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nistração, reservando apenas uma

parte minima a favor dos desventu-

rados, acobertando taes esbanja-

xos se fazem sentir nas outras a agricultura necessitam ser a

industrias visto que hoje existe juro barato, prasos largos de

—permittam-me o termo—uma reembolso e com contractos que

Trata d'isso? creio que não.

Mas Pacheco conferenceia

  

  
Crises
Eu não gósto de desaponta-

mentos. E dos preceitos do Di-

wvino Mestre um ha que execu

tado a rigor dispensaria muitos

outros mais tarde accrescenta—-

dos com aquella infallíbi/idade

m materia dogmatica que a Egre—

» ja ainda proclama com o mesmo

"resultado que obtem quem pin-

'ta os cabellos—o de se illudir

& si prºpria; esse preceito diz

salvo a redacção: não faças a

outro o que para ti não queres.

Vinha isto a prºposito de desa-

pontamentos que portanto eu

devo evitar aos outros. E como

' quem lêr ha de achar curioso

este prologo dium artigo sobre

crises vem a talho de foice ex-

' plicar áquelles a cujo paladar

' só agradam os acepipes politi-

cos, que se não tratará n'este

artigo de crises de ministerios.

Tempo houve em que real-

mente a mudança d'um alca—

trnz, perdão, d'um partido, na

governação publica podia in-

fluir na solução d'um problema

nacional e portanto devia in-

teressar o paiz; hoje, porém,

que a nóra é a mesma e todos

» os governantes se afundam no

mesmo poço d'aguas turvas,

apenas diversa e levemente tin-

gidos de côres diiferentes para

se conhecer qual o cabaço que

mais agua traz ou que, por

abrir furo, precisa de substi-

tuição, a mudança de governos[

que nem sequer já. importa a

de partidos, perdeu todo o in—

teresse para os que n'ella não

vêem a maior ou menor facili-

dade da sua collocação ou do

deferimento d'uma pretensão.

Uma crise ainda apaixona:

mas não é a dos cabaços, é a

da nóra toda. Essa vira depu-

rar a agua lodosa, tornál-a liin-

pida, fresca, vivificante, e este-

rilisar os miasmas e microbios

que a tornam insalubre.

Afinal sobre que desejo dizer

as minhas. impressões é sobre

as crises derivadas ou causado-

ras da crise economica e finas-

ceira que nos abate, nos defi-

nha e quem sabe? nos levará a

morte se remedio heroico nos

não salvar.

Varias crises tem Portugal

atravessado em epochas diver-

sas, e das quaes tem sahido

cada vez mais enfraquecido.

Crises por assim dizer par-

ciaes, manifestadas ein indus-

trias diversas mas cujos refle-

 

 

connexão economica que une

as apparentemente menos rela-

cionadas.

São ellas outros tantos facto-

res da chamada crise economica,

na qual influem de mil modos

diversos que facilmente se com-

prehendem e cuja enumeração

e analyse não caberiam mesmo

n'uina larga serie d'artigos.

Mais grave, porém, affectan-

do mais directa e intensamente

o paiz —a crise agricola—de

que a vinícola é uma das mais

terríveis demonstrações.

Sendo a agricultura a «indus-

tria mãe da qual, como se vê

d'uma analyse ponderada, de-

pendem todas, absolutamente

todas as outras industrias mais

ou menos directamente, é de

comprehender immediatamente

quaes seriam, os- seus» eii'eitos,

mesmo n'um paiz em que a

grande maioria da população

não vivesse da agricultura co-

me no nosso.

Propositadamente não disse

—-paiz agricola—porque infe—

lizmente a designação seria

errada! !

Podia sêl-o sim, como ne-

nhum outro da Europa; mas

não é paiz agricola o que tem

milhares de hectares de terreno

aproveitavel ainda inculto e

improductivo e que importa ce-

reaes panificaveis e outros pro

ductos agricolas.

Quaes são as causas deter-

' min-antes d'essa crise ha longo

tempo prevista? Variadas, com-

plexas e talvez nem t>das ainda

determinadas. Em geral pre-

tende explicar-se pouco desen—

volvimento da agricultura por-

tugueza principalmente pela-

ignorancia do lavrador e pela

falta de capitaes applicaveis a

essa industria.

Ambas existem certamente,

mas além dessas quantas ou—

tras! Que complexidade de me—

didas a tomar para a remoção

das causas que directamente

n'ella iniluem, que profundos

estudos são necessarios!

Assim antes de cembater a

ignorancia por assim dizer te-

chnica do lavrador não é indis-

penSavel ministrar—lhe a instru

cção primaria ?

