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lnhum ponto da Europ

trabalhador pode conseguir

:isso. A estatisca mostra-nos

que a duração media da vi-

da do proletario orça por

um terço e, muitas vezes,

por metade da dos indivi-

duos ricos da mesma nação,

que vivem no mesmo clima,

.Nordau e oPib'le'tariado

O proletariado actualto de alcançar, senão a

das grandes cidades nãoiabundancia, ao menos os

tem antecedentes na histo- meios de satisfazer as suas

ria;e um producto dos nos- necessidades, o que, a dar-

sos tempos. se, seria na realidade bem e no mesmo solo. O que é en-

O proletario moderno é bom. Então, o rico poderia, tão o que rouba aos pune-

bem mais desgraçado que affoitamente, ao levantar-soltarios os annos de vida a

o_escravo na antiguidade, e ao deitar-se, dizer que ia que, como filhos d'uma de-

v¡sto não ter um senhor tudopelo melhor no melhor terminada raça e habitam-

que o alimente; se, na ver- dos mundos possiveis, e tes d'uma certa região ti-

dade, tem sobre o escravo ninguem tinha o direito de nham direito? Unicamente

a vantagem de ser livre, perturbar-lhe a digestão e a fome, a miseria e todas

não devemos deixar de di- o somno com gemidos e as privações que pouco a

zer que a liberdade de que maldições. Infelizmente,po- pouco lhe minam a saude e

dispõe, é principalmente a rem, a celebre lei de ferro enfraquecem o organismo_

de morrer de fome. _ do salario, nãopassa d'uma 0 salario chega, quando

Nem sequer ecomp-ara- logomachia jesuitica. mui/[ol para Salvar o prole-

do aovagabundo medieval, Primeiramente, de ne- tario da morte immediata

porquanto não possue a nhum modoéapplieavelaos causada pelo frio ou pela

alegre independencia d'es- que não encontram traba-:fome, mas não para o de-

te, e o rico é hoje _mais ri- lho e isto succede a muitoslfcnder contra a morte pre_

eo, e o pobre mais pobre e muitas vezes; depois, du-*matura, devida à insuffi_

que. em qualquer epocha.rante o tempo em que real- ciencia da alimentação, do

antiga. ' mente trabalha, o proleta- agazamo, e do repouso

O mesmo se dá coma rio em nenhuma parte da AS estatiscas da morbidez

opulencia dos argentarios¡Europa occidental pode ter e mortaudade da população

-falla-se dos banquetes de ganhos que lhe permittam operar-ia marcam, indcle_

Lucullus, mas não se prova economisar alguma cousa velmente como sendo, uma

nunCa que Roma assistisse'para as occasiões de falta das mais imprudentcs men_

a festas que .importassem de trabalho, pelo que, du- tiras, a celebre lei de ferro

em quinhentos mil francos rante uma parte do anno do salario,

como o baile de um Cresus fica reduzido ámendicidade

de Nova-York. Hoje nin- ou á morte lenta causada

guem repara em 250 mil por constantes privações.

francos que se dá por um A lei de ferro do salario

apparelho de louça de Se- tambem nada vale como

vres, ou em 700 mil francos estalão do salario dos que

que pôde custar um cavallo realmente trabalham, por

de corridas. isso que o minimo de que

H0je é nos passeios e um individuo carece para

  

    

  

  

  

     

  

     

  

  

(Das mentiras conoencionaes.)
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a' olDeos-quaes'tionaes
a deo prete-

reantur.

cipí.-- Caveant

disputatioi nem

sino!

o probabilism

  

  

avenidas, nos theatros e sa-

lões de concerto, nas estan-l

cias balneares, que mais se

ostenta o luxo magnificente. l

As equipagensdos ricaços

atravessam as ruas salpi-

cando de lama os pobres

descalços - os diamantes,

que os enfeitam, parece que

lançam chispas de 'fogo nos

logares onde podem cegar

os miseraveis.

a O morrer de fome é um

;suecesso de todos os dias.

Para socegarem a cons-

ciencia sempre mais-ou me-

nosi inquieta, dos ricos e

grandes proprietarios, os

economistas arranjaram

uma frase a que pomposa-

mente deram o nome de lei

de ferro dos salarios. Em

'harmonia com essa lei, a

_jorna do proletario não vai

muito alem, mas tambem

não fica muito aquem, con-

forme as localidades, da

'_s'_omma necessaria para a

'manutenção da vida.

Quer isto dizer que

trabalhador pode estar cer-
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viver é, evidentemente, o

que lhe é indispensavel pa-

ra poder manter o organis-

mo em bom estado e attin-

gir os limites naturaes da

vida. Ora desde que haja

um dispendio de forças

maior do que o preciso para

o bom funccionamento do

organismo, ou não haja a

alimentação, o calor, e o

somno exigidos pelo corpo

para conservação da saude

o individuo é victima da

miseria physiologica.

O excesso do trabalho

como causa do enfraqueci-

mento organico, equivale

a insuficiencia de alimenta-

ção, e esta, sem duvida, é

synonimo de inaniçào lenta.

Se a lei de ferro do salario

fosse o que realmente pre-

tende ser, o jornaleiro, pelo

menos deveria com o seu

traBalho poder manter e le-

var o organismo ao ponto

que as disposições natu-

raes lhe permittissem'attin-

gir; mas a experiencia pro-

va exactamente que em ne-l

 

  

  

  

  

     

 

   

  

vista de crear atravez de tudo a

unidade reli 105a, a obediencia era

a prim

lhe veio a mania de in

obediencia passiva do soldado na.

eSphera moral

instituto chama-

-e um livro que escreveu. (ou

plagiou

Ullllllll MORAL

Para Ignacio 'de Loyola, em

eira as virtudes.

A' hora da morte disse para

um confrade, «quero que a com-

panhia s

mento so

cia-que o homem seja. como um

cadaver, como o bordão nas mãos

d'um velho-Ut

baculos».

aiba o meu ultimo pensa-

bre a virtude da obedien-

cadaver, senis

Loyola foi militar-é d'ahi que

truduzir a

e religiosa. O seu

se-a Companhia

) Exercicios espirituaes.

Esse livro, comtudo, nada tem

de espiritual senão o nome-são

tactícas em que pelo contrario a

fé deve materialtsar-se nos neo-

phitas: tacticas ridículas, extra-

vagantes, que ninguem imagina,

mas tendem ao

põe o fundador d

Por isso tam

Ordem pretende suffocar ou inuti-

lisar a razão, faculdade da criti-

ca e do exame. Primeiramente era

prohibida qualquer questão nova.

-Nemo Novas introducat quaes-

tienes.

Nem novas, nem ácerca de

os jesuítas

   
luma opinião propavel, e contra a

fim a. que se pro- q

bem o ensino daxcum et

 

quuanto á idea de substan-

cia nada diga ~ Nihil dicant.

