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_ REFLEXÕES _lontttils
Antes do governo do J.

Franco podia afñrmar-se, que o

republicanísmo portuguez não

vinha do odio a monarchia, que

nunca foi daspotica, nem da ne-

cessidade de obstar a uma in-

fluencia retrograda, como no Bra-

zil.

As instituições actuaes ainda

nâo precisam de violencias para

se manterem, emquanto que a

, republica precisaria d'ellas para

estabelecer-se -se não precisas-

se, c sr. Antonio José d'Almeida

nie diria n'um discurso publico,

' que preconisava o ferro e o [ago,

e contra a doutrina da evolução1

de que se declarou sectario.

E' uma notavel difference,

que entre nós tira muito valor as

A ideias republicanas, 'vagamente

'theoricas, e mais ñlhas da imita-

\_' ção e exemplos estranhos, que do

«maduro exame das condições in-

"ternas e externas da nação portu-

tgueza.

   

De impolit'icas, e de ineptasl

classiñcaremos todas as medidas 'e

*interesse geral=é preciso, que a

todo o poder e toda a influencia,

ainda estao cheias de vida, ainda

um longo futuro as espera. l

E' preciso, sem duvida, que a.,

politica se não reduza às intrigas e

rivalidades dos corrilhos, e se a -

plique seriamente aos problemas e :

simonía do voto náo annule cem-

pletamente a vontadeuacional ou a

mais esclarecida, de modo que o

governo não seja um negocio en-

tre os influentes.

E como se remedeia esse de-

feito? Com a republica succedera o
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mesmo, e d'um modo mais grave:

Tudo depende da eleição - e a

eleição depende das condições

moraes e materiaes do paiz-e

estas não mudam com a fôrma

politica -os resultados viriam a

ser iguaes. ou semi'lhantes. se-

não peiores, porque faltando o so-

berano não ha quem obste ás dema-

sias dos partidos dominantes.

Lourenço d'Almeídrz e Medeiros
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HEPUBLIElNÚ
No parlamento o sr. Brito Ca-

"°l°“t“° “Ml"“muml do ql“ macho apontou como actos sensu-

IO 113011.

No @istricto d'Jveiro de 11'

:da divida publica.
de Janeiro de 1897 escrevemos o

que se segue:

Se a nossa administração tem

sido defeituoso., se alguns erros

economicos 'a desvairaram. não é

o systema republicano o que em si

contém a virtude de corrigil-a. A

economia póde ser bóa ou má tan-

to sob um como sob outro regimen

-a fôrma politica não intlue nos

actos administrativos e financeiros

-a acção dos republicanos no

der ainda talvez fosse peior.

ada garante o contrario. E com-

tudo vemos atacar a monarchia

principalmente por esse lado.

Se alguns governos foraní e são

arguidos de esbanjadores, não é a

republica. que os evita, nem os

abusos d'esse genero derivam das

fórmas politicas na republica ou na

monarc ia liberaes-comtudo é

por ahi que os clubs e os orgãos

republicanosaggridem a corôa com

mais ardor e insistencia, tornan-

do-a reSponsavel-outras vezes

deprimem o systems. monarchicol

como artificial, onde as classes al-

tas exploram as inferiores, e em

nome da evolução o rescrevem

Ora se a evolução a lei'da his-

toria, tambem por ella se legitima

a monarchia representativa, é es-

te tambem nm producto das forças

organicas que movem o mundo, e

na verdade se ha um facto politico

ao qual deva applicar-se é a essa

fôrma de governo, em que da or-

dem antiga apenas se conserva o

rei, o orgão supremo, mas modifi-

cado, como se sabe, e no resto as

instituições são todas a que creou

a revolução franceza.

, Portanto não é uma exploração.

um artificio, é uma fórma legitima

do desenvolvimento das nações mo-

dernas . _

As monarchias rasgadamente

liberaes, essas, em que o despotis-

' mo não se occulta sob as formas

da soberania popular, e onde um

* conluiu de oligarchas não absorve

Íjustiça».

raveis, ou erros de governo.

1.u O augmento progressrvo

2.° A absorpção pelo Estado

de uma parte consideravel do meio

circulante.

3.° Um systema tributario,

que tem por base as mais flagran-

tes desigualdades e injustiças.

4.° O regimen do imposto, que

encarece extraordinariamente a

vida, entorpece a circulação dos

productos nacionaes, onerando-os

com encargos incompatíveis

5.° O abandono dos nossas

proprios mercados da metropole e

das colonias.

6.° O desconhecimento das

circumstancias, em que se movem

actualmente ás forças economicas

nas nações mais avançadas.

Assim se le n'um extracto das

sessões parlamentares feito pelo

Mundo-que avalia o discurso do

seu correlegionario do seguinte

modo.

«Tudo isto constituio um for-

midavel libello formulado por

quem soube por acima dofalra cri-

terio e da disciplina monarclzíca os

altos interesses da verdade e da

Ora desde ha 39 annos, que o

signatario, sem ser republicano,

nos jornaes do nosso districto,

n'uma literária, agem um folheto,

publicado em 1870, diz o mesmo,

e o repete, antes do sr. Brito Ca-

macho, a quem ha dias enviou um

numero da «Revista Nacional» so-

bre iguaes assumptos.

Que tem a monarchia, o :eu

criteria ou a :mz disctplinn, com os

erros economicos?

_..w..

lt Entrei¡ l'llhttgaria-a-ltlha

Agradecemos ao ¡llustrado re- será mais do que sufñciente para se

dactor do 'Correio d'Albei-garia as

¡benevolentes e generosas expres-

Lourenço d Almeida e Medeiros. camara_
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sões, com que nos distingue e illustre articulista: 1.“ as quantias que

confunde. deram os donos das propriedades

E, digna de todo o louvor a continentes com o cemiterio exis-

maneira, por que allí no desenvol- tente; 2.° os apanhadiços do Fura-

vimento agricola se encara a douro, villa, e do caes da ria; 3.' as

questão vital do paiz, e a energia aguas sobejas du Ponte Nova, Ou-

com que se verbera a incuria dos tciro, e Praça; 4 ' a cobrança rigo-

governos-e a suggestão inter-es_ rosa das multas, por transgressão de

sada, a que obedecem. posturas; 5 ° a cobrança de to-

das as licenças para construcção de

obras c depositos de materiaes; 6.0

taxas para licença de caçar; 7.' a

prestação de trabalho.

Pcrdoe-nos o illustre articulista,

mas com tal plano financeiro, não se

pode cu rtprir coisissima nenhuma.

