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Tratam
Desde o primeiro dia em que
a mà estrella do paiz loruu às
tnãos do- sr. Dias Ferreira & chave da governação

toniza

publica, :! py-

ministerial tem proferido

varios oracnlos mais ou menos
audaciosos, ora. sorridentes como

ltlllta cortesia do sr. de Bethsaida,
ora tetricos como a viseira do sr.
Furtado. Entre :todas essas toadas

amigos descoroçoaram. as dedicacõcs fugiram e a nação retiroulhe a sua confiança.
E n'osia conjunctnra que o
sr. Dias Ferreira investe irado (:
terrivel contra tudo eitotlos amt-an
çando deprovocar grande estar
dalhaça, se a sua insensatez administrativa lho acarretar :! queda proxima! Engana-so, todavia,
o sr. Dias Ferreira, na sua queda só poderá arrastar os nltitnos
lampejis da sua. vida publica. ()

sr. Dias Ferreira, se não quizer
abandonar o poder no meio da
tnditfcrença nacional, apenas al'
Cançará deixal'o no meio da mto
oração publica. O resto são bravatas infelizes e innoppwrtunas.
Os tvrannus dessiparam-se á luz
das liberdades da civilisação moderna, e

os

tyranetes

sómente

pruplietiras destacam'se, prrem, nos divertem :. luz da ribalta.
as phrases fatidicas que de vez
em quando o sr. Dias Ferreira
.
se digna lançarlao seu povo O
feitio tragi'comico que o sr. DiasFerreira tem assumido perante ()
Prevendo o resultado dos as'
paiz, assemelha'o bastante ao etanol somos leoninos do sr. Dias Foi"
d'uma companhia acrobatica em

decadcncia. Não lhe sobejavam já
as infelicidadcs dos seus compro'
misstts como estadista, & necessa'

rio ainda que successivas impru'
(luncías, com pretensões a faofur'
runadas, venham (lcsprcstigiarto'
talmente a acção do poder.

Em

principio o sr. Dias Ferreira doi'
xava antever que no seu cerebro
se revolviam planos gigantescos
de administração publica, clabu'
rndos em vinte annos de [;;-sta
ção. lã decorridos mais “ mezns
continua a gestação, sem indício
de rhegar a termo.

Nos primeiros tempos de governo as suas palavras ressnmtiravam a paz e a- harmonia de
todas as forças vivas da nação e
annnnciavam () acato á disciplina
partidaria evocando () auxílio dos
chefes politicos. Mas no decurso

doit mezcs apenas tem procurado desmantellar os partidos,
duspresandt) o conselho dos chefl'S e alimnntando a vaidade das
ambições subalternas. llasteiaa
bandeira da nada nora e cercase precisamente dos homens que
eram apontados como os fautores
dos males que assobcrbam a na-

reira, acedem jà certos jornacs a
prover o bornal do governo com
alguns mantimentos, que lhe facnltom mais larga viagem. 0
mais miraculoso dos manuais cba'
ma'se agora gabinete parlamcn'
tar. Nem podia ser melhor os
colhida a procedencia do remedio.
N'uma camara formada em grau
de parte pelas vínlenuias, pelo
roubo e pelas falsificações BICIIO'
mes, e que

reside,

sem duvida,

a anctoridade, o prestigio e a
opinião do putz.
Nªuma camara de politica in' decisa, indecifravel mesmo, fra'
cionada em numerosas patrulhas
sem ideias nem unidade de acção
e que o sr. Dias Ferreira deve

recrutar 'a sua maioria. Não nos '
cançamos de admirar esta politica

via a magica do gabinete parfa'
mentar. Seja, porém, como for.

e certo que o pela não pode com
tinuar à mercê dos caprichos ba'
Infos d'um ministro que» tem cau-

-."-t
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. Post tantosque labores...

s::do tanto damno ao paiz, com o
seu desleixo e a sua inaptidão

governativa. que obrigou já um
seu antigo collega no ministerio
a exclamar que só achava retri—
buição contligna para a font-sta
gerencia do sr. Dias Ferreira.
n'nm tiro! E' exagerada, mas é
significativa & phrase.“
Aguardemos, no entanto. essa
cntadupa de medidas que se aonunciam para breve,'e onde () tino do sr. Dias Ferreira vao rn-

volar-se em toda a pujança. Pro'
mulgadas alias o paiz nada mais
tem a esperar o o Capitolio on a
Tarpeia será o destino imme—
diuto do sr. presidente do con»
selho.

vrantnrs'
Cansou profunda impressão
no paço a firmeza e a lealdade
com que o honrado militar o sr.

”

"

bodegas imundas de qualquer
sabujo como elles I
E para que tudo isto?
Para consutnarem factos descaradamente vergonhosas e pelos quaes () publico sensato ,os
perpetuarà para sempre como
um escarneo lançado às faces

Logo que nos arraiaes aralistas suou a hora da derrocada cada ntn dos seus esfaimados gnlogins tractou precipitadameute de meter nos seus al—
forges todo o armamento e
etpnpagens, deixando apenas
após de 3: uma nuvem negra,.
culo cmpanamento lhe rodou o
Cantinho para. o castello feu-

dos sens dedicadt'asimºs amigos!

Profundamente ridículo e

papel de taes farçantesl
E não se envergonham estes calma de terem commettido
as mais nojenta: patifarias,para
à sombra d'ellas e à viva força.