Acautellem-se de discutir prin-

ne

de principiis.

(Ratio Studiorum-pag. 227).

Sem principios! que hello en-z

. l

hia, nem l
Não era com a philosop

o seu alvo consis-|

ncia

e a cons- l

dos soberanos, dos minis-

histas da ¡

Pa' j

D'ahi nasceram theorias origi-

nalisSimas, as reservas mentues,

o, uma serie de ma-

ximas corruptas, equivocas, pa-Í

radoxas de immoralidade, qua¡

constitmram o eusmo proprio de

Companhia.
Í

N'uma das suas especiosas mas

grosseiras distincções considera-

ram os crimes na especulação. ou

na practice.. -Na questão, se é

permittido matar pela maledicen-

cia, resolveram que era lícito na..

primeira, e nào na segunda, mas

só em virtude do grande numeros

de_ mortes, que d'ahi podiam se-

gun-se.-

Porém o famoso mestre Esco-

bar na sua Theologia moral, de

que houve 40 edições, acaba com

a diñ'erença.-Não vejo, diz o ca-

suísta, como um acto permittido

na especulação, não o seja na pra.-

tica-pois não difi'erem senão co-

mo a causa do elfeito~d'onde se

segue, que com toda a segurança

se pode seguir na pratica as opi-

niões provaveis na especulação.-

(Theologia Moral. - Preloquim-

N.° 15)

Em theses publicas, nas uni-

versidades, sustentavam princi-

pios de egual natureza,-Em 1645,!

a universidade de Louvain ouviu-

os deffender, que eram apenas

peccados veneaes a calumnia e a

imputação de falsos crimes aquel-

les que nos accusam.

Póde um juiz julgar segundo

sua consciencia.

Póde-e este favor do juiz tam-

'bem póde ter um preçol--Quae

obligatio cetimabilis.-¡Escoba
r).

E' um ñlho obrigado a susten-

tar seu pai? Não -se o pai fôr he-

reje.-(Escobar -tomo 4.°-31.-)

E não só lhe é lícito, mas cum-

pre-lhe fazel-o morrer denuncian-

do-o á Inquisição.

E pode até metal-o, conservan-

do as fórmas respeitosas-pag.

51.

,confessou o

se a irmam

o houve?-

ingrediantur so

u director, que_ levas-

Collecta ao crime, se

Um dos theologos mais autori-

sados, Suarez, ensine. a jurar fal-

do seguinte modo -eis as suas

phrases textuaes:

«Eu digo que intrinsecamente

não ha. mal em usar d'equivocos,

nem até quando se jura.--Se al-

guem prometteu ou contratou ea:-

com a theología, que os jesuítas teriormente sem intenção de pro-

se importavam;

tia em dominaram a conscíe

humana, e principalment

ciencia

tros, e dos grandes.-N'este iu- -qu

tuito vieram a ser os sop

moral,-papel infame, que só

ra elles estava reservado.

metter, quando seja intimado a

declarar na fé do juramento se

prometteu, ou contractou. póde

reSponder ás interrogações do juiz

e não-«porque isto póde ter

entido legítimo-eu. não ro-

do, que me o ri-

um s

metti de um mo

gua»

Essas promessas e contractos

exteriores são invenções dignas

d'um jesuíta. Ahi está um exem-

plo das reservas mentaes.

Agora um principio, ue encer-

ra todas a:: immoralida es. todo

os crimes possiveis,-o mais peri

goso, que illude e seduz.

Não é a derrogação da ordem

moral o que constitua a falta-é o

consentimento interior, de modo

que um acto mau commettido sem

intenção. nem desejo, mas volun-

tario, não constitua uma falta-_is-

to é-a intenção ao bem. quando

não seja totalmente annullada pe-

la intenção contraria., innocenta

todas as nossas determinações e

sentimentos.

Ser virtuoso eccandoill

A este ahsur o chegou o ensi-

no na. ordem!

(Ragnault-Praxis fori poeni'-

tentiae-1.° 2.°, cap. 5.",-Secç.

3.'.)
.

E' a praxe dos confessores-

note-se?

Podiam0s trazer para. aqui ou-

tras citações com maximas igual-

mente condemnaveis sobre o me-

thodo de dirigir a intenção. a a-

cuidade de matar estendida aos

padres e aos religiosos em defem

da honra e dos bens-a venda das

sentenças, a. usura, a ambição, a

gula, o jogo, as occasiões rox¡-

mas de peccar, os comme os da

vida, o culto~da Virgem. a peni-

tencia, etc; mas bastao que temos

citado para um perfeito juizo das

suas doutrinas.

Apossados os jesuítas dos con-

fessionariOS, dos lyceus, e das

universidades, imagine-se, qual

foi a sua inñuencia moral e reli-

giosa.

Lourenço d'Almeida e Medeiros

#P
-

 

Sem commentos.

E' lícito provocar o aborto?

oSe fôr para occultar a falta, a

evitar a deshonra.-

Talvez.-›

.Se fôr para salvar o credito

de um convento, não se incorrerá

nas penas eternas-afiirman
do,

ue sim»

Casu, quod esset medium uni-

necessarium ad occultan-

dum delictum et vitandam infa-

miam-sed obvitandam infamiam

communitates tantum religiosas-

(P. Martin.)

Quem sabe, se no caso das Tri›

nas andam tambem a honra do

convento, e a obediencia a algum

AOS NOSSOS ASSIGMNTES

Por motivo de, na am-

bulancia, os empregados

do correio terem distribui-

do, para outra localidade,

os nossos escriptos da ulti-

ma hora, foi a sahida do

nosso Jornal addiada para

hoje, dc que pedimos des-

culpa aos nossos prezados

assignantes.
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Nós pretendemos espancar a

treva da escola para a vermos

cheia de luz-e a eterna luz é

Deus.

Exactamente porque as crean-

ças de hoje serão os cidadãos de

ámanhã, como diz o associado, é

que nós queremos que o ensino,

que lhes é ministrado. obedeça

inteiramente ás regras pedagogi-

cas, añm de que o intellecto d'es-

ses pequeninos sêres se vá aper

feiçoando gradualmente, systema-

ticamente de forma a evitar erros,

confusões equívocos, d'onde natu-

rallmente nasce a atrophia men-

ta

Ora para que assim succeda

absolutamente necessario se tor-

na que a pessoa ou pessoas encar-

regados de ministrar o ensino ás

camisa e camisola, como se fosse

uma mulher. Não consentia nada na

cabeça e conservava-se deitada, com

a rOUpa até ao pescoço, tendo os

braços de fóra cobertos pelas mangas

da camisola. Quando via entrar no

quarto alguem conhecido, saudava, E' tão variado o systema al-

com um ar interessante, inclmando deào, tão complexo e diverso o

docemente a cabeça e apertando-lhe socialismo rustico, mesmo tão fre-

a mão atfectuosamente. quente a contraversao intellectual

«Era muito engraçado vel o tomar entre varias aldeias, que o chro-

os remedios Como eram dôces, fa- nista, perante tão variadas irre-

zia o coma avidez da glosaima. Uma gularidades, não poderia inhibir-

vez, entre outras poções, tinham de se se (a si proprio (de encetar uma

lhe dar um maná e a pessoa encarrega- secção relativa (a todas estas par-

da de a tratar tinha ordem de lh'o dar ticularidades.

só acerta hora. O animalimpacientava Assim. pois, su gestionado por

se. Era de vêr como gritava, se mexia uma grande vonta e de descrever

gesticulava, com toda acolera de uma conforme (as minhas (diminutas

creança. atirava a roupa da cama forças intellectuaes estas (anoma-

abaix0. pUXava o casaco do cnfer- lias que caracterisam (as provas.

