeites porá á disposição da com-

missão, para analyses, provas e

pr0paganda, as quantidades dos

seus productos a expôr que forem

opportunamente :fixadas

Art. 14.o Os productos a ex-

pôr poderão ser acompanhados de

grammas, ou annuncios. que os

expositores desejarem fazer dis-

tribuir. Serão recusados, e quan-

do hajam sido acceitos não serão

distribuidos, os que nãoestiverem

 

que sejam obtidas ulteriormente.1em condições convenientes.

§ unico. Poderão ser admit- Art. 15.o Poderá,quando nec-

tidos na secção portugueza da ex- cessario, ser reduzido para qual-

posição productos que, não perten-i

cendo exclusivamente ao ramo

agricola, industrial ou de bellas

artes, possam com tudo concorrer

para tornar mais completa e bri-

lhante a representação do paiz na

exposição de que se trata.

Art. 8.° Nas sub-secções agri-

'cola e industrial comprehender-se-

hão de preferencia os productos

exportavcis e susceptíveis de con-

sumo de alguma importancia. Na

sub-secção de bellas artes com-

¡:›rehender-se-hão não só os tra-

balhos de desenho, pintura a oleo

ou aguarella, .architectnra, escul-

tura e gravura, mas tambem os

de arte applicada.

Art. 9." E' permittido ás as-

sociações de classe e aos syndi-

catos agrícolas faZer exposições

collectivas de productos regionaes.

Art. 10.° Não serão admitti-

dos na secção portugueza da ex-

posição do Rio de Janeiro subs-

tancias corrosivas, inliammaveis

ou explosivas.

Art 11. Sempre que o presi-

dente da commissão ou qualquer

das sub commissões ojulgar con-

veniente, proceder- se-ha ao exa-

me e selecção dos productos a ex-

pôr. Os vinhos e azeites serão su-

jeitos á analyse chimica. Serão

excluídos os productos que não

estiverem nas condições devidas,

não sendo susceptíveis de consu-

'mo de alguma importancia, não

|forem apropriados parao fim indi-

;cado no § unico do art. 7.“ ou que

quer expositor o espaço por elle

requesitado para a install-ação dos

seus productos conforme a areal

que a secção portugueza haja de

occupar na expomção e o nume-

ro de eXpOsitores inscriptos. Os

espaços concedidos para a instal-

lação especial de qualquer expo-

Sltor são intransmissiveis.

Dos encargos dos expositores

Art. 17.” O empacotamento,

engarrafamento, encaixotamento,

e enfardamento dos productos ii-

; carão a cargo dos expositores, de-

vendo estes conformar-se com as

l regras que se estabelecerem a

l tal respeito.

No encaixotamento de quaes-

quer productos a expor, os exposi-

tores deverão empregar, quanto

possivel, parafusos de preferencia

a pregos ou arcos.

Art. 18." Os expositores que

pretenderem installação especial

para os seus productos na secção

portugueza poderão, com prévia

licença, fazer essa installação á.

- sua custa, nos termos do regula-

mento geral da exposição, sujei-

tando o respectivo projecto á ap-

provação de quem superintender

na installação dos productos no

Rio de Janeiro,

Art. 19.° O Estado não toma

reSponsabilidade alguma pe'a ava-

Iria, destruição ou subtração dos

*productos enviados á exposição.

Os expositores que quiserem ga-

 

(B) Só aos sabbados

de accidentes de transporte por

terra, de incendio, de destruição

ou perda por qualquer causa, de

extravio ou roubo, deverão fazer

o respectivo seguro á sua custa.

Art. 20.“ Os objectos expos-

tos não poderão ser retirados da

exposição antes do encerramento

d'ella, salvo em caso de deterio-

ração.

Anuuncio

Diz Manoel Joaquim da Silva,

da Peneda, d'Avanca, que que é

senhor e possuidor d'uma arma-

ção funebre, composta de eça de

telha dourada e seus accessorios,

propria para funeraes, cuja ar-

mação foi de Manoel da Silva

Henriques, de Vallega, ue aluga

para Avanca por 1050 0 reis e

para Vallega por 8,500.) reis.