. tentarem escalar elevar (l'as—
salto as cadeiras muuicipaes,
a muitos dos quaes já nem
dal tlo Matto Grosso, onde dia— uma. nesga da vestidnrn de S.
riamente, noctnrnamentc, se nr: Christovão chegava para lhes
diam no meio e a. contento retribuir os seus altos comettl'csszt cafila infreue, os planos timeatosl
Choretn agora ao menos “a.
estrategicos para uma gloriª que
“antecipadamente,traiçociramen—
te, tinham como certa e que os
seus arautos por sua vez espa-

sua iuepcia, vistote'r deixado
apaz de si tão tristissimas rec n'dações do seu ínfactnado e

lhavam e a sua escªrradºíra de indecente procedimento.
contente batia palmasi
Desde essa hora em que
os coripheus do despota andacioso abandonaram aquella
Apreciação
solar, jà ali se não ouvem senão os soluços e arrancos da AO RISO DO SR. SILVESTRE
ultima agonia, porque fizeram
AMENO
passar nqnclle phantastico mo-

Francisco José Machado, deputado eleito pelo circulo das Caldas
da Rainha. interpretando os seu—
timentos dos seus constituintes,
declarou a sua magestade el'roi ríbttndt'l
D. Carlos que lhe podia assegu'
Essa pleiade de reles avenrar pela sua honra de soldado e
tureiros,
que
mal
desponta
va
pelo seu brio de cidadão, que a
conservação do actual governo o dip, surgiam de todos os
começava a constituir um grave becos, enra'ninharnlo-se para
perigo para as instituições pelo "aqnt—Ile covil, fazendose acomdesprestígio e abatimento cresº panhar de caras repelentes,
cento de todos os principios de tlctappa
rece
ram
d'ali
,
com
o
por
liberdade, de legalidade, de mu'
encanto, indo aquellos instal—
ralídade e de justiça.
.
Era assim que faltavam antt' laruse agora n'um outro covil,

á. franceza, a italiana e à hespa'
nhola. applicada ao nosso paiz.
E sobretudo quando tratamos de
ajustar os caudilhosdos differen' gamente aos reis os seus mais
tes agrupamentos politicos d'eS' ' dedicados a mais leaes servidO'
sas nações aos nossoscabecilhas l res e sua magestade el-rei, cora'
patrulheiros. O. sr. Dias Ferrei' ção portuguez como os que 0 Sª'
ra teve sob a sua ogide todos os' bem ser, devia ter uma imprGS'
ses caberilhas, conservando-se são bem agradavel. ouvindo um
apenas extranho ao jubileu o par' homem de bem faltar tão portti'
tido progressista, atroztnente per— guezmente ao seu rei, dizendoseguido em alguns circulos, ora the a verdade toda, com o desas'
esses homens prometteram ap- sombra e com a energia, de quem
poiar o governo nas camaras e tem a conscrencia de fa tar a ver
com esse pacto estava viavel o cla-le.
ministerio. Vemos, porém, que
N'estes tempos de submissão
os ares se toldam, e agora e o e de transiguncia, que vão em"
sr: Dias Ferreira que terá de ir rendo, este exemplo de austeridu'
ao parlamento para refazer umi- de e de hombridade é uma exce'
nisterio de modo a não ser mor- peão para impressionar. Ainda
dido pelas viboras que acalentou ha pnrtuguezes felizmente e a racom tanto desvelo.
ça dos homens de bons não està
Até aqui tudo dependia de sr. ainda extincta, mercê da ProviDias Ferreira e das medidas fiº dencia l

ção! O sr. Dias Ferreira julgouSP. uma divindade porque alguns
exploradores politicos se lhe rojaram aos pés em troca do alento
governamental. e no seu extasis
de magnidcencia não prosentiu a
onda da indignação popular que
sracastellava dia a dia em volta.
dos seus actos irreflectidos e ina'
nas. 1 Durante algum tempo sentiu o bem estar de quem possue
força para actuar, amigos para o
aconselharam, (Indicações para o
fortalecerem, o um povo inteiro nanceiras que elle apresentasse.
para o applaudir. Actualmente Hoje tudo depende simplesmente
tudo se esvaiu como o fumo dos dos homens que elle apresentou
seus prometttmentos. Não tem ao parlamento. Percebemos tuda-

,

que pode a verdade que se di-

ga, não é menos doíque cabandonado por elles !
E não se envergonham ain-

da. hoje estes fidalgºs de linha-

(Ao sr. Dias Simões)
Li, no numero to da «Folha
d'Ovarn, a definição do Riso, do
Silvestre Ameno, e com fran—
quem, eu. que sou um pouco

alegre, não Consinto semelhante
conclusão, d'uma

expressao tão

nítida e tão clara da nossa alma.

Cumprebcndc o riso de .bem
e do mal, com vontade, ou sem
ella. para comprazer os outros,
ou comprazer-se a si.
Ha homens, que

adoptam o

riso por systems, assim como outros & svri idade.