Não é necessario espalhar,

difilundir as escolas por todo o

paiz, multiplicar as que exis-

tem e crear em cada concelho

as agricolas, com os seus cam-

pos experimentaes ?

Os capitaes para favorecer

 

exijam poucas despezas para

o devedor.

Como pôde esperar-se da

iniciativa particular .o estabe—

lecimento de bancos rnraes, se

ella tem melhor collocação,

para os seus capitaes, mais ren-

dosa e sobretudo menos con-

tingente ?

Porque não devemos esque-

cer que além das contingencias

de qualquer outra industria

mais ou menos presumíveis, a

agricola tem outras que fogem

e inutilisam os calculos mais se-

guramente baseados.

A agricultura não depende

apenas do fabrico, dos cuidados

culturaes, das adubações; de-

pende ainda e sobretudo das

condições climatericas e mete-

reologicas do anno inteiro, e a

irregularidade eas per tilrbações

dessas condições não raro inu-

tilizam o trabalho e as espe—

ranças do lavrador quando elle

se suppunha a salyo de todos

os perigos. E qual será, então a

fôrma de solver os compromis—

sos tomados, se elle tinha na

colheita e. sua unica solução?

Mas além d'essas causas ou-

tras lia e por vezes extrema-

mente oppostas. »

Assim se a extrema divisão

da propriedade difficultao pro-

gresso agricola, muito mais o

difficulta o latifundio alemteja-

no, essas enormissimas exten-

sões nas mãos d'um proprieta-

rio só, que prefere ir gosando

sem cuidaclos os rendimentos

que mesmo assim lhe dão, a ter

de os angmentar colossalmente

mas com os riscos e o trabalho

inhercntes a um emprebendi-

mento d'esses. Além disto co-

mo factores conhecidos, o sys-

tems. hypothecario, o de lança-

mento de contribuições, as pro—

videncias a tomar sobre o actual

e imperfeito regiinen emphy

teutico, não fallando nos mer-

cados a abrir e a explorar, nos

tratados de commercio, pautas

protectoras, legislação sobre

aguas e obras d'irrigação que

eram necessarias sobretudo pa-

ra o Alemtejo que é e lia-de

ser ainda o nosso celleiro.

Reformar o systema d'arren-

damentos, distribuir a popula—

ção, mil outros assumptos, são

vastissirno campo para a acti-

vidade ministerial se tornar fe-

cunda de beneficios ao paiz e

provocar o que depende mais

da iniciativa individual, para a

resolução da crise agricola.

  

 

   

   

   

  

  

  

  

com os outros pachecos que

tambem conferenceiam entre si.

Pacheco diz, Pacheco faz. Pa-

checo não faz nem dia nem ata

nem desata; ministerio fica, mi—

nisterio vae, ou nem vae nem

fica. Amigos de Pacheco alte-

ram coplas de revista do anno

e cantam

Pacheco vamos

Pacheco suba

Pacheco estamos

Peior que em Cuba

Afinal Pacheco vae á Parêde

d'onde nunca houvera de ter sa-

hide.

E resolvida essa crise, que

importa a agricola?

Toribio.

—*——-—-

Goat e & beneitcenc'ta

VHL

Evidentemente quem tem obriga

ção de' provêr â, miseria publica é o

Estado. a publica ad ninistraçao da

nação. Sendo a miseria publica re-

sultante da má organisação soc-al

ou do seu imperfe to funccionamen-

to quem & elle preside a o orienta

tem claramente o dever de reparar

os difeitos de funcçâo da machina

soc'al. E competindo esse dever a

collectividsde, a todos, na medida e

proporção dos seus recursos, corre

o dever de contribuírem com o seu

esforço pessoal e pecun ario para a

reparação do mal feito.

() Estado, porém, preoccupado

com os interesses dos cidadãos va-

liios, de cujo assmso depende, tem

desonrado esse serve,) de repara-

ção social, muito embora consigne

na legislação a ob'igaçao que tem

de provêr a elle, e, quando muito,

auxilia os esforços individuaes ou

de qualquer corporação que a isso

se proponham.

E essa situação, longe de ser pre-

jud'cial á. orgaiiisaçao da beneficen—

cãa publ ca e á. boa administração

geral, antes tem sido favoravel e be-

acties.

Com a tendencia perdularia e de

mero compadrio que entre nós tem

assumido a gerenc a do Estado,

imaginase e comprehende-se per-

feitamente quão desastrosa seria &

organisnção da beneficencia & cargo

d'elle. Seria installada com uma lar—

ga dotação que importaria um ele-

vadissimo onus sobre os contri-

buintes, aggravando pela sua eleva-

ção e desegual e vexatoria reparti-

ção e má. situação da maior parte

d'elles, contribuindo poderosamente

para sugmentar e muito o numero

dos seus clientes. E a quota parte

dos rendimentos publicos para esse

lim destinada e os donativos e le-

gados que lhe fossem confiados pe-

las almas caritativas seriam desba-

ratados na sua quasi totalidade pela

numerosa phalange de empregados

que o Estado aproveitaria o ensejo

de anichsr a pretexto da sua admi-

   

 

    

   

    

   

   

           

   

  

mentos.