Esta armação pode ser rocu-

rada, em Valle a, em casa e An-

tonio Joaquim a Silva, das Fon-

ainhas.

EDITUS DE 30 DIAS

1.“ Publicação

No Juízo de Direito da comar-

ca d'Ovar e cartorio do escrivão

Zagallo de Lima correm editos de

30 dias contados da segunda pu-

blicação d'este annuncio no Diario

do Governo, citando Manoel Maria

Leite Brandão, casado, ausente

em parte incerta da cidade de

Manáos, Estados Unidos do Bra-

zil, para assistir a todos os ter-

mos até final do inventario orpho-

nologico por obito de seu sogro

Manoel Alves d'Oliveira, viuvo,

que foi morador no logar da Seara,

freguezia d'Esmoriz, em que é ca-

beça de casal a filha Anna Rosa

de Sá Pereira, solteira, da Estra-

da Nova, da mesma freguesia; e

isto sem prejuizo do seu anda-

mento.

Ovar, 15 de Janeiro de 1908.

Verifiquei a exactídá'o

O Juiz de Direito

Ignacio Monteiro

O escrivão

Angelo Zagalto de Lima.
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Man. Man. Man. Man. Man. Man. Mun. Man Tar .Tar 'l ar. Ter. Tar. Tai'. Tar Man Man Man. Man. Man. Man_ Man_ Man_ Tur_ Tur_ Tm. Tar. Tur, Tur_ Tu_

Aveiro . . . _ 3,54 5,45 _ _ _A _ 11,1 2,2 .. _l 5,33 _- '9,531049 6.118.110 12,0 5,20 6,35 6,59 8.10¡ 8,49 9,471258 2,45 _ 3.40 §›0 5,34 7.47 8,44

Cacia . . . . _14,8 l _ _ _ _ _ 11,11 - _ - , 5.42, - - _ l'ampnnhñ 12,10 5,30 6,55 7.10 8.20 9,0 10,0 1,11 3,8 3,188.50 0,10 5,50 7,57 9,5

Caneuas. l _ ' 4,15 - _ _ _ _ 11,17 - _ - 5,49 _ - _ G. Torres 12,18 5,38 - 7.17 8,28, _ 10,7 1,8 _ 3,25* 3,57 ~ 5,58 8,5 _

Estarreja . _. 4,26: 6,5 _ _ _ _ 11,28 _ _; - 5.58 - - 10,42 Gaya. . . 12,3-'115142 7,6 7,2! 8,32 9,11,11),13 1,12 3,19 3,30 4.1 5,21 6.3 8,11 9,19

Avance . . . _ 4,37 - _ - -- - 11.3“.) - __ - 6,5 -- - - Coimbrões [12,29' 5,47, - 7,26 8,37l - 10,18 1,17 - 3,1!, 4,5 - 6,8 8,16' _

Vallega. . . ..443 _ _ - _ _11,45 - _, - 6.11 - e_ Magdalena 112.32 5,50 - 7,29 ,40' _ 10,21 1,20 _ 3,37 4,8 - 6,11 8,19 _

ouu- . . . . .. l 4,51 6,24 __ 7,20 _110,10-1154 - _1 5,35, 6,18 - ~ 11,0 1611111115185 12,36 5,54 7,14 7.33 8,41 _. 10,25 1,24 _ 3,4¡ 4,12 - 6,15 8,23 9,28

Uarvalheira . - › 5,2 - - 7,31 - '10,21 12,5 - - 5,46 =- - - - Francellos 12,4! 5,59 - 7,38 8,49 _ 10.30 1,29 _ 3146,4,17 - (5,20 8,28 .._.

Cortegaça . _ 5,7 - _ 7,36 _ 10,2612,10 ~ _ 5,51 - - - _ Mira. 12,15 6,3 - 7,42 8,53 _ 111,34 1,33 _ 3,4 4,20 - 6,24 8,31 _

Esnloril- 4,38, 5,13 - - 7,42 _ 111,33 12,16 - _ 6,57 6,3: - - 11,14 Aguda 12,49 6,7 - 7.47 8,5 _ 10,38 1,37 _ 3,5 4,25 _ 6,28 8,35 _.