Eu gosto mais dos que riem.
0 homem, que adopta o syste:

gem chula. fazerem camaradagcm com assassinos e malfei-

ma de rir, ri de bem proprio; rt

tores, que toda a gente conhe-

sem chat, para escarnecer, ou
contrariar o proximo, para com'
prazer se a si, quando a seitafação trasbordada, ou comprava-er

ce e o boletim critninalo apregoa bem alto l
São dignos uns dos outros!
Envergonha ate' que qualquer d'essca Cªpuchos, que redeiam o colarinho da camisa
com uma fita, não terham a

coragem precisa do se esconderem antes por detrnzdo tnonturn. don-le nasceram, do que
acompanhar familiarmeute com

vagabundos assalaría'dos, cuja
vida passam diariamente nas

com vontade (quando a sente) e

os outros, quando sem espirito

contam uma sediça graçola.
Uns exprimem, pelo olhar, as
impressões da alma, outros, pc'
los labios. rindo, mostram o que
ella sente.
Se muitas vezes se fulmina
pelo olhar, muitas mais se falou
na pelo rir.
Em todos os casos e rir e
uma expressão do que sentimos.
Se o riso é sereno, está. a al'
mu mansa, se e forçado, está a

i

O YA il iªLNSE
ªlmª contrafeita, se e cynica, ca'
& a alma

eomufsai-.'.

equilibrar-se, por muitos annos,

Ofir

mas um dia a fatalidade d'ále,

denuncia; a seriedade encobre.

que é Deus, arranca'lhe a mascata e como todo o homem deixa
de ser honrado, quamlo cominotte

A seriedade '! ! !..-

Vejo—a no rosto do vindas,
daudo'lhe impossibilidade, para, a'pr'lmeira canalhisse, assim elle
beijar Christo dep ás def“
diria:! deter, nos sentimentos de
vendido.
lidºs os imparciaes, a reputação
chma. encerrando constante' pura, que até alia sua .arte pode
mente a (rente de Filippo H de — mslentar.
Hespaoba. o grande .assassino do
Apresentandtrlhe homens d'es'
seu tempo.
tes, quero ao provarªlhe, «quie ha
Vejoºa, mais tarde, dando 'uma condições tão vis e tão infames
horrivel taciturnidade, .ao cruel '(e serias) que me faz»: amar,
homicida Trtmmann ?!
" cada vez mais, o riso, que de'

Vejo'a agora rota. estropiadmº nuncia, como desprezar a serie—
rameira vil, depois de tantos dº dade, true encobre.
.

nos, pregada por ahi na cara dos ,
rom

e

se

,na do, r"

anos. noa covardes, noa ay"- the? gia," masa
[muitas e de toda

a casta de entes que lazaro vida pela estrada
«Sattdieco

Eu não conheço o sr. Silves

)

tre Ameno:I mas parece-me. que

lhe wslºu & degeoir algum sºrri
80, ou ªlgumª gªrgalhªda.
'
Se assim e, tenho a certeza. ,
que sob o pseuilonimo de Silves-

tre Ameno, é .uma mulher que
laila.
Aquella diseripção do Riso
parece a declaração «Rum factoI'ois. sr. Ameno, eu digo—iba,
que se um dia me fer-isac os .envidos uma gargalhada tynica. ou
se divisaase nos labios d'alguem,
um riso que ano .esc:imecesse, eu
que gosto de vir, haria de abafar
immediatamente a tal gargalhada,
e fazer chorar quem tão be
riu !
Faria "isto, porque não seu
serio, ha caras de serios, que são
boas para tudo.

!

por-

que por bom signal e sem pre o
_ mesmo assumpro,a mesma cousa
i e as mesmas palavras, e vejam
se não salta=Catramillo=por to.
dos os lados. ..
—llouve alguem que capil_ casse ao homem de galão branco,
que o sr. tenente coronel, podia
muito bem superintender no comnando das fºrças, na qualidade
de commo-dante militar, viste
elle reunir em si esse cargo. com
o do Cºmmando de dis-trico de
reservas, duas cousas perfeitamente distinctas(Iremos upe lhe callaram no
intimo as explicações e por isso
se diz que S.; dado W ni» tato.
o pedido para ir deiondecos réus
da «Falha» no seu proxtmo jul'

te a
sua alma de lama faltam os tendões da dignidade.
* gamento.
Quem se queixa da seriedade,
Em compensação, porêm, COI"
porque o mordeu, pede dizer que re que sera' brevemente requisi'
nem um so nmsculo da sua cara tado pelo ministerio das obras
de estanho denunciou a raiva im- publicas, para fazer parte d'uma
potente que lhe rola as entranhas. comissão que procede aos este.
Com esta, «sr. Silvestre Ame. dos para conducçõe
s rapidas en'
no, flndam todas as considerzh tre diversos pontos
do nosso pair.
ções aos seus escriptos porque
—— Vá lit a promettidaquelquc
prefiro a elles, quamto for ocea- , chase a respeito do sr. adtninis'
sião, outra maneira de nos en- í trador e das eleições parocbiaes:
tendemos que ta.. faltando.
O governo civil remettcu à
Ponto, ºl—lJ—Qz

administração d'este concelho uns
olhares sobre as eleições de que
tratamºs.