A nossa beneficencia publica está.

mal organisada com largas lacunas

deixando completamente desprote-

gidos muitos nossos concidadâos

quedevem ser amparados. Mas quan-

do o Estado siiirmou o intuito de

evocar a si a sua administração er-

gueu-se um clamor geral de protes-

to que foi repercut'r-se unanime-

mente no primeiro congresso reali-

sado em 1905 no Porto e por esse

motivo convocado. Os pliilantropos

mais eminentes ali reunidos consi—

deraram esse facto, a realisar se. co-

me a maior calamidade que poderia

sobrev r a benedcencia de Portugal,

correspondendo á sua aniquillaçâo

presente e futura, e resolveram en-

vidar todos os esforços para o im-

pedir. Entenderam elles que o Es-

tado, sem preencher as lacunas nas

localidades que teem descarado &

beneâcencia, empolgaria os fundos,

por vezes avultadas, das localidades

que a teem bem ou regularmente

organisada, montando tão numeroso

“pessoal e tão largamente remune-

rado 'que seria absorvida a maior

parte dos rendimentos até agora rec

dundando em beneficio dos desven-

tarados.

Além d'isso, quando, por uma,

excepção inexperada e'pouco prova-

vel, 0 Estado désse'provs' de “bom»

senso,“ curando a série da benefi-

cencia sem se de xsr desvairar pela

sua tendencia esbanjadora e fomen-

tadora do engrandecimento das clien-

telas é elle o menos competente pa-

ra assumir a sus gereuca adminis—

tratlva.

A reparação dos infortunios, que

constituem a miseria, eil'ectua-se pe-

lo soccorro pecunisrio proporcwns—

do ó. grandeza das necessidades do

desval do, acompanhado do carinho-

so cuidado que dissipa o desalento

e levanta o animo do infortunado

que pelos azares da sorte vê ani-

qu lindo o presente e entenebrecido o

futuro.

() Estado forneceria o soccorro

pecuniario mas com a frieza do func-

cionainento automatico d'uma en—

grenagem da mach=na nacional. Os

desvalidos não seriam beneficiados

com o carnho e affectuoso alento

que, levantando-lhe o moral, tanto

contribua para o seu revigoramento

e reposição energ'cs no enredo

das suas funcções sociaes. Esse dis-

velo e carinho só pôde ser (1 spen-

sado por uma corporação, organisa-

da pelo impulso energico e caloroso

do altruismo. E o Estado deve re-

servar-se ap'enas o papel bastante

sympathico e valioso de regulador e

tiscalisador, promovendo a sua for-

maçao, incitando-a ao pleno exerci-

cio das suas funcções humanitarias,

amparando-a com e conveniente au—

Xlliº quando logre deficiencia de

meios ou veja a sua acção travada

por embaraços que por si não possa

remover, e indwlhe a mãe quando

se deixe desvairar falseando a sua

missão.

E aind não é pequeno o encargo

assim atribuido ao Estado, mas,

desempenhando-se d'elle cabalmen-

te, exercerá uma acção ponderadora

de summa edicacia que fará attingir

aos serviços d'sssistencis publica a
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ECOS DA SEMANA

  

Voltando a rolha

Amanha, ano nôvoz—nova folha,

& lêr no livro da vida.

Mais umas horas, e 908 terá

passado, e saudades não deixa que

boa couza não foi.

guem dera pela auzencia sentindo-

se mal com o sem governo. Foi

uma souza bem picara, alegre e re-

les ao mesmo tempo, o espetaculo

dessa semana esgotada em combi-

nações, em manigaiiciaS, e em

sortes... de sobrescrito.

Não vamos historial—a, isso está.

feito por toda a jente com o nojo,

o desprezo, a troça; nao vamos"

tambem dar o nome e os dados que

aponta a. cronica nos novos—velhos

ministros. Finita la comedia que,

não poucos dias durou é tempo de

irmos cuidando do que ahi vem

preparando-se: do provavel amargo

Francisco Corrêa de Carvalho

eis o nome, desconhecido do ilustre

imortal do «Euzebio Macario», na

novela crismado do designativo de,

Jozé Fistula.

Pos morreu ha dias, rente a

Seide, o humilde logar onde o'

maior homem de jenio da nossa

terra atormentadamente, os Aulti-

mos anos viveu.