Paramos 4,42 5,17 - _ 7,46 _110,37,12,20 - _ 6,1 -_ - - _. Granja. . 12,53 6,11 7.24 7,5l 9,1 9,221042 1,41 3,33 3,5 4,29 5,33 6,32 8,39 9,38

Sisto. 4,45 5.20 - _ 7,49, _1111401223 - _ 6.4 - - -l _ Enpinno . 12,69 6,20 7,30 8,0 9,7 9,281048 1,47 3,40 4,6 4,38 5,38 6,41 8,15 9,46

Pedreira . 4,49 5.23 - _ 7,52 .. 11.1,43'12.26 - _ 6,7 - - _l _ Pedreira. . - 6,24 - 8.4 - _10,521 - - 4,1 4,42 - 6,45 _ _

Ehninhu- 4,57 5.30 6.46 7,0 7,59 9,:510,5112,34 2.39 4,5 16,14 6,43! 9,5 10,3511,24 Sisto. _ 6,26 - 8,6 - _ 10,54 _ _ 4,1 4,44 _ 0,48 _ _

Granja 5,4 5,37 6,53 7,7 8.6 9.42111,58~12,41 2,441 4,12 6,21 6,49 9,12110,4011,30 Paramos. - 632 - 8,12 - - 11 - - 4,2 4,49 - 6.54 - -

Aguda 5,7 5,40 - 7,10 8,9 9,4511,112,451 _ 4.15 15,24' ~ 9.15ll _ _ Eamon-.z. -. 6,36 7,38 8,16 - _11,4 _ __ 4,2 4,53 _ 6,58 _ 9,53

Mira. . . . . 5,12 5.45 - 7,14 8.14 9,511116 12.50 _ 4,20 6,29, - , 9,20 _ _ Cortegaça _ 6.42 - 8,22 - _ 11,111 _ _ _ 4,59 - 7,4 _ _

Francellos . . 5,16 5,49 -1 7,18 8,18 9,54111,10'13,54 - 4,124,653; -, 9,241 - -- Carvalheira. . - 6,48' - 3,28 - - 11,16 - - _ 5,6 - 7,11 - _.

\'allmlnres 5.23 5,56 _17,25 8,2510,1 11,17 1,1 _ 4,31 6,40* 7,3 9,31 _ 11,45 ovur. _ 6,58 7,52 8,38 - _ 11,27 _ 3,59 _ 5,16 - 7.22 - 10,13

Magdalena. . 5.27 6.0 - 7,29 8.29105 11,22 1,5. -- .1,35 6,44 _19,351 _ .. Vallcga. _ _ 7,57 ._ - __ 11,33 - - - - - 7,29 .. _

Coimhrões. . 5,32 6,5 - 7,34 8,3411),1(› 11,27 1,10 - 4,40 6,49 - 9,40 _ _ Avance. . - - 8,2 - - - 11.39 - - - - - 7,36 - -

Gaya . . . . 541 6,11 7,29 7,38 8,3910,1611,34 1,23 3,0 4,46 6.55 7,19 94610571158 Estarreja _ _ 8,13 - - _ 11,53 - 4,16 - - - 7,49 - 10,.

General Torres . 5,115 6.15 - 7,42 8,43 10,20 '11,37 1,27 - 4,51) 6,511, 7,23' 9,511 - - Canellas. - - 8,18 - - - 11,58 - - - - - 7,57 ._ _.

Campanhá. . 5,52 6,22 7,30 7,49 8,50-10_2711,44 1,35 3,8 4,57 7,6 7301957115 12,6 Cacio. . . _j - 8,26 - _ - 12,5 _ _ -_ ... .. 8,5 ._ _

cane-111.** _ 6,32 7,47 7,59 9,1 10371154 1,51 3,19 _ 7,1'¡.7,46'10,7 11,1612,22 .Aveiro. - - 8,36 - - 10.8 12,17 - 4,3 - _ ,16 8,17 - 10,55

   

Agradecimento

José da Costa Raymundo e fa-

milia. vem por esta forma agrade-

cer na impossibilidade de o pode-

rem fazer pessoalmente, os cum-

primentos de pezames que se di-

gnaram a resentar-lhes por occa-

sião do allecimento de sua avó.