Desñemos: 1.' subscripções par-

ticulares para obras municipaes

nunca. deram nada, como tem mos-

trado a experiencia. E senão haja

vista o que deu a subscripção aberta

na «Patria» para a reparação da meia

laranja dc Casal.

, Isto foi um facto passado ha dois

dias, que não pode estar esquecido.

2.° Os upanhadiços dos caes e

feiras são arrematados todos os an-

nos e produzem uma quantia insi-

gnificante.

Os do Furadouro foram arrema-

tados um anno, levantando-se uma

porém não discutimos assumpto, que Opãosmmà gfallde' e tambem quas'

não conhecemos, nem fazemos affir- "a a pm “ml-am'
., . _ . 'l -

canvas_ que nao Possamos provar_ Os da vnla nunca foram arrema

tados, netn o devem ser.
Somos modestos, muito modestos. C - d ,.H_

Respettamos, em excesso, as opiniões Ompam" ° a "055.3 H a com ou'

tras, podemos vangloriar-nos de que

alheias, sem comtudo deixar de as . 1. . à

discutir, quando d'ellas discordamos. temos.“¡um' 'mpeza super"” ate

de muttas Cidades.

Concordar só para agradar, não T, .t b

está no nosso feitio; bajular, tambem “mos mu' os P0 res* que se

soccorrem dos estrumcs, que apa-

não.

Frios, serenos sem obsecacão par- nham, Palas "Pas- _ _ _

' ls um costume anngumstmo, que

tidaria ou impulsionados por affei- - d d d ro ado

'çoes pessoaes, aprectamos os actos "ao PO e “em. CVC ser e g '

~ porque o proveito que a camara, por

dos nossos inimigos. t d I. d r d

Nao procuramos agradar a nós ven um' pg esse "ar“- e ogan o'o'

e fazendo a urremataçao dos estru-

mesmo, ou qualquer grupo, ou col- _ . ñ . À _ _

lecrividade, ou ainda a qualquer pes- mes' em m *i'm-mei“? wquum' Hom'

parado com o prejutzo, que advmha

soa, com o que aqui escrevemos. j . b d f o _z._

Da mesma forma não procura- para a po reza a rehu” M'

mos guindar-nos á supremacia' de

dispôr dos outros, ou ímpôr-lhes,

autocraticamcnte, o nosso pensar.

Podemos peccar, repetimos, por

excessiva modestia, e com isto não

nos elogiamos, antes nos deprecia-

mos. '

O que é do interesse local trata-

mol-o sem espirito partidario.

Não vemos, porem infelizmente,

proceder da mesma forma.

E senão, entre outros factos, bas-

ta notar a forma como o nosso illus-

tre contendor, tratou o assumpto de

salubridade publica, queixmdo-se,

e com razão, das immundíces, que

correm em parte das ruas da villa.

Gritou e protestou contra a iner-

cia da camara.

Só esta corporação, c' que,

culpada de tal abuzo.

Porque tal animosídade?

Não sabemos, ou, melhor. sabe-

mos.

E' a necessidade politica que se

impõeye obriga a tal proceder.

Em saude publica ha muito mais

a dizer. E o illustre articulista, que

conhece muito bem o regulamento

respectivo, e sabe, portanto, qual o

funcoionario sobre quem impcndem

as maiores obrigações, tudo esquece,

para sómente vêr a sombra negra da

Lourenço d'Almeida e Medeiros.
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Não por menos consideração,

mas sim por falta de tempo, deixa-

mos de responder ao illustre articu-

lista da «Patrias que, nOs seus arti-

gos,trata dos «interesses municipaes.»

Tambem nenhum prejuizo houve,

porque a nossa vaidade, de certo,

não nos ha-de obsecar a ponto de

nos vituperarmos, elogiando-nos.

Não dispomos da bagagem scien-

tifica de que dispõe o nosso douto

contendor, nem nos suppomos de

mais videntes.

Reconhecemos a nossa ignorancia

›

C a

Mas vamos adeante.

Reconiiece a «Patria» que o nos-

so cemtterio ainda pode servir du-

rante mais alguns annos.

Quantos? Não o dll.

Mas parece-nos que esse espaço

Econseguir a receita para um novo.

i Qual é a receita? responde-nes o

  

No corpo do jornal.

Annuncios e commum

Anno III

  

PUBLICAÇÕES

. . . . . 60 rs. cada linha

'cados. . 50 » ›

. . . . . 25 » n
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O_ FIEL

Na luz do seu olhar tão langmdo, tão doce,

Havia o quer que fosse

D'um intimo desgosto:

Era um cão ordinario, um pobre cão vadio,

Que não tinha coleira e não pagava imposto.

Acostumado ao vento e acostumado ao frio,

Percorria de noite os bairros da miseria

A' busca d'um jantar,

E, ao vêr surgir da lua a pallidez etherea,

O velho cão uivava uma canção funerea,

Triste como a tristeza oceanica do mar.

nnuncios permanentes, contracto especial

25 p. c. de abatimento aos snrs. ass¡gnantes

______.___
_-__-_-___

 

E as leis e regulamentos devem

fazer-se d'harmonta com os costumes

das povos.

3.° As aguas sobejas das fontes

e chafarizes. Não é novidade.

Essa receita que não pode ser

importante, foi criada pela camara

actual, estando até já designado dia.

para a arrematação.

4.' Cobrança rigorosa de mul-

tas não da'. nada, sob o ponto de

vista financeiro, porque desde que

se fizesse a fiscalisação devida, desap-

pareceriam os transgressores.

5.“ Cobrança de todas as licenças

para construção de obras. Não pode

ter o illustre articulista, nem pessoa

alguma, razão de queixa da actual

camara, relativamente a esse assum-

pto.

Veja-se o rendimento d'essa re-

ceita durante os ultimosannos, e fa-

çam-se comparações.

E' facil, senão certo, que alguem

deixe de pagar, mas não ha imposto

algum que seja pago integralmente e

por todos os devedores, c a culpa

não pode attribuir-se aos emprega-

dos encarregados da fiscalisação.

6.° Taxas para licença de caçar

não é receita nova.

Existem no nosso concelho im-

postos aos extranhos.

No primeiro anno em que se es-

tabeleceu, produziu a reCeita . de

somado reis; no anno seguinte 4.33000

ou 6Jpooo reis, e depois coisa algu-

ma.

A razão é facil.

No I.° anno tinha a camara uma

auctoridade administrativa, que a

coadjuvoul não permittindo, que se

caçasse sem essa licença.

No 2.° anno desappareceu esse

auxilio, e lá se foi a receita.