O Fistula (dê-se-lhe o nome de,

toda a jente sabido) era um alegre

e bom cºmpanheiro. e ora distraia,

ora prestava a Camilo uns peque-

ninos favôres.

'no dissidentes.

A ferro... e fogo

Assegura-se

Fala-se em que, a 2! do corren-
te, contratou o ministro Espreguei-

que ao nôvo gover-

e teixeiristas. move-
râo crua e hórrível opoz ção. E diz
«A Epoca» que o finado Julio de
»lhena tambem entrará. na dança

ou pancadar a, com o seu... pres-
tijio e a sua força! Para crueza—é
demais. Paz aos defuntos, «Epoca»
amiga.

um dos primeiros orgaos da impre
sa ingleza, escreveu a esse propos?

'to, isto, que os nossos jornaes .;
produziram comentado de vari
modos:

«A situação não se aprezen
clara mas sim desordenada. Osisla-
ma de rotação entre progressistas &
rrjeneradores acha-se viciado por
processos de corrupção que tornam
iiiiposs.vel qualquer melhora politi—
ca. A tarefa do governo é penoza e-
por isso deve apelar para os seu
melhores elementos.

O pôvo tem admiraveis recursor
para pôr as finanças em bom pó».

  

  

  

   

  

   Começado por uma ditadura de

suborno e sangue, e pelo abalo

terrível de memoravell de fevereiro,

o ano da a alma ao demo, mizera-

mente numa comedia, num cair de

podre nojento. Nem a libertação,

nem a justiça, nem a verdade,—o

belo e adorado sonho—; ainda

amanhâ, como homem. a Supersti-

ção, o Privil-«jio, a Injustiça—pos-

suindo a vida, tomando o mundo. .

Ah! Sob a leiva os lutadores vão

caindo, uns varados pelo destino

outros a si mesmos an'qu laudo-se

e do seu sangue. do seu calôr e da

sua fé, ainda. até agora, não surja,

tavel.

que segue o rizo.
,

O ministerio que sóbe é exata

mente o que desce: -tirados os ma-

kavenkos que o ainenizavam e lhe

davam, ainda, uma aparencia acei-

Portanto, só neste paiz onde ()

inacreditavel é o corrente se aceita

o disparate. sem nome, de um mi-

nisterio caido por incompetente, ou

não credor de confiança reconsti-

tuindo se no mesmo pé para conti-

nuar governando.
,

Só cá, com a. agravante de, jus-

tamente, continuarem os seus peo-

res elementos; os que, como E per—

tante.

florente. o botao alado; excelso e

fino da Idea—Ex to! Trezentos e

sessenta e cinco das de fauna. de

luta interior, de alfinetadas dos nos-

sos irmãos em Cristo, quem, d a a

dia, vos anotasse na intimidade,.

sem convenmonalismos, sem mas-

cara?! . .

Emfim sabia da cena, e cá. vem o

nôvo, para os logares ainda quen-

tes, cont-nuar () espetaculo,— quem

sabe?, quiçá a repetição banal e já

requentada de tudo a que assisti.

mos. Findaes; sahis derradeiramente.

Pois ide-vos, depressa; mão, triste,

mofento ano, que cá destas5. . . a

quem bom vos faça. '

A Comedia Politica ,

gneira, são uma ofensa constante

aos mais sínjelos precetos da hom-

bridade, os que pela sua evrdeucia

no rotativismo e na sacristia mais

antipaticos são á opinião política.

Por isso mesmo, porem, —é que se

juntaram, numa seleção habilidoza-

mente chocada, sendo, o que nou—

tra parte determinaria a excluzâo,

entre nós o motivo preValente da

feitura do ministerio. Rotatmsmo o

mais puro, sacristia ás diretas é

justamente o que precizavamos; e

justamente o que mais convem. E

tanto assim é que, logo de entrada,

no seu primeirº-conselho, o minis—

terio assentou segundo a nota

oficial, aos jornaes, em. seguir pelo

caminho das Mais amplns'liberda—

Justamente, quando, segundo o

rito catolico. nasce nas palhas do

presepio o Deus-Menno, feliz cou-

cordancia, nasce no presepio-curral,

da intriga, o nôvo ministerio.“

Toda, uma longa semana vivemos

sem timoneiro ao lema da barca da

"aos! des (sic) publicas; e em essencial—

mente consagrar o melhor esforço

( !!!), ás questões economicas nacio-

Nada melhor: liberdade de rota-

tivos e de jezuitas, questões econo-

micas tratadas á esfregueira.. . E"

um soberbo programa!

Safa. . . 

&

POis não lhe vale isso, em nada, e

por muito feliz se considerará. em

ter, apenas, sofrido o susto.

havia de sêr razoavel.