Dias Pereira

Noticiario

Esses editacs, porém, conti'
nham um erro e e governo civil
mandou—os retirar atim d'evitar
que fossem Mude:, etc.
O sr. administrador entendeu

_ que isto queria dizer que não
haviam eleições e rapa d'um olâ'
º ele para e presidente da commisUna punhado de nosão
do
re
ce
ns
ea
me
nt
o
eleitoral,
Olhe, um sério, conheço eu.
llciao
di
zendo lhe que por ordem supeque depois de julgar ter recebi—
rior, estavam ª snsp'nsos todos os
do uma afronta miidra, ,passa
A «Folha d'Ovara, depois de trabalhos para as eleições
para*
muitas horas commigo, deccorri- nos dedicar meia columna da sua
;
dos poucos dias almoça e recebeu apreeiadissima prosa, termina em chiaes.
O
pre
sid
ente da commissio
me com a cara ordinaria!
clamando: mas quaes serão os que fundadamente estranhou tal
Depois d'isse, encontra-me ignorantes que liguem importam
or
de
m,
dirigidªso ao governador
terceira ver., cnmprimentamomos cia ao Ovarense?
do
districto contando-lhe o caso e
do melhor agrado, elle lingindo-o
Appoiadol Assim à que é perguntando se realmente não ha'
e eu sentindo—o.
darlhe ._
vi
am
trabalhos para as menciona'
Passados quasi dois mezes, :'à
Et que estamos com as maos das eleições.
laia de reptil. vem dar—me uma na massa, prevenimos o referido
Re
sp
os
ta
de
governador: qual
mordedura, que julga mortal..
;papel de que se não deve apres' historia, nem qual carapuça
! Nos
Este homem que não teve a ser tanto em dar noticias, quan'
ap
en
as mandamos retirar uns
coragem de me pedir uma eir- do d'etlas nio rouba a certeza
plicação, faz do seu estomago uma certa. Por-exemplo: noticia que cditaes para não terem o seu
des
tin
o,
vis
to se notaram que
caldeira de conservar. para mais estamos nos ultimos momentos
, continham um erro ao numero
tarde mostrar, que se não tem nas vascas da morte.
dos substitutos, o que nada imº
a inergia d' uma alma sã. tem
Raia afinal, porque, estamos pliea com o seguimento dos out
ros
uma boa dose de amor pelo ins- já bonsinbos, oh rapaziada de S.
tra
balhos.
tinrto da conservação.
Miguel, e salvouªnos apenas um
E
que lhe parecem, esta resº
E' um cobarde, porque estive- puraante.
posta ?
mos sos n'uma hospedaria, andn'
E provem... o contrario!
Tri
ste
,
palavra d'honra.
mos sós durante quatro horas e
— Falla-se trªuma grande inª
Agora por tristezas: O dr.
a cobardia junta com a hypocrisia nevação cá na Pawonia. Albrrnam
Des
calço, o sr. Sobreira, o sr.
deu-lhe tão grandes forças, que que todo o pesaeal da merc
earia Lopes e outros andavam para
sempre lhe vi o ar parsahvo e cbineza. passa a usar rahicho
e ahi a dizer que o sr. Aralln ti
sisndo do costume.
mais adornºs lnberentes aos liª nha morrido, politicament
e enten'
Se ello se desse de mim, como lhos do celeste imperio!
se, porque morrer a sério, D.,-us
julga que me ri d'elle, com toda
Devem apparecer, sendo as- nos defenda de tal Enfortunio !
a certeza não passaria incelnme, sim, bonitas carinhas!
Vae se não quando—zàs, ap'
como eu passei.
=Mais se diz que o governo parece o sr. dr. Aralla, cerc
ado
Eu não devia admirar-me, do sr. José Dias, em attençãn
porque não é a unica alma de aos innumeros serviços prestados de tres seraphins, os meninos,
Di
as
Simões. Freire de Liz e o
garoto em corpo de gente séria. ' ao partido regenerador,
pel
o
ta—
'
Chiquinho Marques (uma especie ,
Se quizesse mostrar—lhe di- lentoso e distincto orador sag
rad
o
de 3 ratas) a querellar do nosso
versos types, apresentava-lhos. o padre Antonio. vae
nomeal-o collega o «Povo dvaarnr!
,
Conheço eu um bem odioso, tan' ti“—acordo com o vatica
no. couego
Pedimos PMS as almas pieto esta pensativo, como alegre, honorario para a se
de Faro, col- dosas um padrenosso e uma ave
tanto chora, como ri, para elle lado no ontnnt
o na ireguezia de maria, pela sorte d'aquelle nosso
tudo isto e a mesma cousa.
S. Martinho.
in
fe
liz irmão...
Pensativo, alegre, chorando
Acertadissima escolha!
.. Pessoa ,da contiança adir'
ou rindo. tem sempre os pés prom-— Querem saber uma? O sr.
ma
'n
os
que orar. Antonio Dias
ptos para dar um coice, a quem dr. delegado nome
ou quatro pec Simões, que escreve na «Folha
lhe faz festa, sempre os dentes ritos, para darem
o seu parecer, dlnvarn, com o pseudonimo de
aguçada, para ferrar & quem o sob a possibilidade do Catram
illo Silvestre Ameno, passa agora a
acaricia.
ter escripto o artigo querellado usar e de Silvestre
Agreste,-em
Emtim. sr. Silveste, queira pelo ar. tenente coronel!
vi
sta da escovadella, que lhe é
perdoar ao adversario do seu Hiso,
Então alguem duvida d'isso ?
applicada. na secção competente,
porque elle apenas tenta notar0 Catramillo escreveu, 6 por por um seu amigo.
.. d'outros
lhe, que a seriedade à raríssimas sitivo. e continua a
escrever os tempos!
-'
Vezes boa e muitas vezes mà.
artigos da «Folha», como seu rcCo
mo
o
di
ab
o as tece.
Um homem, quando quer enº dactor politico, que é.
—— O frio que ultimamente tem
cobrir, com uma certa seriedade
Leiam : decima segunda in- apertado, conseguiu faze
r contrade rosto, os seus defeitos pode jeccâo da serie=ideias
diversas= hir muita belga; que por ahi ba-

ll

l
l

via em descomtnnna es proporções. Mais um serviço que a na'
tureza prestou por ordem do rea-

pecnvo pee d'ella... Contra isto
—náo ha dois de contra ! ! !