A jamanta '

Dir-vos hei o que é-jalianta.-

Com feitio d'uma arraia

Enorme peixe que espanta;

Se acontece que ao mar caia

Um desgraçado marujo,

Ella abraça-o de repente

Toma a fôrma d'um c'ramujo

E faz roscas de serpente

Não o deixa, não o larga

Sem sugar-lhe o sangue todo,

E abraçado á sua carga,

Nada eguala 0 seu denodo

Com que o leva p'ara os abysmos:

Quando a vlctima tallece

Em horríveis paroximos,

E' então que ella apparece

A largar a tona d'agua

Esse corpo, que toi d'homem;

Não lhe importa, não lhe é magna

Que outros monstros inda o tomem.

I caso relatado por todos os jornaes
is 0 Xuão no n.° 83 no intuito

e o tornar conhecido do publico,

para_ se acautelar quando o vir

prox1mo, apresenta-o n'uma bar-

raca da feira de Belem.

Esta barraca que tem por ti-

tulo: Escola de tiro do Mata-poli-

c1as (buccursal do uPortugal) é

realmente original e por isso não

temos duvida em recommendar

este numero aos nossos leitores.

pors alem d'esta pagina que é

uma bella charge, insere ainda

outras caricaturas explendidas.

lntroducçño
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Só é rlco quem tem da o ser

Esta tera daninha .

_ Junto às praias de Bissau,

 

Morreu ha pouco em Nova

Sendo uma besta marinha,

Não é tudo o que ha mais mau;

Ha por ca, taes quaes nas obras.

 

creanças tenha os conhecimentos

pedagogicas suñicientes para não

  

 

    

  

   

meiro, cmi-im agitava-se a ponto que

este acabou por lhe dar a chicara do

 

    

   

  

   

  

  

    

 

eu darei uns ligeiros esboços (da York um homem de appellido

vida aldea. Wonauch, que em tempos desco-

    

     

   

  

  

  

   

 

   

   

 

  

 

sem ter a fórma das raias, atraiçoar a sua missão, remedio. Agarrou-lhe com ambas as Desde_ _o hebetisnio (d'uns,:_' t i, :briu uma mina d'ouro, venden- em'

Quegn aparte mais que 858 @obras Agora perguntamos nós: - maos. _bebeu aos goanhos mostrando meia civilisaçao (dona-os_ eu a- do-a pela miseria de 5005000 reis, (3“

-SM Cinemania! de sam- _ Quem ha a ii em Ovar. que se inexprimivel satisfaçao e depois_dei- rei comparações singelas, simples por não ter meios para a explorar e

Eduardo daCunlia Seixa- préze de sensato e digno, que tou-se muito tranquilla, em seguidaa mas absoluctamente reaes, e da- nem conseguir quem entrasse 0-“

possa affirmarÍnos_ de cabeça le- ter entregado achicara com ar de rc- rei fPublicidade a, controversias com o capital indispensavel, o n¡

*- vantada conscienciosamente que conhecimento. _ _ que requentemente por estas ter. comprador, que muito bem soube Zn¡

A a pseudo-escola sallesiana deve :Algum tempo dep0is, morria o ras de Christo chamam (a atten- 0 negocm que fez, principiou a :es-

E 000119118" a “10001003“ PObrC blChOJ _ _ ção de quem se quér rir um pou- eXPÍOPBÇão @a mma. Que tem até

_ Ninguem decerto, a não ser o Parece-nos este um episodio pou- co_ agora_ rendido alguns milhares P3¡

“estao da morallduda_ associado e queiandos. co conheCldO da vida da_ divorciada Isto nao é paaa (depreciar nem de milhões... 3°?

Q 0 outro sa leuano_ aonde se esposa. do grande Napoleao. ridicularisar, por exemplo, quer bEm uanto assim succedia, o e,

. - massacram os pobres innocentes, as entidades que se querem sali- 0 re onauch morria de fome. . .

gi" nãis'ãcigiiiie .géiiãgirdofriiiig enchendm'hes ° cerebm de teias Cdr/0! ¡AMM/'0 entar e ter a prosápia de serem desgraçado, que teve na mão :Cr

E06 vgerdaàw deiça fallagem. no d'aranha e o corpo de ver asta- grandes doutores por ezcellencia uma_ poderosa fortuna. morreu o:

ultimo nume'm do .Ovarensw, das. ha-de forçosamente esap- cá nas parvalheiras, quer os ma- quas¡ desamparado. Os homens n

em derem da ,ua Auociaçdo' Pare?” d° n°550 "1910- , _ . cróbios, caitadosl crentes nas len- que elle enriqueceu não se lem- ao

mostrando o mesmo ardor e a E uma que““ de dignidade OS Slnos gas antihgas e partidarios enrage'a ?raram nuncahde auXiliar o infe-

. e saneament›. a myt o ogia lz ue os enc eu de milhões

mesma convwção com ue áma- A u . n b_ ... . . . . . - pr,

o su . . - - -

nhã _será capaz de defiro er os re- inspegçãr aggãtgazàczlãlgescolar, _E' geralmente attribuida aos egy- dadlãêseãgnãf_vgiímtgâpagââg até lhesããigâsãããlfálgalvez que d'i

publicamos, 05 _30018 Bias e 05 - ostrado pClOS a invenção dos sinos, por meio . ' ' _' ' ' ' qu

proprios anarchistas. E questao 33;;tggàgànàgrgããfrggggnañm de deiáuaesensannummam as :estas g,3:;::3533253;3338233333 __ re

de lua . v ' de siris . . ' ' fé'

' ' - ue sua Ex!, usando da sua au- ' atorio directo entre al '.

c; emmzagameblêããocàfâ ::21 gtoridade ponha côbro a tão gran- Em Mb?“asi eram tambem usados t(gdoutor' du octogenario !queufoCi'ggf VARIAS d:

«686 arecen OO u l )) ' ' nos mysterios e entre OS romanos. . o

. - - es an I . . ' ' . ; -- -

dadeàro chorril ã de sandicesda de Sec 63802,“ não ha tantas es_ as campainhas eram um dos attribu- ?312]à%%g¡l:sçofs?: í:: 1189362::: Regresso" do Gere¡ o Exmo d

que 0“ 9 “0m“ e commumca o' ' ra se- [03 de Pnapo- _ ' ' ' Snr. Dr. Alberto d'Oliveira e u- q

e por mails que se esforçasse para ::lasexcligggafá ::msgu'àãzmeâepor Os mussulmanos não teem sinos patrEanããã Êãrdc'ãsãsu'asi sempre nha_ Rev_ paracho @esta fugia_ ta

nos insu tar, apenas conseguiu ' .' nos templos pois crêem qneosoar . . s- dg

- ssas . ' . la- .

a gargalhada fran- ::teresinaassistam- as bema- ea:: 'ter ::assess *2:1 _Tambem de me
ca e desopllame' _ te arremessadas para um mata- ”Murad“ “O para““ . operação para dar todo o sight. ° sm'JIOào ?achem P°l°ni3~ “5' t
l Chama-nos creatulras será: re douro Parece que o uso dos Sinos só de- todo ochiste (ás mnhas nom; so amigo e @pm-;ante proprio“- Ç,

igíão. mentirOSOS. ca umma ores ' . pois do seculo VIi se tornou geral . ' rio ,resta -u b¡

- s e a . . - v1 a.

e almas sem fé; e por isso mesmo be“2:13:33“:aggããgfngâcen_ nos templos christaos, sendo costu- ::2120312132331ülggüãizigñfgãà_ pç

6 qââhãneé vã:: áotãlgãçagãfããgi cia escolar d'esta villa são já. uma Éãlozapñfglázs pgfãdàezogcapzegf cia' e poder raros_ meuendo as --*---

dizar, mas os typographos atrai- ”Ilda garanua para a I“Stmcçáo monia do baptismo dos sinos teve 8988:¡ enãânãã: agem :em da con- “0°“ 9 h°rari° d? invermv P¡

çoaram-n'o. a d. “a c m sobretudo por origem, segundo varios auctores, (V'cç 01hs; u r es as e““ prestes a v¡gorar_nas linhas fer- ni

Telha furibunda. telha flam' áos que e d areia .ass da for_ a crença de que por tal forma elies pag: e l ›t° S d l "as da compaflhla Real. 099583¡ ai

marionesca, telha sem limites. que tãnãreanças espm eg¡ ficavam odiosos a Sataiiaz pois que o em aãrqizr°ísgmrãr;1: ::cu 8181105 combmos _tramw a entre n“

nave a com todos os ventos atra- ' diabo, ouvindo-os tem fatalmente de p .P ' q Ovaro Aveiro. Espinho e orto- ci

voz o tempo e do espaço, buscan-

do anciosamente a cida depois da

morte!

Ora pois.

Nós tinhamos resolvido não

gastar duas linhas com o celebre

associado. mas vá, lá por desfas-

tio... e apenas sobre um ponto

que ainda não foi or nós suñi-

cientemente desenvo vido.

Pergunta-nos o associado por-

que é Que añirmámos que na es-

cerebro das creanças.

«Será (diz elle) orque alli não

lhes ensinam ver ades eternas?

Será porque se lhes ensina que ha

uma outra vida depois d'estai

Obi a vida depois da. morte!...

Cá. está. Cá está o nosso ho-

meml Escusamoa de procural-o,

pondo as cangalhas no cavallete

nazal e consultando o Flamma-

rion, porque elle, depois d'uma

longa estada, na lua, desceu á

terra e deu á. .. costa.

Sim senhor! Dissemos que na

pseudo escola sallesiana se atro-

phia o cerebro das creanças que

tiveram a desgraça de lá cahir, e

continuamos a añ'irmal-o cons.

cienciosa e'insistentemente.

E' um dever de humanidade, é

o cumprimento do principal man-

damento da lei de Deusz-Amar

¡ta! como ella deve ser ministrada

cola (i) sallesi'ana se atrophia ok

Só não vê isto quem écego

ou... associado.

Por hoje nada mais diremos

sobre o ass'umpto, mas promet-

temos continuar, porque ainda ha

muito que dizer.

E com respeito ao pandego do

associado ..que trata d'outra vi-

da, mesmo antes da morte', muito

embora julgue que tem panno

para mangas

E' um conselho d'amigo.

_k

A MAGNA Dl IMPERATRIS JESOPHIM

Na explendida vivenda de Mal-

maison, que a mulher do general Bo-

naparte adquirira, quando este estava

no Egipto, e que foi a residencia fa-

vorita do primeiro consul, mais tar-

de Napoleão I, imperador de Fra i-

ça, havia uma macaca á qual made-

moiselie Avrillon sc refere nas suas

Memorias.

E' curioso como o bicho precedeu

em graças e habilidades, o notavel

macaco que faz agora as delicias dos

circos da Europa. Traduzamos das

referidas thoria: o que contam da

macaca da imperatriz Jesophina:

«Quando alguem se approximava

  

  

             

   

  

  

   

  

    

  

fugir.

Conta Torquemada, no Humme-

ron, que indo uma vez o diabo com

uma dama conhecida ao sabat, a dei-

xou cair n'uma moita de espinhos, por

ouvir dar meia noite no relogio da

cathedral.

Essa dama foi pouco depois encon-

trada por um gentil. homem que a le-

vou para casa; mas tendo-lhe ella

contado a aventura, a historia espa-

iiou-se pela inconñdencia do mancê-

bo, e a dama foi queimada como fei

ticeira. Corno o diabo promove as

tempestades, segundo a Crendice po-

pular; crê tambem o povo que os sons

do sino afastam o_raio, obra infernal,

razão porque é costume nas aldeias

fazei-os tocar em taes occasiões.

Succede, porem, que o desloca-

mento do ar promove justamente o

raio; mas quando tal succede, e qual-

quer campanario é arrazado, o povo

ergue preces ao Altíssimo, louvando-

o porque foi justamente o sino que

livrou o templo de tal destruição.

Em ¡5 de agosto de 1718, houve na

Bretanha uma tempestade, durante a

qual cairam raios nas torres de 24

egrejas, cujos sinos tocavam. Este

facto chamou a aitenção das auctori-

dades e, segundo o parecer da acade-

mia franceza, que se encontra nas

suas memorias, foi prohibido o toque

dos sinos durante as tempestades.

 

continuarei nas minhas investiga-

ções ruraes, podendo facilitar-lhes

alguns momentos de prazer e de

graça, d'ora avante mui principal-

mente aos amadores d'usos e cos»

tumes campesinos.-

Elysío Moreira

  

  

 

  
  

   

  

 

INCENDIO

Na passada quinta-feira, cér-

ca das sete horas da noute, mani-

festou-se incendio na velha resi-

dencia parochial d'esta freguesia.