Sobre a prestação de trabalho

nada dizemos, por hoje, esperando

as considerações do illustre articulis-

ta, a que responderemOs devidamen-

te e em termos.

_

 

Quando a chuva era grande e o frio inclemente

Elle ia-se abrigar ás vezes nos portaes;

E mandando-o partir partia humildemente,

Com a resignação nos olhos virginaes.

Era tranquíllo e bom como as pombinhas mansas;

Nunca ladrou d'um pobre a escapa esfarrapada;

E, como não mordia as temidas crianças,

As crianças então corriam-no á pedrada.

Uma vez, casualmente, um misero pintor,

Um bohemio, um sonhador,

Encontrára na rua o solitario cão;

O artista era uma alma heroíca e desgraçado,

Vivendo n'uma escura e pobre agua-furtada,

Onde sobrava o genio e Onde faltava o pão.

Era d'esses que têm o rubro amor da gloria

O grande amor fatal,

Que umas veles conduz ás pompas da victoria

E que as outras vezes leva ao catre do hospital,

E ao ver por sobre o lodo o magro cão plebeu

Disse-lhez-sO teu destino é quasi egual ao meu:

Eu sou, como tu és, um proletario roto,

Sem familia, sem mãe, sem casa, sem abrigo;

quem sabe sc em ti, ó velho cão do esgoto,

Eu não irei achar o meu primeiro amigol. . .e
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No ceu azul brilhava a lua etherea e calma;

E do rafeiro vil no mysterioso olhar

Via-se o desespero e a ancia d'uma alma

Que está encarcerada, e sem poder falar.

O artista soube ler n'aquelle olhar em braza.

A eloquente :nudez d'um grande coração

E dissez-aFiel, partamos para casa,

Tu és o meu amigo e eu sou o teu irmão-s

E viveram depois assim por largos annos,

Companheiros leaes, heroicos puritanos,

Div1dindo igualmente as privações e as dôres.

Quando o artista infeliz, exhausto e miseravel,

Sentia esmorecer o enio inquebrantavel

Dos fortes uctadores;

Quando até lhe acudia ás vezes á lembrança,

Partir com uma bala a derradeira esp'rança,

Pôr um ponto final no seu destino atroz,

N'esse instante do cão os olhos bons, serenos,

Murmuravam-lhez-Eu soñro, e a gente solfre menos

Quando se vê solfrer tambem alguem por nós.-

Mas um dia a Fortuna, a deusa millionaria,

Entrou-lhe pelo quarto e disse alegremente:-

cUm genio como tu, vivendo como um pária,

Agrilhoado da fome á lugubre corrente!

Eu devia fazer-te ha muito uma surpreza,

Eu devia ter vindo aqui p'ra te buscar;

Mas moravas tão alto! e digo-o com franqueza

Custava-me a subir até ao sexto andar.

Acompanha-me; a gloria ha de ajoelhar-te aos pésl. . .n

E foi; e ao outro dia as boccas das Phryéns

Abriram para elle um riso encantador;

A gloria deslumbrante iliuminou-lhe a vida

Como bella alvorada caplendida, nascida

A toques de clarirn e a rufos de tambor!

Era feliz. O cão

Dormia na alcatifa á borda do scu leito,

E logo de manhã Vinha beijar-lhe a mão,

Ganindo, com um ar alegre e satisfeito.

Mas ai! o donojngrato, o ingrato companheiro,

Mergulhado em paixões, em gosos, em delicias,

.lá pouco tolerava as festivaes carícias

Do seu leal rafeiro.

Passou-se mais um tempo; o cão, o desgraçado,

Já velho e no abandono,

Muitas Vezes se viu batido e castigado

Pela simples razão de acompanhar seu dono.

Como andava nojento e lhe caia o pêlo,

Por tim, o dono até sentia nojo ao vêl-o,

E mandava fechar-lhe a porta do salão

Metteram-no depois n'um frio quarto eswro,

E davam-lhe a jantar um osso branco e duro,

Cuia carne servira aos dentes d'outro cão.

E elle era como um roto, ignobil assassino,

Condemnado á enmvia, aos

Se se

ferros, ás galés:

punha a ganir, chorando o seu destino,

Os criados brutaes davam-lhe pontapés.

Corroera-lhe o corpo a negra lepra infame.

Quando exbihia ao sol os podridões obsaenas,

Poisava-lhe no dorso o causticante enxame

Das moscas das grangrenas.

Até que um dia, enfim, sentindo-se morrer,

Disse: «Não morrerei ainda sem o ver;

A seus pés quero dar meu ultimo gemido. . .p

 

O PBCOIN'INO

OU

0 Bandido Nobre

POR

GEORGE SAND

Sois novo, e portanto ninguem

pode exigir-vos as virtudes que

tornam admirado e querido o no-

bre Pedro-Angelo; porém, a vossa

intelligencia e bons sentimentos

são por si só o bastante para que

possais entrar em toda a parte

conñadamente, sem neceSSIdade

de vos occultar na sombra de

vosso pai. Animai-vos, pois; vos-

so pai âá me prometteu Jantar co-

migo epois d'amanhã. Convem-

vos esse dia para o acompanhar?

Tendo Miguel acceitado, esfor-

çando-se em esconder a sua per-

turbação e surpreza n'um modo

índiiTerente, accrescentou o mar-

quez:

-Agora, permitti-me dizer-

vos que havemos de jantar secre-

tamente, porque vosso pai fox ou-

tr'ora accusado; eu 'sou malvisto

do governo. e temos ainda inimi-

t'os que poderão denunciar-nos

como conspiradores.

-Adeus, bôa noite, Miguel,

até breve! dizia, a princeza, que

observava perfeitamente a sua es-

tupefacção; faz-nos o favor de

acreditar que sabemos apreciar o

verdadeiro merito, e que para co-

l

nhecermos o de teu pai esperava-

mos que o teu se revelasse. Elle

é nosso amigo ha muito tempo, e

se á nossa mesa se não senta to-

dos os dias, é para não ser nota-

do, e poupal-o ás pesquizas dos

seus adversarios.

Miguel estava embaraçado e

confundido, posto que n'este mo-

mento não quizesse de modo al-

gum deixar apparecer a sua ale-

gria pelos repentinos favores _da

sorte; comtudo. no intimo sentia-

:se mais humilhado que satisfeito

'pela lição que vinha de receber

l «Porque foi. na verdade, uma

lição, dizia comsigo, quando a

princeza e o marques, encontra-

dos por outras pessoas se retira-

ram, i'azendo-lhe um affectuoso

signal de despedidos; bem quize-

ram dar-me a. entender, estes

grandes senhores, espiritos fortes

e philosophos, que a sua protecção

era mais uma homenagem rendida

a meu pai do que a mim-mesmo

Consideram-me por causa d'elle,

e não a elle por minha causa; não

é pois o meu proprio merito que

me attrae estas distincções, mas

a virtude de meu pai.