Mavorte, terminando esta tirada,
travou da sua penne, e deu um
(murro
na meza,qne ficou desconjunctada,
Ao pobre do faminto cheira a
( eslurro ;

-———-—-———

por isso larga a imprensa, e vae
(para a estrada

Retirada

gritando que lá dentro está um
(burro l!

00 Furadouro chegaram hontem a esta villa os nossos preS'
tantissimos amigos com suas fr
mªias, os srs. arraes, José Pache'
co Polonia, seu filho João Polonia,
seu sobrinho Francisco Ferreira
Coelho e o

reverendo

Falconet.
-————-———_.

Francisco

_

Correia , Vermelho. Estimarnos.

CANÇUES POPULARES

*

( A pedido)

De visita

0h ! l'hylomena

Esteve entre nos de visita a
sua familia n'esta

,

villa, o nosso

bondoso amigo e acreditadissimo
negociante em Villa Real, o sr.
José Maria Pereira Carvalho.
Se: 3.“ foi para aquella villa,
onde as transacções commerciaes
reclamam a sua presença, e :
quem desejamos as maiores pros-

pertdades de que se uma digno.
'———*_—

liar

Calcula'se por este anno terª
minada a safra de pesca n'esta
costa. Na quinta feira ultima os
nossos pescadores procuraram l'azer lanço, em vista do mar se
apresentar bonançoso, mas e re—
sultado foi nenhum. e por isso
mandaram em seguida os senhorios das campanhas, recolherem
os seus aparelhos.

”º Pºr“! ªº Lªilª“;
Acabaram—se as bananas
Nas passadas eleições
Oh! que rica Phylomena

Nas passadas eleições.

0h! Phylomena
Da caso Roob-cd

As creadas de servir
Mataram o Cachingó
0h ! que rica Phylomena
Mataram () Cachingó.
Oh! Phylomena
A dansar com uma cauda;
As creadas de servir
Já não querem mais banana.
Oh! que rica Phylomena
Já não querem mais banana.

Obi Phylomena
Com saia de dores;
Acabou-se o Cachingõ
E o tolo dos Ferradores
0h ! que rica Phylomena
E e leio dos Ferradores.

%

ALTO FRENTE !!
«Eia! avante! marche ! mar-che!
«Ao combate., mens valentes!
«Façam balas de. . . papo! !
«A clica com unhas e dentes !:

Ohl Phylomena
Sangrida n'uma veia
A viradella de casaca
Matton o Manel d'aroia.

Oh! que rica Pbylomena
Matou o Manel d'areia.

Continua .
Tangarré

Isto dizia um litt'rato,
que fez curso na tarima,
a um typographo esfaimado.
que compunha a sua rima.

ANNUNCIOS

=O' patrão, diz o seque:
da arte de Gultembcrg

Edital

S'eu tivesse de comer,

trabalhava com mais gosto.
—E'a um asno meu rapaz.

Eu. quando estava ao serviço,
nunca me lembrava d'isso. ..
E sempre firme no postei...
«A's vezes o capitão
lá da minha companhia
a meu respeito dizia
(era muito delicado!) :
«Este é de minha leiçâo;
«; o typo tarrmbeiro
“«grande como um sobreiro

Antonio Soares Pinto, presidente da camara municipal
d'Ovar:
x Faço saber que, em virtude da deliberação d'esta camara, ha de ir a lanço com a

maior publicidade na sala das

abr-tuo como um soldado.
u

E eu já era ollicial :
tinha tres divisas bellas,
sabia dar às canellas
mal ouvia a voz de fºgo!
E estaria general
ia muito bem reformado
se não me faço lettrado !!
Cada um faz o seu jogo. . .

sessões d'ella, elas ll) horas
da manhã, do ia “ do mas
de dezembro, e se arrematarà
delinitivamcute se assim convier aos interesses do munici—

pio, o seguinte:
L' Os estrumes do caes da
Ribeira, Carregal, Ribeira de
Mourão, Puchadouro e letra do

Santo, na freguezia do Valle—
«Hoje seu director
d'esta jolha, um valente!

gª—

Passo a vida bem contente
aqui a beira do mar.
Bem sei que não seu doutor,

arcªda.

em Coimbra educado;

mas het de ser deputado,
deputado por Ovar ! ! !»

2.' As lojas e assentos da
As condições da arremata—
ção estarão patentes na secretaria d'esta camara todos os

.

OVAncha
dias acontar da data do .presente edital, ate ao acima an—
nnnciado, onde poderão ser

examinadas por quem n'isso se
interessar.

com quintal, parte de poço e, isto sem prejuizo do ªndament
º

mais pertençªm. Sitª “8 ruª dº; do mesmo inventario.
Outeiro, d'esta villa,que confronta do norte com José Correia
Bolhão, aul com o João do Vau,

HIS'IJAORIA
GUERRA FRANCO-PHUSSIANA

Ovar, 2 de novembro de l892.

nascente com a rua a pºente com

Verifiquei a exactidão

E para que chegue ao conhecimento de todos mandei
passar este, que amxado será
nos lugares publicos do costu—

Manuel Joaquim Rodrigues. de
natureza allodial, avaliada em
' 4005000 reis.
]
Para a arrematação são cita—
dos os credores incertos.
me.
Ovar, 25 de novembro de
Secretaria da camara mu- 1892.

nicipal dm», 2! de novembro de 1892. E eu Francisco

O juiz de direito
Salgadoje Gameiro .