Compareceram os bombeiros

voluntarios, que conseguiram lo-

calisar o incendio após duas ho-

ras de serviço, comparecendo,

tambem, uma pequena bomba er-

tencente ao snr. Francisco_ ei-

xoto Pinto Ferreira. que prestou

relevantes serviços.

Os prejuisos são pequenos.

*-

ERRATAS

0 Papndo e a Italia

Em vez de-Interessava pois aos sobe-

ranos e escolas d'aquelles que podiam. etc:

queira ler-se-Interassava pois aos sobera-

nos a escolha d'aquelles que podiam, etc;

em vez de -Alexandre IlI, iieira lapso-

Alexandre VI; em vez de-gombino, quei-

ra ler-se-Piombino.

i iiiitiiiii
_+._

NECROLOGIA

Falloceu a Snr.' Margarida

Pereira dos Santos. tia do nosso

ami o, o Snr. Virgilio Gonçalves

Durante a semana, que temos da ruz.

estado sob um tempo de verda-

deiro inverno, sendo de prever

ne, assim. se conserva até ao

ia 15 do corrente. dia em que

voltará o bom tempo. ou conti-

nuará. o que, actualmente, faz.

Sim; de duas, uma. ..

Fallecen tambem a snr.” Anna

Maria «a das Pedreiras», tia dos

nossos amigos, os Snrs. Gonçalo

e Manoel Ferreira Dias.

-A's famílias em luto, ende-

çamos o nosso cartão de pesame's.

*n--n

o proximo como a nós mesmo, da cadeira onde estava, era curioso verdad: sda orem ----.---

Atirar uma abre cream a, ara vêl a puchar para as pernas as abas . .J I P t ql!? a crença

um 3mm semp condiçõesçdephy- da sua longa sobrecasaca e tomar p°pmar fo'av'goradaisc "ao deal”" PEÊCA HOSPITAL

gienne e adentro do qual os mais

rudimentares principios de peda-

gogia são lettra morta, é um cri-

me de' lesa›hu'manidade que se

torna necessario verberar energi-

camente.

Apseudo-escola sallesiana é

uma. miseravel. Basto-lhe que é

reciso arrazar-se e arrazar-se-

a.

Nós não queremos a escola sem

Deus, como torpemente'insinua o

associado. Muito pelo contrario.

para a saudação um ar cheio de de-

cencia e de modestia.

«Comía á mesa e servia-se com

toda a perícia do garfo e da faca,

principalmente para cortar os nabos,

de que muito gastava. Quando aca-

bava de jantar, um dos seus grandes

prazeres era pôr o guardanapo na ca-

bcça e tiraI-o, fazendo mil caretas

risiveis.

.Um dia cahiu doente com uma

grave inflamação de íntestinos. Met-

teram-n'a n'uma cama, vestida com    

tada, pelo proprio ritual pois que uma

das orações rezadas na cerimonia,

do baptismo dos sinos é esta:

¡Fazei. senhor. com que o som

d'este sino chame os fieis ao seio da

egreja, nossa mãe, e ás recompensas

eternas; que _repilla os tramas dos

nossos inimigos, os estragos da gea-

da e o furor da tempestade; que ex-

tin ;a os furações e que todo o mal

fuja á vista da cruz que este sino tem

gravada»

_#-

  

 

Devido ao mau tempo, houve

pouco trabalho de pesca, na se-

mana ñnda; mas. ainda assim o

producto não foi desaminados,

Em virtude da grande repara-

ão. que vae soñ'rer o hospital

esta villa, permanecerão os doen-

tes, durante o tempo em que se

procede a mesma. no andar supe-

rior dos Paços do Concelho.

A Camara Municipal é digna

de louvores pelo melhoramento

n'aquella casa de saude. attentas

as fracas condições em que a

mesma se achava.

.---.-__ d

o XUÃO

Todos .ainda se recordam de-

certo. d'este sinistro personagem

que no Portugal, em experiencias

e por desastre, assassinou o 854, ____.___..  



   

  

  

   

   

  

                            

  

  

  

   

  

 

  

                       

  

     

  

  

  

   

   

     

  

  

  

      

   

 

JORNAL D,OV.A.R , 3

....A__.____-.
4-.- __._..-_...

  

Praia do Foradouro Mostra-se aquelle snr. agasta-ltidão d'obito do referido anjinho. l interesse, e não julgue o meu ca- C

_ do com a minha innocente propo- Quem me procurou foi o snr. An- racter pelo seu.
_ azas

No passado domingo a phylar- siçáo: a_luz só incommoda quem tonio _ Lourenço de Pinho Junior. Tenho dito.
_

monica «Ovarense» tocou n'aquel. está habituado a Viver nas trevas. prOprietario, da Corga do Sul, que
Vende-se um bom predio de

la praia,conforme unha resolvido_ Nao era meu intuito, com estas era quem unicamente tratava do Vallega, 30 deSetembro de 1909 cazas com armazem por baixo,

a um“, de 01:¡er aos seus sodos tl I. vras, visaro snr. dr. Almeida, enterro. Perguntando a_ este snr.
vinha e arvores de fructa_ e dois

auxiliares. e cuja diversão havia_ danto assim que afiirmava ainda se tinha hawdo asststencia medica,
Jasé Luiz Veiga caminhos de pé e carro_

mos noticiado para dia ¡adam-mi. tque o mesmo snr. nao devta recear respondeu-me que os Paes da.
Quem “atender (“Fija se a Jo_

a 1112-
creança lhe hawam dito que esta -r----'~-

- sé Lene randão. O «Mídéía» da

  
  

   

    

  
   

  

   

   

   

  
  

  

  

     

    

 

nado.

por ta¡ motivo' notam“, n'es- Se as referidas palavras o me- tinha sido examinada pelo meu
rua dos Nlaravalhas_

[liilEINl DE GUllllll-SllES

DE
se dia, extraordinaria animação, liqdraram. a culpa é porventura collega dr. Abreu Freire. na casa

na referida praia. minha? _ _ . do avô da. creança. Em Vista es-

O snr. dr. Almeida concretisou| ta resposta, disse ao snr. Pinho

em si o que não passava d'uma

mesa generalisação.

Analysando o que o snr. dr.

