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PUBLIC AÇÃO SEMANAL

ASSIGNATURAS l

Em Ovar, semestre . . . 500 réis a .g 1

Com estampilha . . . . . . . . . 600 » e um?”

Fóra do reino accresce o porte do correio

avulso . . . . . . . 20 » Rua

 

l'LAlOUll-A _ -
snMECÇAO

Importação-nenclt-Nâo ha

el loração-Contlnue-sc, e

e eme vira.

Fomos sem duvida os primei-

ros a escrever e sempre escreve-

mos á cerca da entrada dos ce-

 

reaes estrangeiros no sentido do

artigo, que hoje reproduzimos do

Correio d'Albergaria, a quem mui-

to louvamos por levantar a voz

contra a ominosa especulação. que

tambem cremos haver n'um as-

sumpto de tal importancia eco-

nomica.

A. M.

Todos dizem,todos reconhecem,

que a agricultura é toda a nossa

riqueza, é quasi a nossa unica in-

dustria. Havida como tal. deveria

merecer á. gente que tem na mão

as redeas dos nossos destinos toda

a disvelada protecção.

Pois essa protecção manifesta-

se pela seguinte formaz-Em qual-

quer annc devido ás circunstan-

cias meteorologicas, houve falta

de pastagens. a engorda do gado

tornou-se_ mais trabalhosa- e diffi-

cil, e tem por isso de subir o preço

da carne um mas a dois ou tres

vintens em kilo. O consumidor,

principalmente o lisboeñi. não

gosta. dá_ á lingua. incommoda-se.

ue .fazem os homens que segu-

ram as redeas de governação? Pa-

ra prot ger a lavoura, mandam

vir a estrangeiro.

milho, o trigo, o centeio, so-

be de preço dois ou tres vintens,

um ou dois tostões? O consumidor

não gosta, queixa-se, mas acom-

moda-se, orque não ha motivo

ara man¡ estar-se por forma vio-

enta, porque não ha fome.

Mas um ratão qual uer d'es-

tes espiritos levianos e acilmente

impressionaveis" e medrosos, ou

exploradores, homens de nego-

cio, manda uma noticia, mesmo

um telegramma. para a imprensa,

sem re ávida de sensações, facil

na igestão dos mais duros e in-

digest'os productos d'imaginações

avariadas;-logo um de utado, ñ-

norio, com lume no ol o, ou um

ingenuo impulsivo, grita no par-

lamente:=«Ha fome, ha agitação-

==Fome não ha nenhuma; agita-

ção só existe nos cerebros calcu-

listas ou faltos de. criterio, de

quem dá taes noticias. Mas os

homens que dirigem os nossos

destinos, decretam logo, para

protecção á lavoura, a entrada

d'uma enxurrada de cereaes es-

trangeiros por o paiz dentro.

O resultado é o producto na-

cional baixar a uns preços exi-

guos. o lavrador apertar as mãos

na cabeça, abandonar a lavoura,

e botar a fugir espavorido de tan-

ta insania' Insania, sim. loucura!

Ha fome? Não ha.

Ha sim lesmente o calculo ex-

plorador o homem de negocios,

ue espreita uns grandes choru-

os; ha simplesmente a maneira

manhosa do politico poder conse-

guir a construcção d'uma estrada,

que deseja, e que por outra via

não-consegue', attendendo ás cri-

ticas circunstancias do erario pu-

blico;-ha o pesadello 'que mo-

mentaneamente deixa aliviada a

carcassa da governação. fazendo¡

entrar, no served01ro do thesouro

provenientes do imposto aduanei-

'ro, pago pela entrada dos cereaes:

é um expediente que profundas

mente nos entristece, mas que ti-

ra, por momentos, de embaraços

tado.
|

Que im orta ue l r d Ip q o av a or

não possa. viver, seja esmagadol

e tenha de imigrar? l

Que se aguenta, ou vá para'

onde entender que melhor gover-ç

na a vida. O que se quer é que oi

thesouro do Estado tenha algum'

dinheiro, e que estava sem vin-

tem; que o amigo commerciante-

syndicateiro arranje a vida; e que

o amigalhote politico faça a estra-

da.

Ha 40 annos regulava o milho

por o preço entre 800 e'11200 reis

o alqueire ou 15 litros, e o paiz

progredia, e o paiz fez a desamor-

tisaçào de passaes, dos bens de

confraria e conventos; e chegou a

produzir tanto que o milho baixou

ao preço de 400 reis; e n'esse

tempo a carne, o bacalhau, o

arroz, etc, sobre que não incidiam

impostos de consumo, ou eram

muito insignificantes, custavam,

respectivamente, a 100, 80 e20

reis.

Actualmente, estes alimentos

triplicaram. e quadruplicaram de

Ipreço, mas os nossos governantes

'querem que os productos agrico-

las tenham baixo preço. Porque

não fazem tambem baixar os pre-

ços dos outros productos que o

lavrador consome e não produz?

Meus senhores! Assim não po-

de ser! E' necessario que acaba a

insensatez!

O Lavrador não pode vender

barato, e comprar caro. t

A_ continuarmos por este modo

de Vida, a lavoura portugueza es-

tiola-se e morre fatalmente, e com

ella a. nação,

Os lavradores não podem

aguentar-se assim, com tal regi-

 

men, e fogem da agricultura, ar-;

rendendo as terras, que os arren-

datarios estragam, e abandonan- ,

do-as a mattos e pousios.

0 desequilíbrio da balançaj

commercial já e enorme, e hade

continuar a crescer contra nós.

Não se concebe que um paiz

agricola, como o nosso, precise_

d'importar em cada anno, milha-,

res de contos do réis de cereaes.J

Nós temos cá muito vinho, em,

excesso, e os outros paizes naoimais Sementes do mesmo espaço -

cabem na insensata medida de

nos abrir os portos para o ven-

dermos.

Para que esta inepta estulticia

de abrir os nossos portos alfan-

degarios aos cereaes e gados es-

trangeiros, e que nós cá podemos

produzir?!

Ha fome? Não ha, é mentira.

Ha simplesmente exploração.

O cereal encarece um pouco?

¡Que inporta? Não ha fome, e dei-

¡xe-s'e que elle encareça, se quer

que a lavoura progride..

Deixem que os cereaes encare-

çam. porque o lavrador logo será

estimulado ao trabalho, e a abun-

dancia depressa virá.

Por este systema não haverá

fome, e pelo contrario, que está

sendo seguido, é que a fome po-

derá apparecer, e bem depressa.