Conv'iverain sempre, o cintilante

e supremo espirito comprazondo—se

no graçolar pé de boi do seu v zi-

nho e amigo,—paradocso vulgar,

que nem desfaz, nem refaz. Agora

lá morreu, não o Fistula, animado

da vida eterna e

dera a arte camiliana, mas u

curo Francisco Corrêa de Carvalho

amigo de Camilo, e provavel bom-

bo submisso do seu sarcasmo cor—

das bombas e dos massacres gover-

nativos. o facto explical-o hiamos

facilmente. Mas que, em Paris, con-
tra Falliéres se atentasse, é o que

sem loucura no criminozo nos nâo*

é facil supôr. Burguez simples, crea.
tura vulgar e bondoza. como tantas

que ainda se encontram, o Prez-

dente iiào é homem na sua humilde

personalidade para servir de alvo a
, udios e a anatemas.

Escolh'do para simbolo, vivo e

rcarual da republica,

mente pela sua condição de modes-

ta e simples boa pessoa; quanto

mais apagado menos per'guzu sendo

() logar decorativo de Prezidente.

foi-o

gnyesca que lhe

ra um nôvo emprestimo

mill/ões ? quinhentos

jeu-u de ti ªi,, por cento.

cancionndo porque,

guem tia de nós

competente penliôr.

de ?. .

Sahel-o hemos, e, o que é inevi
tavel, se fôr verdade, é que o paga-
reinos. Dois milhões e quinhentas
mil libras para a voragem! .

Eiigolem as num pronto—os bar-

lá fôra. já nin-

um chavo sem

Será. verda-
m obs-

de dois

mil libras a

Caucmma'o o emprestimo com ti-
tulos da divida externa e interna;

E' judicinzo o jornal iiiglcz qiiau-l
do afirma sêr desordenada a e tua-
çio, assim é; hoje talvez mais (n'
claras mas, já de ha muito, com
tudo, no estado de degradação a
que se referem as suas informações.
Já de ha muito, pois que & desor-
dem da poltica nos bandos monar-Í
qu cos não é facto recente, e como'.
cauzas determinantes, essa desorde-
nada politica não conta senão am-
bções de penacho, de ventre e de.
caciqulsmo, todas equivalendo-se, e
rezuinindo-se umas iii ougras. Não é

no: jíos !:kgrajícor da estradª,

e, a' noite, refaz :o! a lua cheia.

No emmnto,

() iii/'Minha que joga uma cartada,
alma, que ri: vezes,

justa-,

Continuam cantando, regard“:

Arsrw, Anta/n'a! dever .W'r tambem.

Mía repararam nunca.? Pela aldeia,

canta!» as ater dade que o sal nada,

pelo arame que as tente/a,
quanta !nrtura vae, numa mic/'a alada!

d'a/r'm mar arraia:

— Revolupiz'of—[nutr'l— Cam feridos,
selante: mortos.—Brfja-!e/—Perdidos!
—Eng/ím, feliz!—. —. —Desesperada— Vem.

E a: doar aver, bem se importam ela:!

ANTONIO Nossa.

Que “&?ortugal là Sªta

. Fazendo a critica da baixa co-
media da nossa politica monarqui-

[jm ill—Bllldlll)
rigas.

mAeniis exato quando a rma ter o_

povo portuguez adiniraveis recursos89 nos dissesse o telegrafo ateii '." ' Pªrª Pºr ªº flªªªçªª, ºm'bºm Pé- Tºm,taram contra o Euzinha, na Russ-a ªaª
sempre “ª”“ º Jªlgªmºª. pºlª se '
assm não fosse não estariamos
aqui a perder o tempo advogando
uma cauzx digna, numa terra que
se pôde ainda sa'var havendo von-
tade e tao. Tem, mas não com as
institu ções que nos rejein provadis-
simamente incapazes, man festamen-
te prodigas, exatissimamente as
unicas culpadas do estado de mªze—
na a que já. descemos. Tem, mas
não com os adeantadores crimino-
zos, que foram todos os partidos
monarqu'cos, com os adeantados,
com os politicos desacreditados e
falvdos, que são todos—todos os
homens do rejime.

Com Vida Nova (não a mºnar-
quica), derivada de novas institui-
ções. de costumes limpos. de uma
seria atividade, de outros homens:
com a Republica, digamos a pala-

«Vl'a, sim, positivamente, pôr-se-hao
as finanças em bom estado, e em-
prehender-se ha a feitura do que
nos falta—nem só o mal as finan-
 
 

ca o prudente e reportadokTimes», ças sendo.