_ Almeida diz ter proferido e ouvido

Chegaram _a @Sta fregueçlê. dizer duranteeapozojulgame
nto,

Vlad“ de ?91'61”33 quatro md”? tenho a responder o seguinte:

dim-9 da mesma' Julgados n? m' Quando sahi de Vallega, desgos-

' banal d'esta comarca no dia $050 por uma guerra acintosa e

d'A 0940- _ _ desleal, promovida unicamente por

n°30 *19° 01'18"10“ ê ausen'_ interesses pecuniarios feridos, fui

eia dos alludldos cavalheiros. fo¡ procurpdo pela meu amigo pessoal,

ue_n0_dla_ 18 46 linho. n'um &Cio snr.' Antonio Godinho d'Almeida,

'. elusnssma "1 181113430 9 des' abastado proprietario d'esta fre-

culpavel desforço. tiveram uma guesia, que me garantiu um par-

"n°959 “'15“P05dum3 fregue' tido particular de cem mil reis,

zía YISlnha, que em estado df! além da sua protecção e da d'al-

embriaguez Pl'OVocal'am °› mam' guns amigos. Depois tive conhe-

festa e publicamente, desañaram cimento de que estes amgos_ eu-

Para a 1““? ”da e qualquer' P95' tre os quaes cito os snrs. José

508 que 5° Julgasse capaz de 5° Pinho da Cruz, Manoel José Bor-

delmnia" 00m 31199- ges e Manoel Albino da Cruz, im

Não que” n°83' qu? na 1'10“¡ portantes capitalistas, conhecidos

ho“V9555_qualqu°P 00138 que 3 pela sua independencia politica,

“DE“ "1° 5° P055“ consmerêr se aggregaram ao snr. Godinho

como_ 6100580; mas! M- 300638 !'1- para tambem garantiram o referi-

xa ninguem poderia ser superior do Mudo_

303 a°°Fle°'m°m°5' _ sto passou-se em fins de feve-

Coutinuam esses forasteiros _a reiro de 1906. e o compromsso

WWW" ° P9V° sansam 9 Séflo exclusiva do snr. Godinho mante-

WQS“ ¡Peguezm embora bala d a' ve-se até principios de março de

qm alguem (108,08 acompanhe pO- 1907, data em que fui nomeado

"em é 8 °S°°r'a› ° T°b°i3lh°o 3_5 medico municipal interino, apoz

fêz“ nauseabuPdas e°°ff°mPl' o fallecimento do snr. dr. Costa.

das da “e “9?131- Acsutsnefn-se -0 snr. Godinho, pelo seu caracter,

os paes de amtlia dos indmduos pela sua fortuna e pela sua inda-

do !ultima comportanâenm Para pendencia, era incapaz d'aeceitar

ql” mms tarde_ não velam a repu' de quem quer que fosse dinheiro

tação e honestidade de suas filhas que avesso uma proveniencia ¡1_

de rasto pela lama. lícita.

Os suppostos criminosos
duran-

.

te a sua ausoncia, em manifesta- ° 52"'. “aged“ “Wise. 31:9

ção de simpathia e apreço rece- g?” O a l em te gmgô'oo "59a O;

beram a visita de centenares de :fd: @gr-'373323 :os :do avçâãospoo

pessoas d'esta freguezia, inclusi- é f l d . '

ve o Rev. Parocho que os brinda- que uma.” a 5a a menu”? mim

ram constantemente com bons o snr._God_1nho nem. eu acceltaria-

“secs e boa pinga embora de mos_ dinheiro quetwesse tal pro-

l:istnra tambem lá. recebessem o geme?“ Admnugñdo 'negam' pqp

aleivoso osculo de Judas. porque bye:: ese: essa a rmação' M231.:

tragam tambem ha nypo- e:*,amar:t292:°,§°:,:°tri;.
gil-::tiagãàçoems' presando'se de moída, resultaria o extraordinario

' . - contra-senso de terem sido victi-

Greggãatãíusâan eâgâofgeg
gãããg: mas d'essa exigencia sómente os

. . . indigeutes. N'esta freguesia, os

para ° se” !emmmo cu'lo pmces ricos e os remediados que não fos-

ADQBES

Bem fabricados e de bôa mas-

sa. Terra pro ria para constru-

cções_solidas. ende a preços con-

Vidattvos.

FRANCISCO CORREA DIAS

lula do Loureiro

OVAR.
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que se dirigisse áquelle meu col-l - l

::agarra:assaasrgoal llllmü ll “103886 Blllü
uma mulher, chamada Rosa Emi-

lia Rodrigues, da Corga do Sul, Rua dos FÊPI'lIdOI'eS

d'ir a Avance com a certidão, que

all¡ foi passada pelo snr. dr. Frei- (Arrucua)

re, prova evidente de que a crean- ”VAR

ça tivera assistencia medica, pois

este meu college., que não ignora

a lei, se a não tivesse examinado N'esta, ofncina encontra-“ á

n° Praso legiti- "ecàlsarl'sel'hlahFlvenda um variado sortido de

passar a cem ao e evo ve 'a' 'a guarda-aeee de brilhantina setim.

ao medico municipal, que só entao . . .

animada o obuo_ alpaca, lanzinha, e d outros tect-

Eis ahi a verdade, que a pro- doa, por preços baratiesimos;

pria certidão attesta, e que o snr. Ha tambem bengalas. e en-

dr' Almeida nã? ignm'a' P°ls P°l° oastoam-se estas em prata e ou-

proprio snr. Pinho me acaba de-tros meta”

ser afñrmado que no seu depoi-

mento, quer oral, quer escripto c°n°°rtam"° guarda-'0°' °

no processo contra o reu, narrara I cobrem-89 de novo, em uma hora.

o facto da certidão do anjinho co- 'havendo tambem lindos cabOS

mo acabo de expôr. Vé se, pois,lavu1ms ara o¡ mesmo¡

que o snr. dr. Almeida da verdadel conczrtam_se uma; e revol_

adquirida só deu á publicidade o . .

veres e continua-se a fazer chris-

que lhe conveio.

Snr. dr. Almeida: nem tudo o tos em prata, metal branco e

que se ou've dizer se póde accei- amarello para rozarios e redo-

lar como verdadeiro; se ass¡m mas_ varas de prata para ima_

gens de S. Jose, alfaias de egre-não fôra, eu poderia a. ui repro-

duzu' alguns factos attri uidos ao .

ja e ornamentos para redomas e

oratorios.
snr. dr. Almeida, que tambem fo-

ram publicos, porque ate' mim che~

Concertàm-se, limpam-se e

coram-se castíçaes, salvas, lam-
garam, aos quaes, no entanto, até

hoje, não dei credito. Mais uma

;ããhoig'ão Rãgracgã'msemâggâfs:
padas, bulas, paliteiros, resplen.

que se subscreve_
dores, corôss e todas as pratas-

Vallega, 29 de setembro de 1909 Eneadeiam-se rozarios e ter-

ços com ño de prata, ou qualquer

Mn” AW' e Vc” arame, e fazem-se todos os tra-

Joaé Lamy' balhos concernentes á. sua arte,

por preços muito medicos e com

promptidão.

_Ha tambem á. venda gran-

de sortido de calçado para ho-

mem e creança, sapatos de ver-

niz e de côr, chinellos, temsncos

para mulher, para homem e

oreança.

