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Debalde os vampiros que se aceitam na sombra
e se conluiam nas trevas da noite para forjar os mais
vergonhosos processos politicos

tentam esmagar os

con'ibatentes, debaldez—a nossa força está
«.*—___

na

causa

Vereadores effective;

Dr. Antonio Joaquim d'Olíveira. Valente, proprielario,
Cuidemos por emquanto apenas em esmagar por
Travessa das uma grande victoria. que é certissíina, essa gente
que

Dr. Joaquim Soares Pinto, advogado,
Ribas, Ovar.
.
Manoel Martins d'Oliveira Vaz, proprietario, Fente,'
Ovar.
Joao Pacheco Polonia, negociante, Rua Nova, Ovar.
Custodio José da Silva, proprietario, S.Martinho,Arada.

nem tem sympathias, nem popularidade no concelho.
E' que todos vão a urna no proposito firme de
fazer valer contra os que por ahi propalam arruaças,
apenas a força do direito. (Joriservem—se os nossos
1 ceia'eligionaries sempre dentro da ordem e da leg-ili-

Jnão Pereira d'Oliveii-a, proprietario, Mathosinhos, Es— dade, porque
nem
outr
a.
coi
sa
ped
imo
s.
moriz.
Ordem elei—seja este o nosso [emma duranteo
Manoel Gomes da Silva Bonifacio, negociante, Sant'— acto eleitoral, par
a
que os nossos adversarios nae possam depois ter que allegar em sua defeza.
_

Anna, Ovar.

como sempre

Antonio Fernandes (I'Andrade, solteiro, lavxldor, De—

Vira o povo (l"tlvarl

veza, S. Vicente.
Manoel Gomes lª'erreira, negociante, Murteira, Arada.

para attrahir os incautos!

Lembrxe-vos que o protesto
mais formil para _csmagardcs de
uma vez para sempre a reacção
dos tyrannns & o lançardcs na
urna o vosso voto conºcenciosr),

Manoel Gomes Pinto, negociante, line da Graça, Ovar.
Manoel d'Oliveira Folha,, negociante, Ribas, Ovar.
Dr. Francisco Fr.-rºmeiro de Pinho Branco, advogado,

da Rua dºs Ferradores, Ovar.

a favor do grande partido pro—
gressista d'csta icrra. represen—
anseios: Aª urna pm tado por homens livres e inde—
pe
nd
ente; que a voz do seu
mais uma vez derrotar-des esses
pr
es
ti
gio=o c'iefe lucram com tohomens sem fé nem lll. que
da
s
as
fo
rç
as
e en :rgias da sua
, querem ímpudicamente roubaral
ma
,
“i
nc
essantemente para irivns e prosterg'ir a vossa liberE' cºm o grito ingente le-. dade tão querida; pira impl
u
m
p
h
í
'
r
nºesta grande causa—anque c' de vós todos—que é a da
vantndo por todos os homens li— tar e
triumpliar & ªªª negra dª
li
be
rd
al
c
!
l
bcraes. é este o grito que se rc- r_vraunia!

A' urna!

E' esta a lista, que o partido progressista apre-

.senta para a futura gerencia da administração municipal.
%
Ninguem põe em duvida que ella alcançará uma

que a :ippoía

perante a urna; porque, não só os (:.-ivallieiros. que a

compõem são verdadeiramente sympalhicos aos nos—
.sos contem-unem, mas ainda porque o partido progres—

isista dispoe d'uma força politica enorme.

o partido progressista da nossa terra.

não piiclein valer as intrigas- do

fallazes e fagueirzis csp:rança=

sar
dos
bea
tos
,qu
o sempre os nossos adversarios pro!

Manoel Maria. do Pinho, lavrador, Villar, Vallega.

FI eonh-a

Não vos deixeis seduzir par

mo as lagrimas do corcodillo

Viva a nova camara progressista!
Viva o partido progressista d'Uvarl

grande victoria politira para o partido,

nestidade o municipio ovareuse.

(Join estes processos sempre temos vencido, apejectaram, Vamos a urna para vencer,
temos vencido.

Antonio Joaquim da Fonsera, lavrador, Pereira, Vallega,

partido progressista, que no
actual momento historico repre_
senta a liberdade opprimida, o
qual vae hoje eleger os homens
bnns e honestos, que sem pergamin'ios nen tr1dicç5cs de raça,
e como democratas lilo-de adminiªtrar conscienciosame'ite com
toda a economia. rectidz'io e ho-

feitas por essa game, que se diz
rcgencradorn. as quaes são co-

!

Vereadores substitutos

honra. pira o vosso brio e po"dcnor de homens líºrc=, índependeutes c não escravoa!

que debatemos, na razão do direito que nos assiste.,
Luctemos agora perante a urna, condados em
que os nossos direitos, serao garantidos e a liberdade
LlBERAESl chantac-vos
do voto assegurada. Depois, se depois, desvendaren'ies todos e vinde mais uma
vez de—
os tramas nogentissimos com que nos procuram en— por o vo
sso voto em prol do
volver.

A futura vereacão municipal será composta dos
seguintes mvullnell'as :

Cabanões, Ovar.

E este período foi cheio de in—
jusriças e ultrnjcs para a vossa

que Os dis-colos lan-

ram mito, que)" perante m; g-ivcruee, (pier perante o
povo-,

pai-cure em todas as coocicncias
Povo do concelho d'Ovnrl
sãs, que teem amor (: patriotis—
!
A'l
ert
a
m
o
a este torrão natal, que nos '
,
í viu mil—”CCF, e que não se davam
Lembrei—vos de que o fez_, avassallar por meia duzia de ca— reze ignominiosa da Tyrannia
e
|l pit
- acs
- mór
.
.
.
cs com instinctos u- da ígneranc'a, tão decantada
grinnes e sanguinaríos, que que- por esses hºmª'lª— º grande ?º—
rcm emporca'lhar com a sua ba- I'l'WlO do obscurantismo (: das
[
bi pestilenta o glorioso parti to ! trevas para esta bºi e generosa !
progreªsísm
tão nobre nas suas , teria, tã-J exuberante de rasgos ;
'
traxªicgõcs (: tão grandioso nas? de civismo e de dedicação dusuis lllªlllíC—"laçõlhi
reu, nada meu..-sd: 253nao=f... ,

A' uma cidadãos!

A' uma pcli nossacausa que
é santa e justa!

Aª urna pela liberdade!
Viva o partido progreseista!
“'

lz'j'tior —— Plazido Augusto
Veiga -—Reda::ão & iypngrapfila
iu.i dos lºcr'radarcs, Ovar.