Ohl Meu Deusl perdoai-me os

meus pensamentos orgulhosos que

me incitavam a começar a minha

carreira distante d'ellel Eu era

insensato, criminoso; recebi uma

lição profunda d'estes poderosos

senhores aos quaes eu queria im-

pôr o respeito pela minha. origem.

e que o têm, ou ñngem tel-o mui-

to antes do ue eu no coração.»

Depois, e repente. o orgulho

ferido d'este joven artista, exalta-

se. «Estou aqui! exclama apoz

l  
E arrastando-se quasi exhausto, moribundo,

Metteu-se-lhe no quarto, assim como um bandido.

E O artista, ao entrar, viu o rafeiro immundo,

E bradou com violencia:

«Aindapor aqui o sordido animal!

E' preCIso acabar com tanta

Que esta besta está podre e

E, poisando-lhe a mão caric

impertinencia,

vae cheirando mal l»

iosamente, '

Disse-lhe com um ar de muito bom amigo:

«0' meu pobre Fiel, tão velho e tão doente,

Ain ia que te custe anda d'ahi comigo»

E partiram os dois. Tudo estava deserto.

A noite era sombria; o caes

E o velho condemnado, o p

ficava perto;

obre lazarento,

Cheio de immensas maguas

Sentiu junto de si como um presentimento

O fundo soluçar monotono das aguas.

Comprehendeu, emfiml Tinho chegado á beira

Da corrente. E o

Agarrando uma pedra atou-

pintor,

lh'a na coleira

Friamente, cantando uma canção de amor.

E o rafeiro sublime, impassivel, sereno.

Lançava o grande olhar ás negras trevas mudas

Com aquella amargura ideal do Nazareno

Recebendo na face o osculo de Judas.

Dizia para si: dE' o mesmo, pouco importa,

Cumprir o seu desejo é esse o meu dever,

Foi elle que me abriu um dia a sua porta;

Morrerei, se lhe d0u com isso algum prazer.)

Depois, subitamente,

O artista arremassou o cão na agua fria.

E. ao dar-lhe o pontapé caiu-lhe na corrente

O gorro que trazia.

Era uma saudosa., adorada lembrança,

Outr'ora concedida

Pela mais caprichosa e mais gentil criança,

Que amara, como se a ma uma só vez na vida.

E ao recolher a casa do cão elle exclamava irado

(E or causa do cão perdi o meu thesoiro!

An ava bem melhor se o tenho envenenado!

Maldito seia o cão. Dava montanhas d'mro,

Dava a riqueza, a gloria, a existenCIa, o futuro.

Para tornar a ver o precioso objecto,

Doce recordação d'aquelle amor tão puro.)

E deitou-se nervoso, allucinado, inqmeto.

Não podia dormir.

Ao nascer da manhã o vivido clarão

Sentiu bater á portal Ergueu-se e foi abrir.

Recuou cheio de espanto; era o Fiel, o cão,

Que voltava arqueiante, exanime, encharcado,

A tremer e a uivar, no ultimo exterior,

Caindo-lhe da bocca, ao tombar fulminado,

O gorro do pintor!

 

0 annuncio das Obras

do sr. Theophilo Braga

  

0 annuncio das obras do maior

pensador latino - decidamente es-

 

alguns momentos de considera-

ção-esta gente só trata de politi-

ca: conspira constantemente. Tal-

vez que nem mesmo se tenham

dado ao encommodo de olhar para

as minhas pinturas, ou até nem a.

saberão apreciar.

Escolhem e elogiam meu pai.

que é um de seus instrumentos,

e procuram tambem aliciar-me.

Pois bem! se querem despertar em

mim o patriotismo sociliano, que

procedem d'outro modo, e não

contem com explorar a minha ju-

ventude sem proveito para a mí-

nha gloria! Sei o que pretendem;

mas elles hão-de aprender a co-

nhecer-me. Quero ser victima

d'uma causa nobre. mas não lo-

grado pelas ambições alheias.

XV

Amor Romanesco

Mas, dizia ainda Miguel, os

patricios serão todos o mesmo

n'este paiz? A idade d'ouro ainda

existe em Catania e só os creados

é que conservam o orgulho do

prejuizo?

O intendente acabava de pas-

sar perto d'elle e de saudal-o com

ar triste e acabrunhado Sem du-

vida havia de ter sido reprehen-

dido, ou esperava sel-o.

Miguel ia retirando-se quando

deu com Pedro occupado a segu-

rar o sobretudo d'um velho ñdalgo

cuja pouca ñrmeza lhe impedia de

encontrar as mangas facilmente

Miguel envergonha-se ao deparar

d

Guerra ?unqueirm

-_

I cripto por eli( mesmo - onde a

charlataneria é levada á quinta-

essencia, teve aindao poder de me

causar espanto.

Leiam:

1 ° Vamos imprimir as obras

icompletas de Theophilo Braga em

 

,demasiado bonacháo, e o homem

ue acceitava os seus serVIços

ava um desmeptido formar ás

conjecturas que ha pouco tinha

feito acerca da nobre bondade

dos grandes.

Porém, não escapou á humi-

lhação, quando fugia.

Ohl _exclama Pedro-Angelo, elle

ahi está, senhor! Perguntasteis-

me se era bonito rapaz, vede-o

agora»

-E' verdade! é muito elegante,

este bregeiro! diz o velho fidalgo,

pOStando-se em frente de Miguel

e medindo-o dos pés á cabeça. ao

passo que se ia envolvendo no seu

agasalho Está bem! gosto muito

da tua pintura decorativa, rapaz;

reparei muito n'eilal

Estava dizendo isto mesmo a.

teu pai, que eu conheço desde ha

muito tempo.

Serás merecedor de lhe succe-

der um dia na posse da sua clien

tella; e se não fOres vadio, nunca

serás abandonado, e se tai te

acontecer a culpa tel-a-has tu só-

¡mente Vai chamar o meu carro;

.avia-te: esta noite está um vento

um pouco fresco, que não faz bem

quando se sahe d'uma asphixiante

barafnnda de gente.

-Mil perdões, ex.“ senhor,

responde Miguel furioso, não me

exponho a esta briza, pode tam-

bem fazerme mal.