F O L H E T I M

horizonte em verjel, campo em redor exato,

 

IDEALISMO "HUMANO

a õuerra junqueiro

A vida é como a noute, a sombra, e o mis-

, terio;

tem o sorrizo. o vago. a iluzao, o etereo

Tem a angustia da treva o' lucilar da estrela,

tem a mulher, a ilôr, ain'gratdâo que vela;

O egoísmo, o odio, e Deus— um parasita,

e a sujestao do Alem, ofraquejar que irrita.

E' bela faznos rir', chorar, ás vezes canta,

e tem a agua, o sol, e tem a ave a planta;

insondavel recorda o mar e os seus abismos,

presaga lembra, ainda, o augur e os_exor-

cismos.

Uns gastam—a no sonho—esse palacio lino,

outros—ilotas vis do trajico destino

escuam-a no horror, na lepra, naind—jencia;

alguns no esforço vão, na ruína, na'impo,

_ tencia.

Tem o azul, o sol-eu sei— e as laranjeiras-

e tem a beira mar, da tarde, horas fag'uei-

ras.

Tem o seio leal e bom—o seio augusto

Aondecondensa o amôr, o serio amôr robus-

—
to.

Faz sofrer— quantos ha que "teem, longa—

' mente,

anciozamente

alguem, quase a

morrer,

a noiva que os traiu. uma letra a vencer,

a incuravel doença ou a ambição desfeita,

uma vaidade espezinhada, insatisfeita,

olhos cegos e o dia, em roda, encantador;

a trôpega velhice. . . e um ciumento amôr!

Quantos, teem delido os angulos da rocha

a cara da fortuna. e quanta.inercia frouxa

amontoa & esmeralda, o oitº, o diamante

e se renata van, ísterica, ululantel

vivido de emborcar o fel;

quantos teem um filho,

A vida é como a noutez—abismo, insegu-

rança,
vê se o adulto rir, chorar vê-se a creança;

* noute. . . pavôr da morte. . . e ao fundo,

esvaecidas
boiando sobre a onda as levas dos suicidas.
Pavôr, acazo, mal. . . tambem o bem. ainda,
aqui alem, e até, alguma vez, bemvmda,

uma aberta de luz neste saguão escuro

que nos entaipa, nos esmaga sob o muro

do vago que nos cerca, e alucina e dão,

postema que nos fere, abutre que nos róe,

a nós os 'que do azul vemos tambem o joio.
A nós os que, jamais, o intimo anelo

prendemos, arrancando-o á. arvore hravia

da vigoroza e indestrutível Fautaza.

Acazo, mal. pavôr. . . Felíz o adolescente
que curvado pra o chão sonha, candida-

mente,
emquanto a enxada rompe a terra, no sol

posto,

quando larga o trabalho e vae, sem

gosto,

gosar o amor feliz na solidão da eira,

um pedaço da noute ouvindo a companhei—

ra.
Feliz o semeador que aos sóes ou às jeadas,
á chuva, 5. ventania, ao frio, ás madrugadas
vae com os lentos bois cinj dos á charrua
rasgar o santo chão, e que emquanto sua
na leiva. ao semear a majica semente,

0 vem buscar a espoza, e amorosamente
descançam na merenda á. sombra da oliveira,
emquanto o sol, lá. em cima, asperje a se-

menteira;

e os calados bois olham a terra loura

que os fatigou para parir, sêr creadora

Esse não tem o mal, o horror: _sinjela a

vida
como a paisajem seria e firme, a ele unida
pelos laços do sangue e pelo esforço, o

pranto,

pelo trabalho egual—o seu trabalho santo.
En maio sempre as flores, e em setembro,

' os fructos,

dezembro o parreira] nos frioreutos lutos,

o des— _

 

nada de van, de alucmado. de insensato;
na terra agua e pão, no eeo sol e luar,
e no pôvo abrigado, honesto, () amado lar.
Esse descauta á viola, injenuo e ainorôzo
os olhos da mulher, a folga e o repouso,
soluça na garganta os czclos da lavoura,
canta da bem amada a curva enlevadora;
& dança no eirado ao sol, na romaria. . .
Assim nasce, assim cresse até que acabe o

dia
e vá, depois de morto, as avídas raizes
nutr.r, no Campo Santo, aos vejetaes feli-

zes

A industria dos reba-
..

nhos,
os queu )s e a lan, os habitos extranhos,
sobrios, simples, viris, do guardador de ga-

do.

o vale, as fragas conti-
. .

nado;
O seu Viver antigo! 03 lagos, as nascentes,
seusJogosjuvenzs arcaicos, inocentes
sua flauta a tocar injeuuos arroubos,
os perigos, a neve. 0 máo uivar dos lobos;
seu ar fino, sua força, o aspecto varonil
da destreza inerente à edade pastoril;
os seus cazaes de pedra, em forma de ca-