EDA
0 Escrivão

COMMUNA DE PARIS
rnnucçao na
iGuaIdino de Campos

Frederico Ernesto Camarinha

O Juiz de Direito

Abragãn.

Ferreira d'Araujo, o li: “escre

_ Salgado Carneiro.
0 Escrivão

ver e sube'crevi.
O Presidente

— JUL-16 cial—:'D

Frederico Ernesto Camarinha

Abragão .
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AItBEMATAÇÃO

Edital
2.“ publicação

CONCURSO"

Os cincos volumes em que aa div
i
d
e
e
s
t
a
o
b
r
a
,
formato"
congregam os seguintes assumptos:
A _queda do imperio ou a guerra (1 'm
nastica.—A guerra n
a defeza nacional.—A

Perante a Camara Munici:
pal do concelho d'Ovar 8533
aberto concurso pelo tempo de
trinta dias, a contar da rogªi)"

ria.—'- A presidencia de Thiers—.as lu
c
t
a
s
d
a
a
ssembleia.—A tri
depºis dcscombates.==Os patriota

da publicação d'este annunºiº

sda Alsacia e da Lorena-Os em
p

no «Diario do Governo:, parª
Antonio Soares Pinto, presidenNo domingo A ,de dezembro o provimento de thezoureifº
te da camara municipal de proximo, pelo meio dia, à [mm privativo da mesmo camarª.
do Tribunal Judicial d'esta co'

Ovar:

marca, sito na praca, d'esta t'il'
la, hão de ser postos em praça

Tal e a sumula
! (indicações que Julio
com o vencimento annual de de justiça .e_an
imado

cento da receita ellectipor
2
Faço saber que. em virtudar, exclumdo
eca
arr
se
que
para
Va
serem
arremat
ados
por
quem
de da deliberação d'esta carna— mais oll'erec
cr sobre o preço da & proveniente de emprestimos,
ra, ha de ir & lanço com a respectiva avaliação, os bens ab'ai'
subsidios, legados, donativos e

maior publicidade na sala das xo mencionados, deeeriptos no m'
al,
hoapit
do
iva
privat
a
receit
sessões d'ella, pelas IO horaa ventario orphanologieo a que se
arno_
o
ituad
prece
o
rme
confo
da manhã, do dia “ do mez procede por ohito de Joaquim
Dias Correia, morador que foi tigo 32 da Reforma Adminisde deze
mbro, e se arrematarà no logar de Passo, freguez
ia de
definitivamente se assim con- Vallega, diesta comarca, a saber:
vier aos interesses do municiUma morada de casas baixas

pio, o seguinte.

L' O imposto indirecto de
8 reis em cada 0,545 de vi-

com cartinha de terra lavradla e
matto pegado, sita no lugar de
Passo. lrcguezia de Vallega. que
confronta do norte com caminho
publico, sul com Anna do Auto

dor no concelho; e 120 reis em
cada cabeça de boi e vacca,
40 reis na de vitella,e 20 reis
na de carneiro e chibato que
ao abater no matadouro ,-

taria d'esta camara todos os
dia: a contar da data do pre-

*

terra lavradia pegada e mais por
lenços, sita no mesmo lugar e
freguazia, que confronta do nor'
te com Francisco Jose Valente,
Sul, nascente e poente com ca'
minhos publicos, avaliada em
505000 reis.
Para a arrematação são cita'
dos os credores incertºs.

nunciado, onde poderão ser
examinadas por quem n'isso
ae interessar.

Secretaria da camara municipal d'Ovar, 2! de nuvem—

O juiz de direito

o.;

'a
,;

No atelier de alfaiate de lrnaldoAu
gnsto da Silva

A Tosse.
cimento auatorieado pelc
03232?) UÍSaude Publica de Portagal, ensaiado a approvado nor. hosplrtaea. Cada traem esta acompanham
com as observa-oca
de un im
doa princmaea medicoe de [as na,

a executa-se um fato prompto . vestir or 5 000

para cima até 203000 reis,

P ª

ai

r » all

No mesmo estabelecimento se e
n
c
o
n
t
r
a
u
m
g
r
a
n-iae va
nado sortimento d e fatos leitos
para homem como para cre
ança.

_Preços mais baratos que no Porto, que I
p
a
r
a
I—Íl'llft
rcguezia.
Maia de cem medicos attestam
a superoridade d'este vinho pa'
ra combater dalla de força

Salgado e Caneira

worm circense
mal..-;...

O escrivão

bro de 1892. E eu Francisco
Ferreira d'Araujo, o fiz escrever e subscreri.

fascículo o porte do

GRANDE BABATEZA
"'w—

Ovar, 12 de novembro de l892

sente adital, até ao acima an-

raio, custando por isso “O reis.

IOO reis pagos no

Praça—Ovar

Figueiredo e poente com Ma'

Veriãquei

Em Lisboa a Portao preço de cada
f
a
s
e
acto da entrega.
Nas demais terras do reino, accresc
a a cada

endo distribu

Antonio Soares Pinto.