-Que diz elle? pergunta o ve-

lhote a Pedro-Angelo.

l -Diz que está á porta o carro

de S. Ex.', responde Pedro es-

forçando-se em conter uma forte

com este espectaculo e anda mais gargalhada.

ligeiro. A seus olhos, o pai era¡ -Está bem, tu e elle ganhareis ,

l um corpo systematico-no qual

I a par do aperfeiçoamento final que

o auctor dê a cada volume :e re-

con/zqa a /zgapá'a intima das doutri-

na: que o dirigia": na vasto plano da

sua actividade mental.

2.° Subardimzda a um ponto

de vista sylzlhetico, que o dirigiu

sempre em todos os seus traba-

Ihos (l).

(E nós já vimos, que se accu-

sou de um criteria anarcñico, de não

[er uma p/zi'losop/zitz que lhe forne-

cesse uma vista de conjuncto),etc .

3 ° Desde 1858 que Theophilo

Braga deu ao prelo o seu primei-

ro livro de (rrz'snw persaal.

(Este lyrismo pessoal é o que

mais me revela ser a mão do plz¡-

losap/w, que compoz o annuncim.

4.° As suas obras, inspirada:

por uma noção philosophica, co-

ordenam-se natura/mude em tres

Ordens de conce ções, que psyco/o-

gz'cameu/e se su ordinam em ma-

nifestação cacemional, e que mu-

tuamente se completam-primei-

ramente a elaboração esthetica,

em que se patenteia o artista -e

em que a. idealisação poetica pro-

vocou a meditação.

5.0 Seguiu-se-lhe uma. phase

scientifica, cspecz'almuzze dedicada

á Et/znographm como base de in-

tiestz'gaçâo para a historia iitteraria,

Juridica e politica.

6 ° Por ultimo, santerior idea-

Iisação da Epopêa da Humanidade

e o estabelecimento da solidarie-

dade dos povos romanicos pela

Historia coadjuvaram os trabalhos

da. especulação philosophica. que

se com'cntmm ./imdammla[mente em

uma :yr/:matimção da :ncia/ogia-

itemos que deslindar).

7.° N'este contorno geral de

um labor continuo de quarenta

annos a sua concepção philosophim

(il foi definindo-se nas diversa: cor-

rentes doutrinárias a que o espirito

obedeceu procuram/o a orientação

normal (i). (Esta é famosa).

8.° Começa pela inñuencia de

Vico, de ue lhe proveio o interes-

se pelos actos da Edmogmia-re-

cebe de Hegel a comprehensão dos

phenomenos estheticos, e essa exa-

gerada importancia, que ligou por

algum tempo ao germanismo, e as-

simila em uma crise dt renovação

mental a synthese positiva de Au-

gusto Comte, onde foi encontrar

bem definidas as relaçâe'r t/zeoricas

d'estes tres emminentes pensado-

res.

(Nós já notamos as contradi-

ções, que ha n'esta parolagem, que

affecta de transcendente e que não

é senão ridiculamente pedantesca).

o salario em minha casa quando

eu tiver obra para vos dar

-Ah! meu pael exclama mal o

velho tinha sahido, vos ridesl este

homem inepto trata-vos como um

creado e rindo vos prestaes a ser-

vil-ol

_Porque é ue te escandali-

sas? Rio mais a tua colera que

da grosseria do velhote. Não pro-

metti ajudar em tudo OS creados

da casa? Acho-me aqui. elle pede-

me o Seu sobretudo, é velho, in-

fermo, estupido, tres razões para.

me compadecer d'elles. E por que

havia eu de desprezal-o?

_Porque elle mesmo vos des-

preza.

_Segundo o teu pensar, mas

não segundo a idêa que elle faz

d'este mundo. E' um velho devo-

to, outr'ora libertino=antigamen-

te corrompia as ñlhas dos plebeus

hoje é caritativo para com as po-

bres mães de familia. Deus per-

doar lhe ha sem duvida, e porque

hei- de eu ser mais imperioso que

o bom Deus? A diñerença que a

sociedade estabeleceu entre os he'

mens não é tão real nem tão se-

ria como julgas, meu filho. Tudo

is o desapparece pouco a pouco, e

se aquelles que tem o coração iras-

cível se não obstinassem tanto, toda

esta barreira não passaria em bre-

ve de vás palavras.

Eu rio dos que se julgam mais

do que eu. mas não me escanda-

liso nunca. O homem não tem o

poder de humilhar-me, quando a

minha consciencia está tranquilla.

(Continua) .

Clara de Miranad.
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INSPEGÇÕES

Freguezia entrada

9.' Reflectiu-se esta completa! E tazem annos:

doutrina n'uma mais clara compre- Hoje, 23 do corrente, o nosso bom

'hensão do ideal da Humanidade e amigo o snr. Francisco Julio, oHicial

,do seu destino normal na obra de deligencias do juizo de direito

poetioa da-Visão dos Tempos-e d'esta comarca:

do ideal da Nacionalidade na @Alma E amanhã, a esposa d'este cava-

ç portuguesa . lheiro.

Reñectiu-se na obra scientiñca

relacionando os-Matcrz'oes para a

Historia da Ctvilisaçâo Portuguesa

com a marcha geral da civilisa-

ção europeia do seculo 12 ao 19-

nos seus elementos efectivo, mental

e socio/::em que assentou o vasto

campo das investigações Concretos.

Reñectiu-se nas suas conot-

pçoes p/tolosop/zims (2) pela compre-

hensáo da. unidade sympat/u'ca, syn-

t/zelz'oa e synergica como da base da

Inspeccionados . . . . .

Apurados . . . . . . .

Isentos. . . . . . .

Aptos nos termos do art.° 79 .
w

Acabou a crise do milho

No districto a crise de milho pó-

de julgar-se terminada, em razão dos

mercados terem sido abastecidos, ul-

timamente, de milho extrangeiro,

vindo da cidade do Porto.

Do snr. Governador Civil foram

dadas ordens terminantes para se-

_ _ rem autoados os individuos que trans-

"arma/"dade humana Pal'a “Imã” , gredirem as intimações que teem sí-

0 _Program P01' “m “01'51”50 50"' .do feitas aos detentores de milho exo-

mente. tico para que não vendam este cereal

10.' Ccmprehende-se (3), que
_ acima dos preços normaes, já' estabe-

a obra de Theophilo Braga em tão ¡ec¡dos_

  

   

     

  

  

  

  

  

  

   

   

     

    

  

   

   

  

    

   

   

  

moeda

Inspeccionados .

Temporisados. . . . . .

Cortegaça
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Il. [Ililll DE Mlllilllll

A Ex.um sn' D. Clara de Miranda

nossa distincta collaboradora, passa

melhor da sua doença.