A pieguice sentimental, ou ex-

x
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'Impressão e composição-_TYPOGRAPHIA PENINSULAR

a atrapalhada governação do es- l«quando importa ou tem de comprar
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Um paíz rico quandoabalan- pão é vexar as classes pobres:

ça commercial pende para o seu mas como obriga uma classe pro-

' publico, as centenas de contos lado, isto é, quando eXporta pro- ductora a ser mais caridosa-que

ductos de valor maior que os que as outras? Como se lança exclusi-

PY'GCISa _importar ; - remediado, l vamente aos agricultores disfarça-

quando _importação e exportação dos em liberdade do commercio o

se equilibram, são eguaes;-pobre encargo de uma contribuição para

e em caminho da ruína certa,'a miseria? Com quejustiça se lhes

tira a vantagem de se aproveita-

rem da alta dos preços de que o

,commercio e a industria gosam?

Quando é que as maximas da ca-

ridade se converteram em regras

de economia politica? Nao tem du-

reza alguma de coração quem as-

sim falla: estamos a responder a

productos de maior valor que os

que exporta ou pode vender.

Só em productos de lavoura,

reparae bem, um paiz essencial-

mente agricola, tem um deñcit

annual de milhares de contos de

reis.

No corpo do jornal. .

Annuncios e communi

  

PUBLICAÇÕES

. 60 rs. cada linha

cados ..50» '›

. . .25) e

Annuncios permanentes, contracto especial

25 p, c. de abatimento aos snrs. aSSignames

uma objecção no sentido, e dentro

da idea falso que ella contém; cs

agricultores não perderam ainda

na sociedade o titulo, o ñm e as

condições de uma classe produ-

ctora; pelo facto de produZirem o

alimento das classes pobres, não

se acham excluídos dos seus di-

reitos, ou das leis economicas. que

tanto vigoram para elles como pa-

ra as outras classes que produ-

zem.

Os meios caridosos de favore-

cer os desvalidos são os asylos,

uma contribuição geral que abran-

ja todos os productores, são os

_ E' uma vergonha, é uma ine-

ptidao. uma ausencia medonha de

patriotismo! Somos uns perdula-

rios! Damos aos outros aquíllo que

nos fala! -

Concebe-se, porventura, que ao'

começar-se a fazer a colheita del

centeio, se_ decreto a importação|

d'este cereal, com redacção do im-

posto d'alfandega?

Concebe-se que se inunde, sem;

tom nem som, o paiz de milho, só'

porque qualquer estouvado se lem-

rou de dizer que ha fome!?

Fome, privações, tem-n'as o

lavrador, que tem certas e aug-

mentadas as despezas, e cercea-

dos os lucros, que não chegam pa-

ra aquellas.

Senhores. tenhamos juizo! Um;

tal regimem atira com tudo em

pantana ! !

i A.

l

(tl-ligo de 1880 na Revista

i Nacional)

i

y 1.“ Os nossos governos e o nos-

so estado agricola exigem a refor-

' ma e a reforma exige muito capi-

. tal; Os portos abertos tiram á agri-

cultura os meios de se transformar;

os beneficios diminuíram até me-

nos de metade: e d'este modo se

tobsta ao que se desejava conse-

guir.

j Acaso já se viu bem em que

thade consistir a reforma agricola?

qual o tim a que aspira? O essen-

*cial é applicar ao nosso solo o

systema das rotações, isto é, a

*cultura alternada das plantas de

'raizes curtas e de raizes longas,

?do que resultam os beneficios da

agricultura moderna. e o b t e r

ide terreno: para isso é necessario

¡augmentar o fundo da camada

fei'til e aravel: mas o que é que

não se consegue senão com o tem-

po já se avaliou quanto capital

'convertido em adubos seria preci-

Iso para este resultado? Quanto se

despenderia só na compra dos ins~

trumentos aperfeiçoados? O paiz

não o.tem, e quando o tivesse, não

Íestá. nas mãos dos agricultores, e

!o emprestimo seria collossal. rui-

v noso e anti-economico, a opera-

!çao negativa e imprativel, ora a

:cultura intensiva não é applicavel

la todos as localidades.

Assim pois uma transforma-

ção repentina da industria agrico-

la, como pede a concorrencia irra-

cional a que está sujeita, 6 impos-

sivel. Não se eSpera senão do tem-

o o progresso da agricultura.

alta-nos ainda o saber pratico e

 

ploração habilidosa, é que poderá i o theorico, e não se aprende de re-

concorrer para vir a fome a Por-

tugal.

 

pente.

Objecta-se: fazer encarecer o
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N'ampulheta do Eterno tinha soado,

A hora da vinda á. terra do seu Filho:

Para salvar das densas trevas do eccado

A humanidade desviada do seu tri ho.

Do excelso throno do senhor do mundo,

Desceu a terra esse Rei das trevas luz; -

E'ra egual a seu Pae, sabio profundo,

Que tinha de padecer pregado n'uma cruz.

Entrou no seio vir ¡nal d'uma donzella,

Formosa virgem, e graça um oceano;

O espirito santo obrou entao sobre ella.

0 verbo de Deus ficou sendo ser humano.

Espantosol. .. Deus e homem verdadeiro,

E que no seio d'uma virgem palpitava:

Nasceu, cresceu, como divino mensageiro.

Doutrina de seu pae aos homens ensinava.

Com factos milagrosos sua missao provou,

Fremito d'eSpanto o povo então sentiu,

Lazaro já pôdre, do sepulchro arrancou,

Lazaro teve vida, da morte resurgiu.

Este milagre desperta tal inveja,

Que põe em movimento toda a hierarchia.

Decidíndo que o Christo prendido seja,

Antes da festa que Jerusalem fazia. (o)

Buscam um traidor,'que foi facil encontral-o,

Nos apostolos que Jesus tinha escolhido;

Cotaram preço,... promettendo entregaLo,

Pelo vil metal que o tinha seduzido. (HI

Traição l. . . o que ha de mais horripilante

Na alma que Deus creou á sua imagem;

Judas o traidor osculou Jesus amante,

Signal da entrega que fez á villanagem.

Prezo, amarrado, qual grande scelerado,

O levam ao synliedrio (ou) que então havia,

Que o condemna á mortez-ainda atado,

O levam á prisão, o metem na enxovia.

No tribunal foi atrozmente ultrajado,

Na enxovia só viu ali o insulto;

Pedro, no atrio, o tinha rene'gado,

E foi apupado pelo povo incuito. '

(Continua)
. ' _

João da Silva Ferreira.