_
banas,

e vestidas de lan, coradas, as serranas.
_Grandeza no horizonte, isolação tranquila!
A” noute, quando o orbe stereo cintila,
o pastor leva o gado ás camas —e ufanozo
trautea numa fi'auta o cantico amorôzo
do seu paiz natal aonde nasce a agua,
aonde impera forte e rustica a fragoa;
onde o cão é o amigo, o socio, e as ovelhas
suprem o boi, o arado, as maquinas, as re-

.
lhas;

no seu paiz de neve e trajicos barrancas.
Não se conhecem lá, nem nos cabelos

E o pastor na serra!

entre a montanha,

,

a nossa dubia luz, nossos desfeitos sonhos,
nossa cauceira hostil os nossos mal's me-

donho-:
vida para, feliz num ambiente são;  vida frugal que espritualizs o coração.

Homems lvres, eguaes—num comunismo

antigo,

espaço

amigo;
tendo, na espoza, a noiva a adoração sub—

_ .
missa,

tendo, toda a existenma, a mesma fé castiça.

vivendo o mesmo esforço, o mesmo

A vida é como a noutez—o imprevisto, o
. .

escuro;
ou .por. mim passarei atormentado, obscuro,
solitario por entre a cerração da vida,
sem nos olhar's de amôr, sem afavel guari-

Snzinho passarei, roído de desgosto,
sem um meigo, leal, enternecido rosto;
peor que o pohretâo com-d-i de piolhos;
peor que o morto vil, chorado por uns

olhosde amante afeita á fome, aos violentos ra-
.

lhos-
Sozinho amaciarei os seixos nos atalhos,
e dormirei, um dia, ao hum'do relento
da Cova, abandonado ao frio esquecimen-

to. . .

A vida é como & noute: o imprevisto. o
,

vago;e a alma humana e como espelhento lagoem cima toda brilho e lá no fundo—abis-
.

mo;confuzos bem e mal, incerto o idealismo.Misterio em cada couza, engodo aConfian-

Çª:

surjindo cada da, audaz

eterna como a vida e como a iluzzlo.
Eterna como o sonho o oculto m divino,
recordação talvez. de um anterior destino
noutros sóes, noutro ceo: —o reviver si-

derio. . .

a sombra, e o

misterio!

A vida é como a noute,

Antonio Valente.  



    

   

  

 

  

  

    

  

  

  

 

  

   

  

  

  

  

   

  

   

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

tarefa é penoza, diz bem o

es»; e impossivel para o go-

' este ou os que venham a

r-lhe, dentro do rejime mo-

,, co.
'

rem aonde 0 «Times» se enga.

" o apelo para os melhores ele-

“tos - dos rotativosl. . Tem

o a haver mais do que isso

[de; e sabe se como eles —-os

melhores — teem sacrificado,

_»,antemente a Patria á. familia

º": as aos seus partidos. E' de hon-

»é de hoje, e ha-de sêr de ama

por todo o tempo que tenha—

,, triste sorte de os aturar n '

' r. Sabem se cá. estas coima,—

;. i-itamente e excelenteinente.

" ' admira são negocios. cazeiros

vê melhoré quem o aguenta.

)

l

(

 

Nem sempre o entremez truanes-

:idisperta gymnastica de tigadeªra.

"Com eífeito, & farça-buti'a, que

"ntemeute os servidores da me-

” chia nos oderecem e soberana-

-te triste e achavascadamente ri-

euia. Vejamos.

10 que fazem neste momento his-

: ou os monarchªcos que crimino-

unte teem administrado o nosso

:, e os outros, politicões incorri-

eis, tambem réus perante () codi-

o, anal e a historia?

" Opque fazem os servidores dessa

.march'a, nas vesperas de brinda-

em o povo da sua Patria, em nome

”essa senhora, com o vexame duma

carreta? Isto: —emquanto uns,

asas Necessidades. em saracoteªo

aciano, dizem ao rei —-—- é neces-

'o que V. M. dê por finda a mis-

a que o governo fo chamado

ra bem das instituições e do i

z—, outros, cá fôra. degladiam-

. na negra arena de famél co

egoismo. Assim, quando lhes apraz,

in a ainda dos que estão no po-

der para desempenhar cyn'ca e com-

mulat vamente a politica de crimes

Vo de polichinellos. Desta vez po-

rem. a palhaçada que serve de in-

troito as mudas governativas foi de

oito dias. Mas ao cabo da dança la

, 'se lembraram da phrase— nhaja paz

.e óniâo entre vós . . . portugue-

' us)—,e dºshª, vá de arranjar uns

estadiªtas para formar governo.