Desejamos a sua ex.“ prompto

restabelecimento.

dados do exposição que foz a sua edu-

cação á vista de todos.

Não, não se comprehende-em

vista da ligação intima da: doutri-

nas que o dirigiram no vasto plano da

sua actividade mental, (Nf| 1.°).

Em vista de a ter subordinado

a um ponto de vista synthetico,

que sempre o guiou em todos os

seus trabalhos (N.° 2.°).

Como é que apresenta todas as

vacilaçoes de um eSpiríto que pro-

cura lixar um methodo?

Pois não tinha um methodo

philosophico constante. seguro, e

pode fazer tanta synthese, e con-

seguir a unidade de que falla'l

Qual synthesel

Como é que procurou a orienta-

ção normal nas diversas correntes

doutrinária: a que o :eu tspirito obe-

deveu?

(N.° 7.')- E sempre o dirigiu o

mesmo ponto de vista? (N.° 2.“)

0 annuncio desmente-se.

11.' Os seus livros são pedi-

dos da Italia, da França, da In-

glaterra, da Allemanha e da Hes-

panhall

(Brevemente seremos informa-

dos do conceito, que lá se forma

d'elles).

(Contínua )

Apurados. . .

lsentos_ , _ "' .

São vicente

Inspeccionados . .

Apurados . . . . . .

lsentos. . . . . . .

Temporisado . . . . .

Aptos nos termos do art.o 79

 

Ovar (dia 21)A PA_TRIA

Ao escrevermos a resposta do

nosso ultimo numero convencemo-

nos de que o debate ficaria encer-

rado.

Enganamo-nos.

A “Patria, voltou á carga, e ago-

ra-como sempre, para restabelecer

a verdade, segundo diz.

E vai d'ahi, atira-nos com uma

declaração assignada por oito cava-

lhciros d'esta villa, em que estes

aflirmam não ter ouvido ao sr. dr.

Chaves as palavras, que lhe sttribui-

Anos.

Julgou o espirituoso college ful-

minar-nos com essa declaração.

E Certamente, ao publica-la, es-

fregou as mãos, contente como rato

dentro de queijo.

Não sabemos se essa declaração

foi encommmdada ou expontanea.

A *Patria não o diz e para o caso

pouca importancia tem.

Nós dissemos e continuaremos

aHirmar que o presidente da festa es-

colar proferiu as palavras a que nos

temos referido. Pouco nos importa

que oito cavalheiros, os quaes=di-

games de passagem=nos merecem

bom conceito, Venham dizer que não

ouviram o sr. dr. Chaves chamar so-

vina ao povo vareiro.

A fulminante declaração não aba-

lou a nossa añirmativa, que conti-

nuaremos a manter de pé.

Nem a muita consideração, que

temos pelos illustres signatarios da

declaracão fulminante nos leva ao

convencimento de que estamos em

erro.

Ouvimos, com os nossos proprios

ouvidos, as phrases que motivaram

esta discussão E' por tanto, não ha

nada que nos demova do nosso mo-

do de pensar.

E não lastime a «7 atri m a nossa

teincideneia sobre o caso.

Já o poeta dizia a Nise que não

lastimasse o seu estado. Reincidente

tem sido muita gente boa.

Mas nós não reincidimos.

i Queremos apenas a verdade, a

só a verdade. E a verdade temos

Apurados . . . . . .

Tcmporisados . . . . .

Isentos. . . . . . .

_k

rilheiro de renome.

de seu pae .

Almeida Medeiros .
Além do

nutrition
M

çaIVes,

dos Santos.

 

RATASANAS
Conforme annunciáramos, no nas-

so ultimo numero, o tempo, na se-

mana ñnda, mudou de aSpecto, de-

sapparecendo a limpidez do azul ce-

leste para ser Substituida por nuvens

onustas. que trasiam no seu bojo a

desejada agua, que ha longos dias

impetravamOS das aAlturas».

Assim, tivemas o prazer de ver

cahir, do magestoso espaço sideral,

em ños de prata, achuva.l que bene-

ficiou extraordinarirmente as resequi-

das plantas, augmentando as adegas,

e enchendo d'ouro as arcas.

.Entoemos louv0res ao Altíssimo.

Amen.

frascos.

em latas.
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PESCA

Durante a semana p assada, a pes-

ca na nossa costa ds Furadouro, foi

regular.
ta,:14.

_-_*_
_

 

3' escripto.

r' ' Desde o. primeiro momento que

1° D escrevemos o nosso .malta, a nossa O

[a :- consciencia tem estado socegada e '-

Partiu hontem para Lisboa a ñm ¡naquilla_

o de tractar de assumptos relativos á Até hoje, não se alterou' e já

em administração d'este districbo, o snr. agora, não será facil. ,

io Conde d'Agueda, illustre Governador Não venha a «Patria» dizer que

6 le. houvc proposito, Já the dissemos que Pintor. Em todas se salienta o lapis

o não houve, porque, se o houvesse,

?a '-4-- teriamos o desassombro preciso para dendo nós deixar de capeciahsar a|

e' ANNOS lhe dizer_ que sim, e que dzisso assu--l ultima pagina _que_ é realmente d'uma

. ç
mia os inteira responsabilldade. :graça e originalidade em extremo,

na" = ique-se o interessantc collega assim como a parte litteraria muito

a' Fez trez annos, no dia 16, o me- com a sua opinião de mistura com a _cuidada e graciosa.

fulminante solicitada ou expontanea,

que nós cá ficamos de bem com a

nossa conscienma.

Nós bem sabemos quem deve ter P

rido muito com tudo isto. _.

Ora, pois!

nino Ivo Manuel Ramos, ñlho do nos-

so sympathico amigo José Ramos,

actualmente na Ilha do Principe, Af-

frica.

O

JORNAL INOVAR
..__..____

Apurados. . . - - -

Isentos. . . . . . . .

Apto nos termos do arts 79 .

lnspeccionadoc . . . . .

Apurados . . . . . . .

lsentos. . . . . . . .

Aptos nos termos do art.“ 79 .

longa trajectoria apresente todas a: Vamo,i entrar pois na_ crise da

. . .
. ,

vara/ações de um espanto que prom- abundancg_ '
Elliot!!

ra fixar um met/todo e as dtszguzzl-
Inspeccionados

Aptos nos termos do art.° 79 .