Anda, ao de Setembro

llllllll llllllllllh Willi

Construcçào d'uma fonte

A Camara Munic¡ al do conce-

lho d'Ovar faz publichue, no dia

10 do proximo mez de Outubro,

pelas 10 horas da manhã, na sala

das suas sessões, arrematará a

construcção da nova fonte do Ca-

zal no logar do mesmo nome. d'ss-

ta, vtlla, sendo a base de licitação

de 3196000 reis, incluindo a eit-

propriaçào do terreno para a dita

construcção. A respectiva planta.

orçamento e condições, acham-se

patentes na secretaria da Camara,

todos os dias uteis, desde as 9 ho-

ras da manhã até ás 3 da tarde.

Oyar e secretaria da Camara

Municipal, 16 de Setembro de 1909.

   

 

   

  

   

   

   

    

  

  

 

  

  

  

  

  

Q Presidente,

Joaquim Soares Pinto.

 

Vende-se uma, na rua das R-

bas, d'esta villa, com quintal el

poço, que foi do fallecido mestre

d'obras Manoel Joaquim da Siiva

Valente.

Para tratar, com

_4-
_-

Protesto contra a intrian

  

do snr. dr. Almeida

Snr. Redactor do “Jornal d'0m,,

 

Guilherme d'Oliveira Corrêa

Até hoje tenho sido re5peitado
“na da¡ Riba!

por todos os dignos magistrados,
____________

________-_--
-

 

so está na direcção geral' para a . . . . . .

OVAR

' sem aomdos do medico municipal, que, nesta comarca, tem estado, .

::ll-132011233833238:âzrgzrãgaãc
ââ: seriam aviador d'outro medico, e bãam assim pelos illustres advo- “01'05“13. Tintas; Barragens 5 mudem

-- que lhes assístíria nas suas doen- ga os, não só d'esta comarca, ARMAZEM os
-

suma a responsab'hdade da casa ças e que seria quem, n'um caso mas tambem de comarcas estra-
LIÇÕES

ara a escola, habitação da pro-

essora, mobília e utensílios esco-

lares.

A Junta de Parochia em ses-

são de 26 do corrente tomou u

competente deliberrção, a qual se

acha já na respectiva repartição

do Governo Civil do Districto,

para a competente ap rovaçáo e

que depois de approva a será re-

mettida pelas competentes vias á

nhas, com excepção, porém, do

snr. dr. Almeida, a quem eu sem-

pre respeitei, e que, sem haver da

minha parte a minima causa, pro-

cura, com a mentira, ferir a mi-

nha dignidade.

Protesto, pois, contra todas as

calumnias a mim dirigidas por

aquelle advogado.

-E falso que eu recebesse ou

pensasse em receber qual uer

CEREAES E LEGUMES

ABlLlü Josi¡ DA SILVA

CIMo_ DE VILLA

OVAR

funesto, lhes passaria a reSpecti-

va certidão. As poucas familias

que não estivessem avindas, e que

se poderiam contar, por ser cos-

tume arraigado a avença em Val-

lega, nos casos críticos teriam

procurado um medico, que lhes

passaria a certidão, se d'ella ne-

cessnassem.

De resto, é preciso notar-se

que a propaganda do reu contra as

Lecciona-se francez e nabilita-

se para exame de instrucção pri-

maria 1.o e 2.° grau, tanto em ca-

sa das alumnas como na Rua de

S. Bartholomeu n.° 37.

Acceitam encommendas de flo-

res artiñciaes, e da-se lições das

mesmas.

  

N'este estabelecimento, o mai-

importante ue se acha ao nass

 

   

 

   

 

  

 

       

         

   

Dtrgtgãfegggaulàpw andam empe_ certidões d'obito data do falleci- uantia pelas_ certidões d'o ito cente da lin a. ferrea, em Ovar, ã_§ ' _ á

nhados o Rev_ Parocho @esta mento do anjtrtho da Corga do esta freguezm, pelo contrario. encontrará o pubhco o mms com- ããã ã a u _

negam¡ e o Exp. Sm_ Sub_¡ns_ Sul. ha cerca dum anna. quando. tenho_ geralmente, perdoado as pleto somdo que possa have'. em aê_ .as a¡

em. do Circulo Escolar' dese_ ha dotsannose meto deixoudexis- proprias quantias, que, por lei, casas “veste genero. por preços” ::a eg :a

laudo uma no” orientação de tir o tal partido particularl me pertencem, isto durante todoo mms rasoavels do Mercado_ ge ugã Ea E W

educação e ensino tão necessaria E, cotncidencia .curiosa, essa tempo em que tenho exercido o
_33 oca

“.69” ¡reguezíau
propaganda_sobreveto exactamen- car o de regedor.

|
a Gang

_Está tambem em andamento te na occaSIão em que o reu tivera or ISSO, intimo o snr. dr. At-
Ea a i :ã a

meida a provar o contrario da mi-

nha afiirmação.

E' falso, tambem. que eu dis-

sé-se a Manoel José Lino Pires de

Rezende, que para passar a certi-

dão d'Otkito do anjinho, a que se

refere o seu Jornal de 26 do cor-

do Juiz de Paz, que é tambem o

regedor da freguesia, uma senten-

ça desfavoravel n'uma acção de

divida que intentara contra Ma-

noel Costeira, de Val d'Agua, sen-

tença esta que foi confirmada no

juizo d'Ovar.

a ampliação do cemiterio parochial

ja se acha em Aveiro o compe-

tente processo e foi levantada a

planta do cemiterio pelo mestre

d'obres da Ex.“ Camara o Sur.

Ramada. Em breve es era-se au-

VENDÂ DE PREDIOS

OVAR

Vendem-se duas moradas de

  

  

o regedor.

Quanto ao ue o snr. dr. Al-

meida ouviu izer relativamente

ao anjinho da Corga do Sul, vou

ctorisação para a in ispensavel , . . . _
. _

_

expro riaçao do novo cemiterio. E pub““ e @tamo que (1.95“) ref.“e' e' a “m3 que““ de 500 re'sz casas, sitas na rua da Pôça e Viel-
'Ii

são ais melhoramentos impor_ facto adveio .irmãs de excluswa- pets, nem dseqiueií: aquelllêa1 snrf foi 1a do Manos_
;i

- - - mente a inimisa e o reu contra encarre a o o unera. o re eri- - _
.

tantas e indispensavets.
do anjíngho.

~ Um palheiro na costa do Fura
553

douro junto da Fabrica de Conser-

E falso' amda' que e“ and“? vas e uatro Pinhaes sitos nas

se de mal com o réu, embora dms, Mauas (ão Brejo e Enxemü_

ou trez mezes, antes da prisão. Trata¡- com

'
a

'
a

C.