 

(.) Festa pomposa da judaica nação, onde se reuniam alguns

milhares de pessoas, que concorriam de todas as partes da Palestina

á immolação do cordeiro parchal, em memoria da sahida dos lillibs

d'Isi'ael do Egipto, onde viveram 400 annos como escravos.

tu) Foram 30 moedas de Prata, ou trinta dinheiros, como

vulgarmente se diz, que correspondem a 19:2”0 reis da nossa moella,

que Judas vendeu o Mestre, o seu amigo. o seu bemfei_tor.

Judas, alma cega e espirito obsecado pela ambição, não me-

diu a profundidade do seu crime, nem as consequencias que podiam

resultar da sua villania.
_ _ . .

(›--) Tribunal compusto de setenta e dOISJuizes_ encarregado

de velar pela pureza da doutrina da lei de Moyzés.

Q
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hospitaes para que todos c'oncor- mercio, quando se lhe dá. uma¡ lauda-1,_ 01's

rem, e os meios economicos, são applicação irracional, pela maior l] feito estesp diasotgâims'idgue tem

as_colonias agrícolas, é a distri- emais flagrante contradicção,_co_n- I calor quente_ ' um

buiçãodasterrasincultas-aabun- serva-se e augmenta-se o direito II Agora,s¡m1_,_ agora_ é que,

dancia do trabalho augmenta o d'exportação sobre um dos produ-

preço da mão d'obra-os meios são ctos mais commerciaes da agri-

ampliar a cultura pelo convite dos cultura, sobre o vinho! Isto é,

beneficios e não retiral-os; é au-'abate-se os direitos d'entrada dos

gmentar os productos não pelo productos estranhos, até quasi-se

meio artificial de abrir os portos annularem, e sobre um producto

sem um imposto bastante que ni-lnacional permanecem os direitos

velle as condições da industria na- de sahida que embaraçam e res-

cional com a estrrngeira, mas pro- 3 tringuem o seu commercio.

movendo a abundancia dos pro-

ductos do nosso aiz e com a abuu- III

dancia a baixa os preços.

2.° Quando nos outros paizes

se pretende estabelecer a liberda-

de de commercio, todos os gover-l _ _ _

'materias primas baratas, de ins-nos fazem como a Inglaterra, asI _ '

comp nsações necessarias, gran--trumentos os mais perfeitos para

des aeatimentos nos encargos in. essa industria, a liberdade do

gcommercio, provocando um maiorteriorbs, mas entres nós, nos mo-'

mentoes em que se obriga uma in- esforço dos productores, pode ser

|a causa do augmento da produ-dustria ainda na rotina e sem|

me iosd e melhorar, a concorrer. _

com ou as mais adiantadas, é que A necessidade de concorrer obri-

se eleV tt' o imposto e se criam ou- ç ga-os a uma transformação, para

tros noavos como o do se:lo, o dela qual estão habilitados,

transmisesão da propriedade, o de! Aquelle principio, aliás verda-

registo, i'tc., etc. deiro na sua generalidade, nao é

3.° Quando a liberdade de applicavel a todas as circumstan-

commerc o se estende a todas RS'CIaSZ os agricultores portuguezes

classes, eljas acham uma compen- sem capitaes, sem credito favora-

sação na baixa dos preços dos vel, sem adubos, sem methodos

objectos, d e que são reciproca- nem instrumentos aperfeiçoados,

mente cons umidoras. ãue não conhecem a compomção

4.“ Por este modo o imposto, o sólo, cujas camadas araveis

que se quer tornar pr0porcionado.são geralmente pouco fundas_, es-

o mais possivel, vem a recahir gotadas por culturas successwas,

Quando uma industria diSpõe

de todos os meios de progresso¡ de

capitães, saber theorico e pratico,

quasi todo sobre a agricultura. O

industrial demasiadamente prote-

gido eleva os seus preços, en'elles

disfarça o imposto que paga: o

proprietario agricola, que_ e o

cousummidor do industrial e

do commerciante, cujas pautas

por causa d'aquelle e por motivos

de ñnança são elevadissimas, _paga

indirectamente as contribuições

da industria e do commercio: re-

cahem sobre elle os inconvenien-

tes do principio sem ter as vanta-

gens.

5.' A agricultura, que é a nossa

maior industria. e a mais pro-

ductora, e que devia sei' engran-

decida, como a base do estado, 6

o que está decadente, sem_prote-

cção, e como obrigada ao impos-

sivel.

6.° Sendo certo que quanto

mais rico 6 o consummidor mais

prOSpéra a classe que lhe vende,

é uma incoherencia retirar aos

agricultores os seus ligitimos bene-

ñcios, orque menos compra

7.° uando se invoca e declama

o principio da liberdade de com-

sem as industrias que lhes são

proprias, e que associadas á agri-

cultura propriamente dita, dão

valor a muitos productos que sem

ella não seriam remuneradores,

sem agua, sem o tempo necessa-

rio para as experiencias, e sem

estudo dos terrenos, arruinam-se

com a liberdade do commercio.

Em todo o problema as solu-

ções devem ser sempre as mes-

mas em paridade de circumstan-

cias: mas quando estas são diffe-

rentes, quando falta alguma d'el-

las, a lei e o principio theorico

modifica-se necessariamente.

Entre nós attribue-se ao prín-

cipio da liberdade do commercio

as vantagens que resultam das

condições especiaes em que foi

applicado em outros paizes.

Notando-se a severidade das

añirmativas dos ue'reclamam o

livre commercio os cereaes, pa-

rece quasi um crime o duvidar de

convicções tão generosas e lisou-

geiras. O exemplo da Inglaterra

leva-os a crel-as irrefutaveis e

confirmadas pela experiencia.

l

 

ção e da barateza dos productos._

l 

Já Cosmos o combate recomeça

Como em arena d'amplidão sem ñm:

Procura aonde firme estabeleça

Resistencia ou apoio, aonde alfim

Mais forte permaneça!

Mas é tudo sem pezo, tudo instavel,

Sem dimensões o átomo insecavel

Incoêrcivel assim!

Tudo se agita em repulsão constante

E' a dispersa massa o vacuo encheu;

Fixar o que iiutua vacillante

Cosmos procura e traça; e percebeu

Aí triumpho ovantel

Ao vasto ninho d'dtomos primévos

Se arroja, impele-0s com impulsos sevos,

Comprime-os um instante.

Comprime-os um instante, e o giro todo

Se perturba da rotação igual:

A translação começa. Achando o modo

De combater a repulsão letlial,

.lunge átomos a rodol

Como ao rolar uma avalanche alpina

Augmenta no envolver-se em neve fina,

Irrompe alem do val.

(Continúa).

Theophílo Braga.

_ E eram estes e outros versos da Visão dos Tempos que de-

Viam reconduzír a poesia portuguesa ao caminho do seu destino!