Tourada em Aveiro

Hoje realisa-se em Aveiro uma

brilhante tourada de sete explendidos

touros e um novilho de dois annos.

promovida por Jorge Cadete, banda-

O garraio é destinado para Jayme

Cadete. que, ha semanas, se estreiou,

recebendo estrondosos applausos no

Campo Pequeno, na festa artística

promotor da tourada,

são bandarilheiros Theodoro Gon-

Francisco Saldanha,

Costa, Manuel dos Santos e Daniel

José

Cavalleiro-ylorgado Covas.

BATIN CHEGÍDUHHI

Contra Ratos-Ratio liquido em

Contra Ratazanas-Ratin solido

0 ratin é fabricado pelo Bakterio-

logisk Laboratorium de Copenha-

gen. O Ratio não é um veneno. Este

producto é a cultura do bacillo que

a sciencia caracterisou como princi-

pal inimigo das ratazanas causando-

lhes uma doença que em poucos dias

lhes traz a morte certa. Não é noel-

vo as pessoas nem aos animaes do-

mesticos; sómente convem atastalwo

do alcance das creanças e vitellas no-

vas. Compra-se em todas as droga-

rias ou por grosso na casa O. HE-

ROLD 81 C'. Lisboa, Rua da Pra-

O summario do n.“ 26 é o seguin-

te: 1" P35- NOW taõüquluo P38- Cen' _de semeadura con: agua nascente

trai, Festas, do Frei-tar, ao pennacho j e de rega, pomares, ramadas, cas-

e &nalmeme a Ultima. Á Pega (10' - - tanheiros e pinhal e matto, casas

notavel de Silva e Souza, não po--

«Pt
-.-

Iusiste, a Patria, em añirmarjlogar no sitio do Castello.

8

   

qua o seu suelto so”: re a aubscripção

semi-pataquez'ra, foi uma a egrc

bontade, e nada mais.

Não quer, o espirituoso college,

Arrematação

No domingo 4 d'outubro proximo,

18 dar a mão á palmatona. pelas ll horas da manhã, á porta do

Io E para ñngir de sabição, vem di- Tribunal do Commercio d'esta comar-

8 ser-nos que nós é que não soubemos ca, sito na Praça d,Ovar, ena fallen-

cia do commerciante Antonio Jorge,

casado da Ordem de Macêda, volta

pela segunda vez a'. praça, por meta-

de das respectivas avaliações, visto

não terem tido lançador na primeira

praça annunciada por editaes com

data de 8 de Junho ultimo e que te-

ve logar em Macêda no dia 21 do

mesmo mez, os seguintes semoven-

les.

Uma mula grande. mas velha,

avaliada ern 5210000 reis e vai á pra-

ça no valor de 2610000 rs.

ler.

Pois sim, menino!

Será o que a Patria quiser. Mas

nós é que não engulimos essa cha-

laça.

E se o college nos quer ser agra-

7 davel, pediamos-lhe que trocasse em

miudos, as ultimas linhas do seu

suelto. Cá por coisas.

  
   

    

  

   

  
  
   

    

   

   

    

  

  

  

 

  

  

  

   

  

 

:É Outra mula mais pequena, mas

Io _ nova, avaliada em õomOOO reis e vai

á praça no valor de 3039000.

Para a arrematação são citados

quaesquer credores incertos.

Ovar, 17 d'agosto de 1908.

Lecciona-se francez e hablita-

se para. exame de instrucção pri-

maria 1.° e 2." grau, tanto em cao

sa das alumnas como na Rua de

S. Bartholomeu n." 37.

Acceitam encommendas de flo-

res artiñciaes, e dá-se lições das

mesmas.

Verg'ñquei a exactt'dá'o

O Juiz presidente do tribunal do commercto

Ignacio Monteiro

________________ ..__

0 escrivão

S IN ARDAS

E P G Angelo Zagallo de Lima.

De fogo central, calibre 12 e 16,

desde 135500 réis, garantidas.
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Líborío Mattos Almeida

AVANCA

É, *-

a Estaçao .

Jornal illustrndo de Modas para

Senhoras publicando annualmente:

'Z-'zllllmcrosdvíipnginu'

illustrndos com mais do

2000 gravuras represen-

tando artigos Ile toilette

para senhoras, roupa

trinca, vestunrios para

"mangas, enxuvacs, roupa

branca e vestunrios ara

iiuiucne o meninos, a al-

hailos, objectos de mobi-

lin, adorno do casa, etc.

todo o genero dotrabalho

de agulh u,bordadobrnneo

o a matiz a ponto de marca, de ornatos, costura

on renda, untos em claro sobre renda, cam»

brain ou li ú, renda. irlandoza, bordado em ñló,

crivoe-todo o trabalho de tn aria, trin

crochet, frivolité, guipure, n atado, renda

de bilro - iiôres de papo , panno, pennu,

finalmente mil obras de fantasia que seria

longo relatar.

O texto ue lhes tica Junto clara e minu-

ciosamente escreve e e lica todos esse!

desenhou, ensinando o mo o de executar os

objectos ue representam.

12 to has grandes contendo além de

numerosos monogrnmae, iniciaea o nlphabetm

completos ara Mr-lnr em relevo 0¡ a ponto

de marca, 1.001 .Jes pelo menos, em tamanho

natural, completados, segundo a¡ necessidade¡

com moldes reduzidos indicando claramente

a dis osição das partes de no se compõe e

mode o e mais de 400 desen os de bordado

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

que esses folhas comparadas às e qualquer

outro jornal são-lhes muito superiores, poi¡

que em igual superlicio l!publicam t ou

quatro vezes mais materi . 4

86 iigurinos de modas. mloridosprimom-

lamenta a aguarella or

artistasdemeritoom or

mato igual ao do jornal

Para prova da snpe

?ioridade inconteetavoi

d'ess t¡ publicação e veri-

ficação de que realmente

os seus 24 numeros e 12

folhas de moldes con'

têm maior quantidade

de modelos do ue outro

ãnalquer jorn de mo- .

as, enviar-se-ha gratui-
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Venda de sohcjos d'aguas

A Camara Municipal do con-

celho d'Ovar, devidamente aucto-

rizada. faz publico que, no dia 23

d'Agosto proximo, pelas 10 horas

da. manhã., arrematará na sala das

suas sessões os sobejos das aguas

de todos os chafarizes da villa.

sendo as bases de licitação respe-

ctivas as seguintes: Chafariz do

lago de Serpa Pinto. 505000 réis;

dito dos Campos, 125000 reis; dito

do Outeiro, 205000 reis; dito de

Ponte Nova, 106001) reis.

As condições da arrematação

achamse patentes na secretaria

da Camara, todos os dias uteis,

desde as 9 horas da manhã até ás

3 da. tarde.

Ovar, 29 de Julho de 1908.