A todas essas pessoas, pois,

testemunham a sua muita grati-

dão, bem como aquellas que assis-

tiram á missa do setimo dia.

Ovar 16 de Janeiro de 1908.

Maria Emilia Raymundo.

José da Costa Raymundo.

  

. ã Estação
.Jornal illustrado de Modas piu-a

Senhoras publicando annualmente:

24numer031188paginas,

illustrados com mais do

2000 gmvnras represen-

tando arti a de toilette

para. sen 101-118, roupa

“ ronca, vestunrios para

crianças, enxovaes, roupa

branca e vestuarios pan

homens e meninos, atual-

hadoa, objectos de mobi-

lin, adorno do 69.88.1310.

todo 0 nero detmbolho

deagul abordadobmnoo

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

ou ronda, ontos em claro sobre ten a, cam-

brain ou li ó. renda irlandeza, bordado em filé,

crivos - todo o trabalho de tn mia, tricot,

crochet, frivolité, guipure, on atado, renda

de bilro - ilôrea do papo , ponno, pcnnas,

finalmente mil obras de fantasia que sena

longo relatar.

O texto ue 1h08 fica junto clara e minu- _

ciosnmento (descreve e ex lion todos ossec

desenhos, ensinando o m0 o de executar ou

objectos ne representam.

12 nilhas grandes contendo além do

numerosos monog-ramaa, iniciaes e alphabetos

completos ara "oi-11111' em relevo on n ponto

de marca, ' 00m les pelo menos, em tamanho

natural, completados, segundo as necessidade¡

com moldes reduzidos indicando claramente

a dis oaição das partes do no se compõe o

mode o e mais de 400 desen os de bordado

branco, matiz, soutacha, etc. Cum re notar-ee

que essas folhas comparadas às e qualquer

outro jornal são-lhes muito superiores. pois

que em igual supei'ñcie_apubhcam t ou

quatro vezes mais matei-1 . _ ,

v 36 figurinos de modas. coloridos primero

aumente a agunrella r

Artistas demoritoem or

mato igual ao do jornal

Para prova da supe

rioridade incontestavel

d'eas 1. publicação e ver¡-

licação de que realmente

os seus 24 numeros e 12

folhas de moldes con-

têm maior quantidade

de modelos do ue outro

ualquer jorn de mo-

as, enviar-soh». gratui-

tamenteum numero 5

cimen a uam o 'r v

por escrip . '

Assígna-se em todas

Is livrarias, e na do

ERNESTO CHARDRON-Porto.

Principio no dia 1.9 de qualquer me¡

   f

_-- .7

9 PREÇO nurono o REINO:

.mnnno........... . . . . . . . ..4300.
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MERCEnmoplaaoa-iomño_
_LARGO DA. PRAÇA.-

e JOB-&Fê; D'OVAR

?ADEGA DO LUZIo
Vae o _anno terminando,

E não sei porque razões,

Rio nos vaes tu convidando,

P'ra provar dos teus RIJOESI...

D'esse puro vinho novo,

Quer maduro, ou quer VERDASCO.

Que tu das a todo o povo,

Qu'é freguez lá do teu TASCO,

Vire¡ cheio como um ovo!...

Mas ficamos escamados,

Se por obra do demonio,

ELLES sahem tão salgados,

(0h meu caro amiho Antonio! ..)

Como os outros... atrazados.

Os proprietarios d'este estabelecimento, na

certeza de que sempre satisñzeram o melhor pos-

s1vel aos seus freguezes, no preço e qualidade

dos seusgeneros e artigos, convidam o respeita-

vel publlco a visitar o seu dito estabelecimento,

onde encontrarão alem de todos os generos de

mercearia; um variado sortido de míudezas, ar-

tigosdde lpapelaria, drlogas, tintas, ferragens, arti-
. . os e atoaria, Vin os da Com a h'z 1 . '5.