Mas não succedeu assim, foi a Visão pouco ímt'tada no

pensamento, diz o seu autor; não sabemos se ainda aquella anda

fóra do seu caminho.

Chai-latanismo inconsciente, que se contradiz!

Esses maus versos parecem escriptos por um sujeito, que

leu uma cosmologia, e depOis cahlu em demencia.

A analyse dá uma serie de disparates.

Almeida Medeiros.

  

A historia bem analysada da! Os homens mais consideraveis

fOrma de Peel vem depôr contra do partido da reforma votaram

elles.

Advirta-se primeiro que tudó,

que a reforma das leis prohibiti-

vas foi lá gradual e progressiva

e não abrupta, como entre nós, e

que antes d'ella se adaptaram al-t

gumas medidas em beneficio da

agricultura.

A reforma financeira precedeu

a reforma commercial, e foi cha-

mada-o meio do ñm.

Depois foi prohibida a impor-

tação em quantoo trigo não attin-

Êisse o preço de 34 a 40 francos o

ectolitro, preço considerado re

munerador para o agricultor in-

glez.

esta lei prohibitiva.

(Continu a).

Lourenço d'Almeida e Medeiros.

t
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TEMPO

Safa!... que calôrl...

Já são sete os lenços, que vou

gastando, hoje. em limpar o

 

FOLHETIM

O PECOININO

OU

0 Bandido Nobre

POR

GEORGE SAND

O meu espirito era susceptível

das impressões do bello- podia

cantar como o rouxinol, sem a

mim mesmo explicar os meus

prOprios accentos, com o poder

da inSpiração selvagem; podia

ler, comprehender, decorar mui-

tos livros; tambem comprehendia

a natureza-lia no ceo e no hori- e escur

 

luiu-se a si mesmo, a poesia extin-

guiu-se em mim;resta-me sómente

a razão, a amizade, acoustancia, o

sacrificio...isto é, o soffrimentol Alil

Miguel, abre as tuas azas e deixa

este mundo cheio de dores! vôa

qual uma ave pelos zimborios dos

palacios e dos templos, e lá de

cima olha para este povo que ras-

teja deploravel _sob os teus pés.

Ao menos lastima-o, ama-o se

poderes, e nunca. o julgues infe-

rior a ti».

Magnani estava profundamente

comovido; mas n'um instante,

houve mudança no seu estado mo-

ral; estremece, volta-se brusca-

mente edesvia um pouco, em con-

vulsões, os ramos d'uma espessaJ

moita de myrtos côr de rosa que_

escondia uma abertura da parede

que dava ingresso a um comprido

o corredor illuminado pela

sonte dos mares, na verdura das luz murtiça d'uma lampada.

florestas e no azul das

montanhas. Creio ter podido

musico, poeta ou paisagista.

o amor fazia palpitar o meu cora-

ção; já tinha visto aque

posso eliminar do meu p

grandes

mento. Que incentivo para mim, era quasi . ~ _

len- Julgar uma illusao produztda pelo
se eu tivesse obedecido ás vio

tas tentações! _

«Mas tudo recalquei dentro do

meu peito.com medo de ser perjuro

para com meus pais e amigos;

com medo de aviltar-me a seus

olhos e aos meus, querendo ele-

var-me. Endureci no trabalho : as

minhas mãos callejaram-se. O

meu peito, desenvolveu-se, é ver-

dade, e dentro d'elle cresceu o

meu coração, como um polypo_que

me roe, que absorve toda a minha<

vida ; mas a minha fronte se con-

trahiu, eu o sei a imaginação al-

Miguel admirado do movimento

ser de Magnani relanceou a vista por

Já este corredor CUJa extremidade se

perdia nas trevas. Suppoz ver

lla que não uma forma branca atravessar

ensa- pela sombra, mas tão vaga que

incõersivel. e podia

reiiexo d'uma luz mais viva pas-

sada or entre os desviados ra-

mos a moita. Quiz entrar; porem

Magnani o deteve.

_Não temos direito de espiar

o que se passa nos compartimen-

tos reservados d'este santuario.

O meu primeiro impulso de cu-

riosidade foi irreiletido: pareceu-

me ouvir passos velozes perto de

mim....e sonhei sem duvida l, por-

que ima inei que se bulia n'esta

cortina e espessos ramos: mas

¡foi um engano causado pelo te-

mor que de mim se apoderava ao

lembrar-me que o meu segredo ia

sahir de meus labiosl Vou deixar-

te, Miguel: estas expansões são

peri osas; perturbam-me; preciso

reco rar animo e dar tempo á

razão de serenar as tempestades

que a tua palavra e exemplo des-

encadearam no meu peito!...

Magnani retira-se preci itada-

mente e Miguel volta a azer 'a

sua visita ao baile.

A confissão do seu joven com-

panheiro loucamente enamorado

d'uma alta dama despertou-lhe

uma paixão de que julgava ter já

triumphado. Errou em torno*das

dansas procurando alhear-se de

taes pensamentos, porque conhe-

cia ter a sua loucura tanto de pe-

rigosa, na occasião, como a de

Ma nani: Teriam de decorrer

ain a alguns annos para que o

seu genio podesse nivellal-o com

todas as osições sociaes.

Um ivertimento seu, mas

cheio de angustias, consistiu em

ver as mais adoiescentes dansan-

tes, e d'entre elias, escolher men-

talmente aquella que mais tarde

ñxaria com olhos inflamados

d'amor e audacia. Não se decidiu,

certamente, por nenhuma, a sua

fantasia ia-se prendendo succes-

sivamente a muitas, e como n'este

genero de chimeras nada _se ar-

risca por ser muito diñicil, não

deixou de examinar e discutir a

sós comsigo o merito equiparado

d'estas mimosas beldades.

Mas a meio d'esta aberração

do seu genio viu passar a prin-

ceza n'um repente, e tendo-se con-

servado até ahi a uma determi-

nada distancia dos grupos dan-

santes, circulando discretamente

por traz dos bancos do amphi-

theatro, se approxima ínvolunta-

riamente; e apesar da multidão

não ser compacta para consentir

ou encobrir a sua presença se en-

contra nos primeiros lugares, en-

tre titulares, ou pecuniosos.

D'esta vez o seu instincto exal-

tado não o advertiu do risco de

tal situação, um invencível iman

o attraia e detinha: a princeza

dançava.

Era sem duvida por cerimonia,

conveniencia, ou attençao, porque da arte,

a dança não era um divertimento

do seu gosto. Não rocurava ter

graça e reuni-as to as. Esta mu~

lher tinha realmente um singular

encanto que se insinuava qual um

perfume subtil e acabava por tudo

ldominar, ou oñ'uscar tudo que a

rodeava.