O Presidente da Cama '

Joaquim Soares Pznto

 

AOS CAÇADORES

Antonio da Cunha Farraia paro

ticipa que tem á venda, no seu es-

tabelecimento, na rua da Graça,

um enorme sortido de espingar-

das, recebidas directamente da

.
. bamenteum numeros

Bel toa, e sevs accessorios.
cima“ a_ quam o pe -r

a tambem variedade em re- por oscnpto. '

Assigna-se em todas “

as livrarias, e na de

nnxnsro CHARDRON-Porto

?rincipia no dia 1.° de qualquer me¡

?sem EM me?) namo:

volvers de differentes auctores,

taes como: Smith, Bull-Dog e Pu-

pes, pistolas, etc. etc.

Preços muito modicos.

L Propriedade

No proximo dia 23 do corrente

por o meio dia, se ha-de vender

em hasta publica, a quem mais

dér, a propriedade denominada

Cerca do Castello do Feira, sita na

villa da Feira.e composta de terras

  

o
4

  

JNIQMO..,.. . . . . . . . . . . . . . ..4600.

rat-lu meiu... . . . . . . . . . . . . . . .. 23101

leucemia... . . . . . . . ....... 20|

ue circundam e se acham dentro

do Castello e casas de cazeiros,

abegoarias, eira, etc., tudo livre e

allodial e proximo do Caminho de

ferro de Valle de Vouga.

E' uma bella prOpriedade, quer

como situação, quer como rendi-

mento, e vend-se em conta.

As condições acham-se paten-

tes na villa da Feira. em casa de

Luiz Cadillon, que prestará todos

os esclarecimentos e a praça terá
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«a JORNAL_ D'O'VAR 11¡

EADEGA DO LUZIO mancanmuMiíWÍ

   

-LARG-O DA. PRAÇA-

. O

.
O

EAcharão, decerto, pouco, Os proprletarlos d'este estabeleelmentu, nar
Mas, não chamem TESTA BENTO, certeza de que sempre satisñzeram o melhor pos-r l

s1vel aos seus fregueses, no preço e qualldade*Nem EAPADO, nem BACUCO, dos seus _generos _e artigos, convidam o respeita- '-
Porque, por falta d'assumpto, 'veã pubheot a v1s1tsír o sleu dlto estabelemmento, =

_ . A on e encou rarão a ém (' 'Nao vae mms, nem mesmo a socoo. e ÉOdOS OS generos de Emmercearia; um _variado sortido de miudezas, ar- A???
lagos de papelaria, drogas, tlutas, ferragens, arti- *

_ Bons Vinhos maduro e verde, tinto e branco, ,aero- $3.03: ::(20223 Vi“hOS da 00mm““ e mms Ei
plgas ünas, aguardentes,aze1te a preços oonvrdatlvos. Tabaco; e MMM“, A A

Garante-se a pureza de todos os artlgos Deposito do M Maid., n.1,““ _,

ANTONIO DA SILVA BRANDÃO JUNIOR o AAELHOR E DE mms SAHIDA EM ovnn 5d°!mi
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NUMERO TELEPHONICO. 737 'A à Pl

Esta redacção encarrega-se de todos os trabalhos typographicos

o ensño ELEGANTE e““
AEEIEIEA E ESTABELECIMENTO

  

praça da hortaliça, d'esta villa,

calçado em todas as córes, para

homem, senhora e creança; encar-

 

regando-se tambem de executar

»m- DEw
DE com esmerada perfeiçãoemodici- l

dade de preços, toda a encommen- gn

A V E I R O m áa de qualquer obra concernente í u

A

l

d sua profissão. e:
.

_Sendo reciso. em ual uer po]
__.__ vmmnmu TAVARES usam¡ da :a

¡ ¡- d ,o ro metano vu' tam- .É_ e ha de_ser sempre o agasalho @Joao da !ladeira ~ 3:3; :Sestapw , sem desire_ ;nã
maus conveniente e elegante contra o (ouvem d'Azemels) gulezes qse Pargs 15:? ° 1*'me ¡ de:

' e o correio ou p so men e_
Fr10, Vento e Chuva O proprietario d'esta ociffina, p A do_7.-._ .____. ___. ut(

 

e o mais eommodo para viagem. E se quereis

o verdadeer so o encontrareis na.

ALFÊHERIA DA MODA

de ABEL GUEDES' DE PINHO
W

ALFAIATE NATURAL DAxEIEAEE EE AVEIEE.
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marasmo DE Bvcrcunzs

_..._

Machines de Cos-›
gllores artificiaes

PORTO Premiada com medalhas de ouro

_ "_ _ om lodnl as exposições a que tem concorrido

Rua Sa da Bandeira, 249

cgngAííüÍl-EBEES

'n
.

   

 

tura das bem conhe-

cidas e acreditadas

marcas “Neumann”

e “Opel”.
Preços sem competencia. i V DEPOSITO DE CALÇADO

Wa_

 

E outras marcas; todas as pe-

ças precisas para as mesmas_ Con-

oertam-ee byoíeletes
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de plantas para.

. adorno. I'lôr de laran-

Telegrammas: jeira., e todos os apres-

VILLE-PORTO tos para Horas.

As machinas de costura das acreditadas marcas “Naumann” e «opel» são, indubitavelmente, as unicas
que poderão preencher todas as exigencias do fregucz-leves de _am-lamento, podem ser usadas por peSsoas de
qualquer idade; o seu ponto elegante torna estas machinas preferiveis a qualquer das outras marcas, sendo tam-
bem de um encantador e maravilhoso eñ'eito em todos os trabalhos em bordadura, razões porque estão sendo_
usadas, de preferencia nos grandes atelieres de modísta e alfaiate das principaes terras estrangeiras. Não com-l
prem, pois machines de costura, sem verem as das marcas “Naumann,, e «0pel». Dão-se todas as instru-
cções e eusma-se o bordar gratuitamente.

Vendas a prestações de 500 reis semanaes_

Ha á venda todos os acoessorios, taes como: Oleo, vazelína para conservar os nickelados, agulhas para to-
das as marcas etc, etc.

Concertam-se machines de costura de todas as marcas eacceitam-se machinas velhas em troca das novos.

Preços muito reduzidos,

ABEL GUEDES DE PINHO

Largo da Praça n.° 46, 47 e 48-OVAR

DEPOSITOS NA PROVINCIA

COIMBRA _Manoel Carvalho

Largo do P. I). Carlos.

FIGUEIRA DA FOZ-José Neves Zuzarte

Praça. de Camões.

SANTAREM- Fonseca & Souza.

BEL-l. GA -- Pinheiro à. 0.'
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