_ BOIIS VIIlhOS maduro 6 Verde, tllllJO 0 bI'ÍLIIÇO, gero' ãorcas, etc. etc. p u n L ont ls

plgas ñnas, aguardentes, aze1te a precos convulativos.

Garante-se a pureza de todos os artigos

ANTONIO DA SILVA BRANDÃO JUNIOR

Tabacos e phosphoros para revender

Deposito do Café Moido Especia

O MELHOR E DE MMS SllH-IDA EM (WAR

 

   
PORTO.NUMERO TELEPHONICO, 737

Esta redacção encarrega-se de todos os trabalhos typographiços

O GABÃO ELEGANTE

 

n vende, em todos os domingos, na.

anula o omaaommolggggggggsk:;gígségéggê

no mano ' 'regando-se tambem_ de executar

com esmerada perfeição e medici-

dade de preços, toda a. encommen-

áa. de qualquer obra concernente

d sua profissão. .

_Sendo premso, em qualquer

dia da semana, fazer-se encom-

mendas, o proprietario virá tam-

bem a esta villa, a caza dos fre-

guezes, que para isso o avizem

pelo correio ou pessoalmente

VIETUINI] TAVARES lISHlll

S. João da Madeira

É e ha de ser sempre O agasalho (Oliveira d'Azemeis)

mais conveniente e elegante contra o

Frio, Vento e Chuva

e o mais commodo para viagem. E se quereis

o verdadeer só o encontrareis na

ALFAIATERIA DA MODA

de ABEL GUEDES DE PINHO

W.

Largo da Praça n.° 46, 47 e 48

=OVAR=
Afaíate natura da cidade de Aveiro, veio estabelecer=se em Ovar para poder fazer os

O proprietario d'esta otficina,
_______-_

ddddddw
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1

   e flores artificiaes

 

MARCA REGISTADA

PORTO Premiada com medalhas do ouro

   em indu as exposições s que tem concorrido

conoñíüízoas

 

Rua Sá da Bandeira, 249

quer outra casa AVEIRENSE.

E' elle o propro, artista no genero, quem com toda a perfeição e esmero molha e corta

  

todas as fazendas e não eíntrega a alfaiates desconhecidos ao seu estabelecimento, como fazem todos

os-meroadores que trazem annunciado o GABÂO AVEIRENSE.

Lembroa V. Ex.“ que não se illudam com esses reclamísta, sem consciencia do que annun-

oiam, porque alguns até mandam fazer esses gabões a costureiras para os expor à venda no seu es-

tabeleoimento.

Eu responsabiliso-me pelo seu bem acabamento, para o que tenho pessoal competente:

mente habitado, mas se por qualquer motivo o freguez não ñcar satisfeito, torna-o a receber sem

¡nnemnisaçâo alguma. Todo o gabâo elva a marca da casa para evitar enganos.

à_ Tambem os faz a prestações semanaes de 500 reis.
msn

gToma a responsabilidade por toda e qualquer obra sahida e execu-

tada no seu estabelecimento tanto para homem como para creanca.Forne-

cem-.se amostras de burel e todas as fazendas pI'npl'IaS para os mesmos

GABOES.

Preços varios em tamanhos e qualidades_

É(

Verdadeiros, antigos e elegantes GABÕES ou VARINOS AVEIRENSES mais baratos 2%000 reis qual-

?É

ã FIGUEIRA DA FOZ-José Neves Zuzarte

 

  
'” R AMOS para. altar.

Grande sortido

de plantas para.

adorno. I'lôr de laran-

jeira, e todos os apres-

mmsmonro tos para flores. '

     
Telogrammas:

   

   

 

DEPOSITOS NA PROVINCIA

COIMBRA - Manoel Carvalho

Largo do P. D. Carlos.

 

    

   
Praça de Camões.

SANTAREM-Fonseca &. Souza.

BRAGA - Pinheiro & 0.'

   

   