Dir-se-ia uma rainha no meio

da sua côrte n'um reino onde hou-

vesse a perfeição moral e physica.

Tinha a candura das virgens

celestes com a sua poderosa sere-

ninade, uma palidez não exagera-

da nem doentia e que manifestava

a ausencia de fortes comoções.

_ Comtudo, não tinha a apparen-

cia d'uma estatua fria, embora se

dissesse que a sua vida myste-

riosa era consagrada a uma abs-

tinencia sistematica, ou a uma

indilferença excepcional.

A bondade animava o seu olhar

um pouco abstracta, e tornava

deleitoso o seu leve sorriso. No

baile, ao brilho de numerosas lu-

zes, aos olhos de Miguel não pa-

recia a mesma, que uma hora an-

tes tinha visto na gruta. da. Naia-

de, quando uma luz baça ou a sua

propria imaginação lh'a apresen-

tara um tãnto sobranceira -o seu

entrou o verão, que, ha tanto

tempo, se esperava; custou a vir,

mas, veio.

-Oh mulher, traz de lá mais

um lençol... tem paciencia com

estes encommodos, que eu hei-de
pagartte tudol. . .

P015, senhores, o calór tem sido
tanto, tanto. que, com franqueza

nem nos dá vontade de agente d
ncite, se metter na camal. . . '

Depois os malditos mosquitos
a encommodar-nos, a perturbar-

nos o somno, que. já. com o calôr,

nos custa a conciliar; e, se temos

a sorte de adOrmecer, quando ac-
cordamos, encontramo-nos com-
pletamente descobertos e... com
a roupa no meio do chãol. . .

O'ra bolasl. ..

-Oh menina, traz lá outro
lençoi. . .

O ue vale. é que, isto não
deve, _e certo, durar muito tem-

po; peis, é muito provavel. que,

na fraqueza da lua, tenhamos

molho! . . .

-Oh, ñlha, prepara-me um re-

fresco, e traz-me mais um lençol...

Olha. olhal. . . traz dois p'ra
sãot te andar sempre a encommo-

ar.. ..

 

_.

PESCA

Houve trabalho de pesca, na

costa do Furadouro, na semana

linda, não passando o seu produ-

cto do ram-ram do costume.

.i-..-_.-.___

CONCURSO

Está a concurso o logar de se-

cretario da administração do con-

celho de Vagos com o ordenado

de_ 1806000 reis por anna e respe-

ctivos emolumentos.

JUROS D'INSCRÍPÇÕBIS

Principia, no dia 16 do corren-

te. na recebedoria d'este concelho.

o ::genoma dos 'ui-os d'inscri-

pç _' s e coupons, re ativos ao pri-

meiro semestre do anno corrente.

O referido pa amente continua-

rá em todos os ias uteis, termi-

nando ás 2 horas da tarde.

E

desdem era agora mais suave que

melancolico. mais natural que for-

çado.

XIV

Barbagallo

_ Se Miguel tivesse podido des-

Viar os olhos do objecto da sua

contemplação teria visto, aiTastado

de Sl alguns passos, seu pai to-

cando ñauta entre os musicos.

Pedro-Angelo tinha -a paixão

| sob qualquer forma que

_a podesse aSSimilar. Gostava da

musica e adevinhava-a-tocava

¡muitos instrumentos por instincto

sem errar muito nos tons e com-

passos.

Depois de ter cuidado de va-

rios detalhes da festa que lhe fo-

|ram incumbidos, não tendo nada

Imais que fazer, não pode resistir

:ao desejo de Juntar-se aos da or-

|0hesta, seus conhecidos e a quem

divertia com a sua expansão, bôa

figura e o ar enthusiasta com que

de vez em quando tocava um

atroante retornello no seu instru-

mento.

Quando o rabequista de quem

tomou o logar, voltou da copa Pe-

dro assenhoreou-se d'uns cymba-

¡los e no lim da quadrilha tirava

deliciosos sons das grossas cordas

i d'um violoncello.

l (Continua).

Clara de Miranda.

Erratas do numero anterior

Onde se lê, incensatas; deve

ler-se, insensatas Onde se lê, in-

deñerente; deve ler- se, indih'erente.

Onde se lê, exforços: leia-se. es-

forços.  
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V _cação se eñectua á quinta-feira.

 

o XÇÃO

Mais um numero se publicou

na terça-feira d'este semanario,

que,

tes vem explendido.

Entre as paginas de caricatu- ma.

ras todas da maxima opportuni-

dade, não podemos deixar de es-

pecialisar a que tem por titulo

A Canalha. magniñcamente exe-

cutada por Silva e Souza. Esta

sagina só por si faria a' reputação

e um artista. se Silva e Souza

de ha muito não fosse já conside-

rado um dos primeiros caricatu-

ristas.

O Xudo abre um plebiscito so-

bre esta pagina.

_#-

› Novo joint
Recebemos, na quinta-feira, o

primeiro numero do jornal «O Cha-

radista», d°esta villa, cuja publi-

E' propriedade de um grupo

de rapazes que gostam de matutar;

e, portanto, dedicado á charada

d'ahi lhe provém o nome de «Cha-

radista».

E' tambem humorístico, pia-

dista; e muito provavel, porém,

que não agrade a todos, porque,

eixemo-nos de cantigas, todos

gostam de piada fresca, mas al-

guns fazem vêr que não gostam.

Fujam d'essesl. . .

Muitas prosperidades ao «Cha-

radista».

4-_-

B-PIBGAM EXEMPLAB

V Ao snr. Antonio d'Oliveira Ra-

' mos, distribuidor eñ'ectivo do cor-

reio, d'esta villa, foi concedido

pelo governo a medalha de c'obre

de bom serviço e comportamento,

sendo-lhe, tambem, subido o seu

ordenado.

Ao nosso amigo enviamos os

mais cordeaes parabens.

_a

NEGROLOGIA

Falleceram:

Em Vallega-A sr.“ Maria de

Mattos Graça. esposa do sr. Joa-

quim da Silva Graça. e mãe dos

ara. José Maria da Silva Graça e

Manoel da Silva Graça.

Em Ovar-- a esposa do sr. Au-

gusto da Cunha Farraia.

A's familias em luto, enviamos

os nossos cumprimentos de sen-

tidas condolencias.