As condições da arrematação estarão patentes na aecre—

32 paginas, em papel expressame
nte fabrcado para ella
res mensalmente, nos dias !, lO
5 volumes.

ABNA DU AUGUSTU DA SILVA MOURA

2.0 O imposto indirecto de
5350—500
0
reis.
e
Outra
morada
12 reis em cada killogramma de casas
baixas, com cartinha de

carneiro e chibato, que se ven—

Londrçoes d'assignatura—A ob

0 Presidente

noel da Silva Castro, avaliada em

de carne de boi, vai-ca, vitella,

a patria.
dos episodios, das crises,
quadros pun'tenh
(:laretie descreve com um profun
d
o
s
e
n
t
i
m
e
nto
por um ardente amor de liberdad
e

Toda a correspondencia deve ser d
.
trativa
irigida aos editores LEMOS
Ovar, lide novembro'de 1892 — C., Rua de S.
Victor. It!). PORTO.

nho maduro, doce, geropiga, nio José Caetano, nascente com
serrano e verde, que se ven- o doutor. José Lopes Godinho d.der no concelho.

times.—_O renascimentoda patria franc
e
z
a
.
=
A
p
r
e
s
i
d
e
ncia de Mac-Ma :
—Clcatrisaçao das chagas d

RUA DAS FÍGUEÍRAS

Frederico Ernesto Camarinha
Abragão.
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ARREMATAÇÃO
l.' publicação
No domingo 18 do proximo
mez de dezembro. pelo meio dia,
à porta do Tribunal Judicial dºes.
ta comarca, eito na Praça, d'esta

ulla. ha de ler posta em praça
para ser arrematada, por quem

Pelo Juizo de Direito da ca'
marca d'Ovar . cartorio do ES"
crivâ/o do quarto ollicio Frederiº
co Abragão, correm cditos de 30
dias, contados da segunda publiu

N'este estabelecimento fabrica-se com todo o esmero
oliilcz e perfeição toda a obra concernente a este ramo do
industria, como são: pipas, meias pipas, quintos, decimos,

cação d'este anuuncio no «Diario
do Governo», citando os co-her'
deiros José Rodrigues Comic, caº
sado, e Manoel dºs Santos Sal'

gado. solteiro, ambos d'esta villa.
ausentes em parte incerta ua ciº
mais oticrecer sobre o preço da
dade de Lisboa. e bem assim os
respectiva avaliação, aproprieda- credores e
legatarios por ora des- de abaixo mencionada descripta
co
nh
ec
id
cs
os
te
,
pa
a
ra
de
du
zí
re
m
no inventario orphanologico a que os seus di
reitos e aquellas para
se procede u'este juizo por obito assist
ir
em
a
to
do
s
os
te
rm
is
at
é
de João dos Santos Salgado, mir final
do
in
ve
nt
ar
io
or
ph
an
ol
og
ie
o
rador que foi na rua do Outeiro,
a que se procede por obito de
d'esta villa, a saber :
João Salgado, morador que foi
Uma morada de cazas termas, na rua do Outeiro, dªcsta vil
la,

oitavas e toda a qualidade de obra, garantindo-se não
_ á a boa qualidade de madeiras, comoa modicidado de
preços em todos os seus trabalhos.
.:

.Toda a correspondencia para este fim expedida lm
ser dirigida à firma commercial de

úrico legal-ate autor-tando pin.

mo. a pela junta de Mda .

: Portugal, documentou |o| nada:
Flº mui geral do Imperio do Bra."I. É muito util na couvalooeºnça *

u.. aa doença; wma-t,: ess-nªn—
raul-ooh aa lema aaa ludmil—

Mais,.exdhowtiª—
.... need'-aria. Un ealaea d'aata
i...,
na bela ula. Aelia.

.. ;

au Mm

GARBELHAS, CUNHA & G'
" OVAR

''

' roms no BRAZIL
AGENTE E“ OVAR '

ARREIBA de magníficos vapores tanto para e Africa Portn-

Wº ªº" “gente em Ovar 6 Serafim Antunes da Silva, que pode p

gucza como para os portos do Brazil, sendo as sua pessª“

todos os esclarecimentos precisos e este respeito, encarregou

'

gens o mais resumidas do que em outras quaesquer egeuciae,

» ;

além d'lsse de apromptar os necessarios documentos e e passar os respoctív

lhetes de embarque aos senhores passageiros.
Pere os portos acima mencionados tratar as suas passagem com

o tratamento a bordo (! sem duvida dos melhores.

As Companhine de que o signatorio e agente tambem concedem PASSA—
GENS GRATUITAS a trabalhadores do campo (homens ou mulheres) SºllClrUl, ca-

SERAFIM ANTUNES DA SILVA
RUA Dll PRAÇA
OVAR.

_
udoe e suas familia: que desejem ir para a America do ul.
Estao emprezas teem sempre paquetes promptoe e oahir para as dlíforentee
vincias do Brazil, tees como:

PARA', MARANHÃO, CEARA', MANAUS, PERNAMBUCO, BAHIA, RIO
DE JANEIRO, SANTOS, E mo GRANDE DO SUL—bom como para e AFRICA
'
ORIENTAL e OCCIDENTAL.