à
“
”

0
'
t

.

  
  o*
  

  

 

   

 

         

 

Sli'. Redaotor do Jornal d'Ovar. inteiral-o da verdade, que não uiz esse réu se mostrasse um tanto
v ã E “.3- 3âg5

ou não soube colher. per ao. zanÊado. '
FRANCISCO LOPES g ._._. 3;; g É¡ ã

A extrema necessidade de des- adquirir: E' falso que Manoel José , finalmente, é falso tudo
s Egg:: a!“ _ Mg

mentir umas afñrmações do snr. Lino Pires de Resende, mais co- quanto o snr. dr. Almeida disse CADA VAL
ã :gaia-;20% a

dr. Almeida, obriga-me. snr. reda- nhecido pelo sobrenome-Adães-
, em meu desabôno.

« . É 93152 E 35%] E

ctor, a (àuebrar o proposito em que um dos que foram indigitados pa- -Tenho _a dizer-lhe uma coisa., (ou Manoel Gomes Laranjeira) 7, saiam-32 3 a

estava e não mais importunal-o ra regedor de Vallega, no tempo snr.dr.:-Seja _mais delicado e sé-
ã a!” :É: Egg-ga

sobre o° assumpto _- certidões da dictadura franquista, se me ti- rio, para asstm respeitar a sua
a a âog ;Egg

a. ã

profissão; não olhe, sómente, ao B. DA. GRAÇA    

d'obito-
vesse dirigido para passar a cer-
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ADEGA Do Lííõ MERCEARIA PINHO&IRMÃO
- LARGO DA. :PRAÇA -

 

Do entrudo a esta data

39° de f°lga~mh° md“ Os proprietarius d'este estabelecimento, na
uma Vida tao pacata,

.

Tão santinha, tão bcata, certeza de que sempre satlsíizeram o melhor pos-

Que me smto... dentada... ngavia, em tempo santo, _ SIYGI aos seus fregueges, H0 DFBÇO e quahdílde

Nao cxtranhe,pms, zzoceucztl, dos seus geneI'OS e artlgOS, COHVldam O reSpelta-

Tenha só tratado tanto,

De limpar a consciencia! . . .

'vel publico a visitar o seu dito estabelecimento,

onde encontrarão além de todos os generos de

F'rli .bm|' ih. " ' ' '

TÊÊ ¡Amnàiãho,eque'§2§a?a,° mercearla, um _variado sortido de mludezas, ar-

Daxem e ;Amar quem (alga. tlgos de papelaria, drogas, tintas, ferragens, arti-

-DWMWMM V"“ °"' gos de latoaria, VthOS da Companhia e outras

Bons VÍIlhOS maduro e verde, tinto e branco, aero- marcas. etc. etc.

pigas lines, aguardentes, azeite a preçoe oonvidativoe. Tab”“ ° ahaha" Para aeveaaer .

Garante-se a pureza de todos os artigos ”aaa-ata 4° aaa Mada areas

ANTONIO DA SILVA BRANDAO JUNIOR , _MMS SAHIEA EM ovnn
_________._______

'
_ . if.

.
.lu, y_

.é, , A',

:,,a' ' V .

5'.: _- V .' '

».__ L'. u

A.- . _.

MONTEIRO e

o-àâráDEB-Wê-í_

RUA DOS MERCADORES, I7|~Nno CONFUNDIR com IMITAÇÓES

A-ÚNIOA NO GÊNERO QUE TRA
BALHA MAIS BARA'EO

NUMERO TELEPHONICO, 737

Esta redacção V encarrega-se de todos os. trabalhos typographicos _

0MB“) ELEGANTE AAAAAAA A AAAAAAAAAIAAAAAÉãíía'ãodE“;aÊÊEÊÉãÍiÊÉÉãÊâÉ

*a* DE “a" AA AMAM Agamenon:arrasar;;

DI

Que, mettido n'este canto,

E s'algucm quizer li'mpal-a,

  

 

  

   

com esmerada. perfeição e medici-

dade de preços, toda a encommen -

A V E I R O
da. de quãlquãer obra concernente

á ss o.

--+- VlBTlllllNll TAVARES LISBUA sfsââão preciso, em qualquer
dia da semana, fazer-se encom--

E. a ha da. aar Samara a agasalho a “a" "a Ma" ::ZildâãaãEiñãfmâarêãzyãáostifãi
mals @011176111911136 e elegante contra 0 (Oliveira d'Azemeis) guezes, que para isso o awzem

'

pelo correm ou pessoalmente.

FI'IO, vento e Chuva, 0 proprietario d'esta ofñcina, _

   

e 0 mais eommodov para viagem. E se quereis

o verdadeiro só o encontrarem na

ALFAIATERIA DA MODA

de ABEL GUEDES DE PINHO

AAAAAA AAAAAA AA AAAA AA AAAA '
DEPUSlTU DE BYCICLETTE

RILEY

+

   

  

 

  

 

  

  

   

  

     

!uma mnum '- ._

PORTO
Premiada com medalha de ouro

Im toda ee exposição¡ l que tem concorrido

BORUASENEBHES

á Ramos para altar. 3

Grande sortido I

de plantas para ,

adorno. Flôr de laran-

Telmmu: A jeira., e todos os apres-

VILLE-PORTO tos para nores.

Machinas de Cos-

tura das bem conhe-

cidas e acreditadas

marca “Opel”.

Rua Sá da Bandeira. 249

   

 

E outras marcas; todas as pe-

ças precisas para. as mesmas_ Con-

cortam-ne bycícletes

Preços sem competencia.

w

 

DEPOSITO DE CALÇADO

 

. _ As machines de costura da acreditada marca «OPEL» são, indubltavelmente, as unícas que poderão preenchea

todas as egugencms no freguez-leves de andamento. podem ser usadas por pessoas de qualquer idade; o seu ponto elegante torn_

estas machines preferiveis a qualquer das outras marcas, sendo tambem de um encantador e maravilhoso etYeito em todos OS trnba

rhos em bordadura, razões porque estão sendo usadas, de preferencia nos grandes atelieres de modista e alfaiate das principaes ter'

las estrangeiras. Não comprem, pois, machinas de costura, sem verem as da marca a0PELn. Dão-se todas as instrucções e GUSína-Se

o bordar gratuitamente.

Vendas a prestações de 500 réis semanaes.

Há á venda todos os necessarios, taes como: Oleo, vazelina para conserVar OS nickelados, agulhas para todas as marcas,

DEPOSITOS NA PROVlNCIA

* _ 1h
LOIMBRA Manoel CME”: do P. D.

- é N' ves annrte
FIGUEIRA DA FOZ .Loiça :e .

SANTAREM - Fonseca. & Souza.

BRAGA- Pinheiro & v0.“

ABEL GUEDES DE PINHO ?Í,.;..-

Largo da Praca n.° 46, 47 e 48 -OVAR

etc., etc.

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

Preços muito reduzidos.

 