_+_

'INCÊNDIO

Na madru ada de 10 do cor-

rente, cerca as duas horas, ma-

nifestou-se incendio no predio de

habitação do sr. Francisco Pei-

xoto Pinto Ferreira, sito na rua

da Graça, d'esta villa, compa-

reoendo os bombeiros volunta-

rios, que localisaram o fogo, de-

poisilde duas horas approximada-

mente _de trabalho, evitando que o

incendio tomasse proporções de

maior caracter.

_ 0 incendio, segundo informam

fo¡ originado d'umas varreduras

de cal, sobre a qual foi lançada

uma pouca d'agua.

Os prejuizos são importantes.

.__.__.__-

HYDROÍHOBID

Na segunda-feira passada, pe-

' las oito horas da manhã, appare-

ceu, na Praça, d'esta villa, uma

cadella hydrophoba, que foi morta

a tiro, pelo nosso' amigo o snr. Ma-

' noel Antonio Lopes dignissimo re-

gedor. d'esta porochia, depois de

ter mordido varios cães.

.___.___

:turn _tiram

Hoje festa, no Largo da Praça,

a Santo Antonio, tocando 'as duas

phylarmonicas, 'de ea.

,, Na frente da capella encontra-

como os numeros anteceden- lgios pelo primór como executou

I

Ita freguezia. acha-se installado

     

  
   

  

   

   

   

  

  

  

   

   

  

 

   

   

  

  
  

 

  

   

  

  

_JORNAL

se uma arcada elegante, que ser- l

ve para a illuminação, feito pelo

nosso particular amigo o snr. An-

tonio d'Oliveira Gomes, da rua das

Ribas que é digno dos maiores elo-

essa obra, sem remuneração algu-

Já muitas raparigas lhe têm

dado os parabens e... os compe-

tentes apertos de mão.

 

JUIZO DE PAZ

O tribunal do juizo de paz, d'es-

nos Paços do concelho, na repar-

tição onde se achava a afl'erição de

pezos e medidas.

 

EXCURSÃO

Ninguem se esqueça do magni-

fico passeio a Coimbra, no dia 18.

Já não falamos nos petiscos...

_w_

unit!?

Alñnete é o nome vulgar de

um insecto que causa graves pre-

juizos nos cereaes e sobretudo nos

milhares até ao ponto de annular

por com leto a sua producção.

O ,A ñnete propaga-se sobre

tudo nos terrenos humidos e com

agglomerações maiores ou meno-

res de substancias organicas de-

vidas ao uzo exclusivo dos estru-

mes mal curtidos em terras sem

calcareo.

Os meios praticos de comba-

ter o Alñnete consistem principal-

mente:

1.° No enxugo dos terrenos

por meio de vallagens on de dré-

nagem,

2.° No abandono por comple-

to duraute uns poucos de annos

consecutivamente do uzo de es-

trumes e de adubos organicos:

3.” No uzo de adubações ex-

clusivamente chimacas durante

uma longa serie de annos.

No uzo repetido e reiterado do

Nitrato de Sodio moído, durante o

periodo da vegetação do milho.

O uzo do Nitrato de Sodio

moído tem a dupla vantagem de

quanto maior é a doze applicada

maior é a distruição que o Alñne-

te soffre e simultaneamente maior

é o vigor que o milho adquire.

em condições de melhor resistir

aos ataques do inimigo e de maior

produção dar.

Ora é claro que quanto maior

fôr a producção mais attenuadas

são as deSpezas do tratamento e

mais barato este fica.

O Nitrato de Sodio deve appli-

car-se por uma serie de vezes aos

poucos, de referencia a uma do-

ze elevada e uma só vez:

1.° Antes de nascer:

2.° Depois de ter lançado a

segunda folha:

3.“ e 4.° Antes de lançar a

bandeira:

5.' e mesmo 6.“ Depois da

bandeira, lançada no caso de o

Alfinete resistir e continuar no

ataque.

U Nitrato de Sodio moído pode

ser applicado só ou de mistura

com gesso ou area secca para

facilitar a distribuição.

Deve ser eSpalhado a lanço

sobre a terra evitando que caia

sobre as folhas para as não quei-

mar.

Em tratamentos successivos

deve applicar-se na doze de dez

grammas por metro quadrado de

cada vez.

Dispondo-se de agua é conve-

niente regar com moderação a

cada applicação.

As applicações nunca devem

ser menos de tres. para se pode-

rem dar 30 grammas por metro

quadrado correspondentes a 300

rammas por hectare minimo da

oze que está indicado para ga-

rantia do exito.

Applicar sempre o Nitrato de

Sodio moído e não o original, que

sendo mais barato fica mais caro¡

pela diñiculdade de o espalhar com A

egualdade perdendo-se uma gran- j

parte do seu eñ'eito.

_W

PIADINI-IAS

No paiz do divorcío:

-Então, porque tornou a casar

com sua mulher depois, de tanto

trabalho que teve

tença de divorcio

para obter a sen-

Foi uma recahida de amor? um

arrependimento?

-Nada, não, senhor; não foi

nada d'isso. O tribunal condem-

non-me a pagar-lhe uma pensão

alimentícia; e como o que me ficava

era pouco para mim, casei com ella

pelo seu dinheiro!

O

_Um viajante, que percorria o

paiz a pé, oi acommettido de uma

apoplexia, quando entrava n'uma

estalagem; e cahiu sem vida.

O estalajadeiro e a mulher

põem-se a olhar para elle cheios

de susto, temendo ue lhes possam

pedir responsabili ades do caso.

E o que lia-de agente dizer á

justiçaf-perguntou aquelle.

-Nada, responde a estalajadei-

ra.

Diz-se-lhe... que elle já vinha

morto.

Professor:-Di a-me, Thomé,

quando foi edificada Roma?

Thomé:-Foi n'uma noite.

Professor:-0' Thomé! Quem

lhe metteu isso na cabeça? Onde

foi buscar esse disparatei. . .

Theme-_Então não foi o senhor

mesmo quem me disse, hontem:

«Roma não se fez n'um diet»

A constancia em amôr é uma

inconstancia perpetua, que faz com

que o nosso coração se prenda

successivamente a todas as qua-

lidades da pessóa que amamos,

dando ora preferencia a uma, ora

a outra; de modo que esta constan-

cia não é se não uma inconstancia

preza e confinada n'um mesmo

objecto.

 

EDITOS DE 30 DIAS

9.' Publicação

Na comarca d'Ovar e pelo car-

torio do escrivão Freire de Liz

correm editos de trinta dias, a

contar da segunda publicação

d'este annuncio no «Diario do Go-

verno», citando os interessados

José Pereira da Cunha, casado,

e Manuel Maria da Silva Marques,

solteira, maior, ambos ausentes

nos Estados Unidos do Brazil, em

parte incerta, para assistirem a

todos os termos, até tinal, do in-

ventario orphanologico por falle-

cimento de seu sogro e pae Anto-

nio da Silva Marques, morador,

que foi, no logar do Cabo da La-

voura, da freguezia de Vallega,

sem prejuizo do seu andamento.