LEMõÉ—ÍÉÍCÍÉÚÍTÓRE
!Q'QO

-

Cada “fascículo comprehonde

HIST Oh lA

15 paginas, em quarto, impres-

DA

ºs em type elzevir, completamont. novo, de corpo 10, e que
nos permitte dar uma grande

”bmw-» abe»

ªou-o—Zwçao'

POR

quantidade de materia

LUIZ BLANC
'I'IlAlllillÇAO DI
lustrade com porta do 600 na
.

gnt Ecras || avrao

Revista quinzenal, musical, littoratura e lheatros.
Condições d'assignntura: Em

Lisboa, trimestre (pagamento adi
autado) 900 reis;

ATRAVEZ Bº PASS—(“39
. 500 reis

| volume 123. .

__
Ila ue! Pin hei Chamo

cresce o porte-(le correio. Anuun
cios na 7.'' e 8.“ pagina, ajuste
convencional.

copa, será publicado em 4 volw

Em cada mez sorã distribuide
nos ex.“ srs. assignnntes uma pe—

A parte material da edição e

ca de musica de piano ou piano e

magnifica. A empreza LEMOS &
CJ contr—notou com e casa edito'
ra lranceza a cedencia de todos

canto. Pedidos d'assignatura ao
Armazem de musica e pianos de
Matta Junior 6: Rodrigues, Rua

são em tal quantidade que se po

Garrett, “2 e na. Lisboa, e li-

de calcular que cada fescicnl

vraria de José Antonio Rodrigues.
rua do Ouro, 186 c 188, Lisboa. _

ico-i o u

Vigor de cabello de
Ayor=lmpede que o cobello se torne branco e ver

tenra eo cabello grisalho :
traduzido do
Desbeaux
lllaçzniflce volume L' ornado de
umerosns
s,"
mta
gra
tree-ndo
“
25000 reis.

eua vitalidade e formosura.
Peitoral de cereja do
Ayer=remedie nais se'
gure que he para curar a

Tosse, Bronellite, Asttro
e Tubercllee pulmonares .

Extracto composto de Sllsxperilha de Ayer, pera purilic

pmvincias, ao

Esto lin“. fine criticos aucto
risadas consideram como o unico
à altura da epocha de que se oc'
mcsde 400 paginas cada um.

Remedioede ”Ayer

,

A DESCOBERTA Dl JUCA

ARTE MUZiCAI.

unxmum Limao: Jumee

PWM“
ª'

gramas,,
ra.
-

) & ((o o 3
mas do paga

sangue, limpar . corpo . cura radical das Escrofulee.
0 remedio de Ayer contra as sezões—Febree inter—um;" .;
'
bilioses.

Pierre Lon“

O PESCADOR os xsnmou
traducção de
Maria Amalia Vaz de Carvalho

Todos os remedios que ficam indicados são altamente CºnCl'n'
trados de meneíra qee saben baratos porque lll vldre dura mui'
to tempo.

Pilulas catharticas de Ayer— melhor purgativo euove

ramente vegetul.

e intei-

'

Perfeito desinfeetante e purilicante de Jey'cs—Para desinfecta
casas : lotrinas; tambem é excellente pare Itirar gordura e eo
dono de roupa, limpar metecs, o : corar fendas, preço 26,0 reis.

2.“ edição
! vºlume... 500 reis

Acido phosphate
-ª

Bª'al?

º——º—-

Dl HORBFORD

Sªltª ªºl.)
Ure toníce delicioso ee obtem
dicionando uma colher de chá de
ido Phospheto e um copo d'agua
ente ou fria, ou chá sem leite o
oçendo para melhor paladar.

Recemnenda-ee especialmente
para :

:.

Dypepsie, “amazonia“: de cabeça e nervoso.
«Vende-se en todos as p'rínoipaes pharmacial edregarías: preço

É

MAIS

COMPLETA

700 reis,e 6 barato porque um frasco dure“ muitas semanas.
Os agentes James Cassela & C.“, rua do Mousinho da Silveira
851 1.' Porto, dão as formulas de todos estes remedioe aos srs. la'
! latina que as requisitante

ENCYCLOPEDIA
17

Volumes

4ª

encadernados

sua santidade Leão XII-I, ani— .

Léo Taxi!

do'o e :bençoondo'o.

..

.e;
. "l.!!! Ml Ilª (“'º

asus-cm.

IJUÍ

"U“ Pºh lll [' CO;) KHS iplydªtul'ts -
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(Heleno-ego)
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l
Pnovmcu
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OS MYsTERlOS DA FRANC'
llÁÇONMHA

“Grande)

32 peginas de texto com quatro
do Padr.

ou mais gravuras. Preço de cada

francisco Correia Portocarreire,

fascículo 100 Nil. Pªgºª ªº ªº"

com uma dedicatorio do motor e
sua nagestade .a rainha D. ;_me-

dª entre:!Assigna'se em' todos as livro-

113; com auctonsação do sr. car'

rios do reino e en casa do editor

Ver-io

DIRIGIR US PEDIDOS A
lA

Gummo,“ AlLLAUD &
202, rua Aurea, ”l' —- LISBOA

A obra con-tori de dois volu
mes distrill'da eu fascículos de

portegneza

dª' D—Amºflºº, bispo do .Porto. Antonio Dourado, rua dos Marti—
Obra que mereceu um breve de res de Liberdede Porte,]13.

“de da Rodado ednnlltraçír, Ty o raohia e

dos Campos,' zs—OVAR.
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