Ovar, 30 de Maio de 1908.

Veriñquei

_O Juiz de Direito,

à_ Ignacio Monteiro

O Escrivão,

Antonio Augusto Freire de Liz.

 

Arrematação

1.' Publicação

A re uerimento do administra

dor da allencia do commerciante

Antonio Jorge, casado, da Ordem,

de Maceda se ha-de proceder no

domingo 21 do corrente pelas 11

horas da manhã e na casa onde

habitou o fallido, sita na Ordem,

de Maceda, á arrematação por

preços superiores aos das respe-

ctivas avaliações, dos removentes

e bem moveis arrolados sobos n.°' 1

a 10 inclusive, que serão presentes

no acto da praça. E no domingo

9 d'agosto proximo pelas 11 horas

da manhã e ã.

8

 

l do commercio d'esta comarca, si-

to na Praça d'Ovar, serão postos

em praça para serem arremata-

dos por preços superiores aos das

avaliações, todos os demais bem

mobiliarios arrolados e que serão

presentes no acto da praça e os

segumtes bens immoveis.

Um predio composto d'uma

morada de casas altas e baixas,

com cortinha de terra lavradia,

poço e mais pertenças, allodial,

suo na Ordem, de Maceda, avalia-

do em 3506000 reis.

.Um matto e pinhal, com todas

as suas pertenças, allodial, cha-

mado o Monte, sido nos limites.

da Ordem. de Maceda, de que é

uzufructuaria Maria Ferreira da

Silva, viuva. da Ordem, de Mace-

da, avaliado, abatido o uzufructo,

em 606000 reis.

Uma terra lavradia com poço,

engenho e mais pertenças, chama-

da as Cancellas, sita nos limites,

do Rego, de Maceda, de natureza

de praso de que são directos

senhorios os herdeiros do Martins

do Porto, a quem paga annual-

mente o fôro de 32,'825 de trigo e

uma gallinha e está sujeita ao

laudemio de quarenta um avalia-

da, abatidos os encargos, em

2206000 reis.

A terça parte d'uma terra la-

vradia, com suas pertenças allodial

chamada o Charco, sita nos limi-

tes do Outeiro, de Maceda, de que

é uzufructuaria Maria Ferreira

da. Silva viuva da Ordem, de Ma-

ceda, avaliada, abatido uzufructo,

em 606000 reis.

Para a arrematação são cita-

dos quaesquer credores incertos;

e correm editos de 30 dias conta-

dos da segunda publicação do

annuncio no Diario do Governo,

citando os herdeiros do Martins

do Porto, na qualidade de directos

senhorios do terceiro predio, e os

co-proprietarios do quarto pre-

dio, que são desconhecidos, añm

de uzarem querendo, no acto da

praça, dos direitos de preferencia

que a lei resPectivamente lhes

concede.

Ovar, 8 de Junho de 1908.

Verifiquei a exactidão

O Juiz Presidente dotribunnl do commercio

Ignacio Monteiro

0 Escrivão

Angelo Zagallo de Lima

 

EDITOS DE 30 DIAS

1.' Publicação

Pelo Juizo de Direito da co-

marca de Ovar e cartorio do Es-

crivão Coelho correm editos de 30

dias, a contar da ultima publica-

ção d'este annuncio no «Diario do

Governo», citando os interessados

incertos que se julgarem com di-

reito á herança de Rosa Emilia

dos Santos, solteira, maior, natu-

ral d'esta freguezia de Ovar, e

moradora,que foi, accidentalmente

na cidade de Lisboa, rua da Pe-

nha de França, n.° 40, freguezia

de S. Mamede, para na segunda

audiencia d'este juizo, finda que

seja o praso dos editos, virem ac-

cusar a citação e seguir os ulte-

riores termos da justihcação avul-

sa deduzida neste mesmo juizo

por D. Rosa Nunes dos Santos e

marido Silverio Lopes Bastos, pro-

prietarios, do Largo da Praça,

d'esta villa, e com a assistencia

do Ministerio Publico, pela qual

pretendem habilitar-se como uni-

cos e universaes herdeiros da re-

ferida Rosa Emilia dos Santos, por

virtude do testamento errado, feito

e approvado em 28 de abril de 1906

e com que ella falleceu sem as-

cendentes ou descendentes em 25

de abril ultimo. e isto para todos

os eñ'eitos legaes e especialmente

para o tim de em nome da justi-

h'cante serem averbadas 28 obri-

gações de 4 e meio por cento

d'assentamento da Companhia das

Aguas de Lisboa, sendo 13 em

titulos de uma obrigação do valor

nominal de 905000 réis cada uma

em titulos de cinco obrigações do

valor nominal de 4508000 réis cada

uma com os n.°' 57:836 a 57:840,

601986 a 60:990. 611056 a GLOBO,-

achando-se todas averbadas em

nome da mesma fallecida. As au-

diencias neste juizo fazem-se ás

segundas e quintas-feiras de cada

semana, se não forem sanctiñca-

dos, porque sendo-o se fazem nos

dias 1mmediatos,se não fórem tam-

bem sanctiñcados ou feriados, e

sempre por dez horas da manhã,

no Tribunal Judicial, d'esta co-

marca, situado no edificio dos

Paços do Concelho á. Praça, d'esta

villa.

Ovar, 9 de Junho de 1908.

Verifiquei a exactidão

0 Juiz de Direito,

Ignacio Monteiro

O Escrivão,

João Ferreira Coelho.

 

EDITAL

1.' Pulílcação.

José Ferrelra Marcelllno Ba-

charel formado em Direito pela

Universidade de Coimbra, Ad-

ministrador do Concelho d'Ovar.

Faço saber que, por espaço de

vinte dias, contados da data do

presente edital, se acha aberto

concurso para o fornecimento do

sustento dos presos indigentes

que derem entrada nas cadeias

d'este concelho e comarca desde

1.° de julho do anuo corrente até

30 de junho de 1909.

Que na secretaria d'esta admi-

nistração estarão patentes todos

os dias uteis desde as n0ve ho-

ras da manhã até ás 3 horas da

tarde as condições da. arrematação

approvadas pelo Excellentissimo

Ministro dos Negociss Ecclesias-

ticos e da Justiça: Que as prOpos-

tas deverão ser feitas em cartas

fechadas, e serão abertas findo o

prazo respectivo, nos termos dos

artigos cento quarenta e cinco e

seguintes do Decreto de vinte e

um de Setembro de mil novecen-

jtos e um. Administração do con-

celho de Ovar 1.' de junho de

1908. E eu Guilherme Bressane

Leite Perry, secretario que o es-

crevi.

José Ferreira Marcellino,

 

CAMARA llllllllllll¡ ll'tlllll

Reparação de estrada

A Camara Municipal d'Ovar

faz publico que, no dia 1 de julho

proximo. pelas 10 horas da ma-

nhã, na sala das suas sessões, ar-

rematará as obras de reparação

da estrada municipal entre a Pra-

ça d'Ovar e o Furadouro, na ex-

tensão de 1:000 metros, sendo a

base de licitação de 8206000 reis,

incluidos os materiaes necessarios,

conforme o respectivo orçamento

superiormente approvado.

As condições e o orçamento

acham-se patentes na secretaria

da camara. todos os dias uteis.

desde as 9 horas da manhã até

ás 3 da tarde.

Ovar, 10 de Junho de 1908.

O Presidente da Camara,

Joaquim Soares Pinto

A G li ADECIMEN 1'0

Francisco Peixoto Pinto Fer-

reira e Maria do Carmo de Scuza

Leite agradecem a todas as pes-

soas que tão devotadamente lhes

prestaram auxilio na extincção do

incendio de sua casa, á Corpora-

ção dos BombeirOs Voluntartos, á

qual se deve sem duvida (o não

haver maiores prejuizos, e linal-

corn os n.°' 381787, 381821. 39:38.', mente a todos os cavalheiros e

39:747.39:788,t35 725. 65:726,65;840 senhoras que por essa occasiáo os

porta do tribunala, 651843, 66242143 662422,-e quinze cumprimentaram.



é: ' JORN-AL_ D'O'V'AR _ _

ñDEGA Do Luz|o MERCEARIAPANÍITMW
_LARGO DA PRAÇA-

    

tharão, decerto, pouco, t Os dproprietaríos d'esteñestabelecimento, na

É r , ¡ cer eza e que sempre satis zeram o melhor os-
Mas' mo Chi*me [ESTAÍ D [NTO' swel aos seus freguezes, no preço e qualidpade
Nem TAPADO, nem BACUCO, dos seusgeneros _e artigos, convidam o respeita-

Porque, por falta dAassumptO, vel pubhoo a v1s1tar o seu dito estabelecimento,

onde encontrarão além de todos os generos de

mercearia; um _variado sortido de miudezas, ar-. .. tlgos de papelama, drogas, tintas, ferragens, arti-

Bons Vlnhos maduro e verde, tmto e branco, gero- g“ de “tom “h“ da 00mm““ e outras
marcas, etc. etc.

Não vae mais, nem mesmo a SÓCOO.

a Tabacos e phoephoros para. revender

Garante-se a pureza de todos os artlgos Deposito do em um., mas.;

 

ANTONIO DA SILVA BRANDÃO JUNIOR 0 MELHOR E DE MMS SAHIDA EM (WMA

NUMERO TELEPHONICO, 737 Â

Esta redacção encarrega-se de todos os trabalhos typographicos

(Illlllllll ll ESTABELEGIMENM “a” da hmm”” É“” Vi"“

regando-se tambem de executar

d sua proñssáo. A

a¡ ___f"____

O | vende, em todos os domingos. na

Qm- DE qa... ?1:13:23 :ãhàíga: cfãaãÊÃÊSéngãtrl-L

com esmerada peãfeição e modíci-

A V EI R O v- ::damasassassina;

'-*_ V'ETÚH'"" “MES “3““ diaaãezãassfisazm:::as

  

   

 

1 _ í d s, o )ro rietario virá tam-
E_ e ha de_ser sempre o agasalho “Joâuamdem &É; estal vil a, a'caza dos tre-

1111118 COHVBDIBDÉG e elegante contra O (Oliveira d'Azemeís) gua“: (1,119 Para *55° ° &Vizem

pelo correio ou pessoalmente

Frio, Vento e Chuva O proprietario d'esta ocifñna,

e o mais oommodo para viagem. E se quereis

o verdadeu'o so o eneontrareis na

ALFAIATERIA DA MODA

de ABEL GUEDES PINHO
W

AAAAAAAA AAAAAA AA IDADE DE AVEIHU  
nnusnn DE BYGIGLETTES Machinas de Cos-, www añores arüñmaes

RILEY ' tum da bem conhe-l S. ::1:9 m .m .$:ti'í:.,::a:"::';::':; ::zm

cida e acreditadal a“"

,.,.aumann_,, canolsigurnnrs '
marca “na

ANOS para. altar.

Grande sortido

de plantas para.

adorno. Flôr de laran- à

 

   

      

  

  
 

E outras marcas; todas as pe-

ças precisas para as mesmas_ Con-

certam-se bycícletee

Preços sem competencia.

W

'
J
i
u

v
'

DEPOSITO DE CALÇADO

 

As machinas de costura da acreditada marca “Naumann” são, indubitavelmentc, as unicas que poderão '*~ s ' '- :'“

preencher todas as exigcncias do freguez-lcves de andamento, podem ser usadas por pessoas de qualquer ida- “hmm“: jair“, e todos os apl-eg. ›

de; o seu ponto elegante torna estas machinas preferiveis a qualquer das outras marcas, sendo tambem dc um mm PORTO to n )

encantador e maraVAlhoso eñ'elto em todos os trabalhos em bordadura, razões porque estão sendo usadas, de -_'-_- s para' Orcs' ›)

preferencia nos grandes atelieres de modísta e alfaiate das principaes terras estrangeiras. Não comprem, pois _“"_"

machines de costura, sem verem as da marca “Naumannm Dão'se todas as inslrucções e ensina-se o bordar DEPOSITOS NA PROVINCÍA

gratuitamtênte. COIMBRA-Manoel Carvalho

Vendas a prestações de 500 reis semanaes, Largo do P. D. Oct-lot. ›)

FIGUEIRA DA FOZ-José Neves anarte

Praça do Mu. b

SANTAREM-Fonseca a Souza. ..a b

BRAGA- Pinheiro & 0.' Í

Ha á venda todos os acoessoríos, taes como: Oleo, vazelina para conservar os nickclados, agulhas para to-

das as marcas etc, etc.

Concertam-se machinas de costura de todas as marcas e acceitam-se machines velhas em troca das novas.

Preços muito reduzidos,

ABEL GUEDES DE PINHO _ _. __ _ a ›

' Largo da Praça n.° 4o', 47 e 48-OVAR . @MW l › l
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