E arranjou-se. Foi pena senhores

.monarch cos, pois nós já nos ramºs

acostumando a não ter disso; era am.

_ que foi pena.

 

.

" . Como isto é triste e asqueroso!

_ Sim! Porque elles tapando a cha-

”ga virulenta do seu interesse e do

seu egoismo com os balofos pensos

d'um refalsado amor da patria, pre-

. tendem negligentemente entregar is

' to a uma nação estrangeira, assim

como as feras no meio dum bosque,

senhorasabsolutas da presa que lhes

cahiu nas garras. depois de have-

rem saciado as fatices escancarradas,

abandonam os seus despojos banha

dos ainda do sangue quente ao pri—

meiro que dos 80ij08 se queira as-

senhorear. Sim! Ant -patrioticamente

'— ellos preferem um protectorado ver-

i gonhoso, a q ie pub'icamente confes-

sem a sua inepeia governativa & a

que se façam substituir por homens

' dum outro regimen que mais cari-

' nhosa e honestamente trate da feli-

cidade da familia portugueza.

Mas nao, ass'm como a féra des—

truidora o'cculta no seu covil preci-

se de ser batida para que com o seu

aniquilamento esse logar se torne

habitavel, assim tambem a monar-

chia e servidores terão de ser escor-

,. raçados das sinecoras para serem

' levados uns para o alcance da vara

E da Justiça, e a outra, essa mumia

l ' de carnes seccas e quasi pstrelicadas

para entre os fosseis dum museu

archeoiogico.

Nunes da Silva

blico em Albufeira.

suas esposas e filhinhos os nossos

bons amigos José d'Oliveira Gromes.

Gomes dos Santos R'gueira.

depms da sua curta estada em ()v ir,

o snr. dr. Antonio da Silva Carre-

lhas, advogado n'aquella commº-u.

A PATPJA
3

___________
__________.

__..______—
_————_—————

[activo, e respectiva banda, Feita a considerações de parcialismo politi-

NOTICI ARIO inspecção pelo comin-indunin, diri—

*_*—“ gir-se-lii para a egmja mairiz atíni

Dia a dia

Com 8 a. Ze filhi lia enfºon activi, d “mim de fôrma. e com a

J “ ªªPºª " “ sua banda

tra-se entre nó :. em goso de ferias,

o nos—io estimado amíg-i Dr. Auto-

inio Emilio Rodr gues Aleixo, intel- f

igente delegado dº "ªº“ ªtºflº Pª" junto á estaç'ii do material que se * cano,—é condiçao, apenas, haver

achará exposta ao publico durante

o dia.

A's 8 e meia: recita de gala por

meios amadores, no Theatro da

A «' iociaçi'to.

:Sibirzto á. acena a 'l'i'upnlliriflii

em 3 acto.—i «.llosqiiitiis por cordas»

=Tambem estao n'esta villa com

lstincto iii-licial do exercito, e José:

=Regrcssou a ()lzve ra d“Aze nois

=Afim de passarem as festiis do

Natal e Anno Novo com suas fa-

mil=as. acham-se entre nós os nossos

uyinpathioos amigos Manoel Rolri-

gucs Leite. João Biptista, Nunes

da Silva. Henrique Cardoso e Al—

varo Valente.

l

Tentativa de roubo

Um acto de inaudita audac'a pra-

ticado pelos larapios como raras

vezes se regista, se deu na noite de

segunda para terça-fe ra n'esta villa.

Os gatunos que ultimamente teem

vindo annunciniiilo a sua eXistencia

em temivel quadrlha, passaram, d)

pequeno estabelecimento de mer-

cearia e alfaiateria, a assaltar esta-

belecimentos importantes, como é o .

de ourivesaria.

Coube agora a vez a ser victims.

41,653'63 billld'd'ls ao nosso velho

am go snr. José M—iria Gomes Pin ,

to, consideradissimo entre nós como

commerczante e como cidadão.

Para levarem a elleito a sua em

preza, os gatunos, alta noite, esca-

laram a parede da casa que dá para

& ourivesaria pelo lado do caminho

particular, de fôrma que abriram

um grande buraco para o interior

do estabelecimento.
,

Felizmente, o ru do, aliás cautel-

loso, das pancadas e queda das pe

dras foi perseniido pelo vis ulio snr.

Manoel Gomes Laranjeira. que as

somando á janella e dando o Signal

d'a arme, pôz em fuga os audaciosos

assaltantes sem que chegassem a

perpetrar o roubo, deixando. como

recordação do seu honroso trabalho

uma pequena alavanca ou ferro d'as-

sentar.

Positivamente estamos ante uma

quadrilha de malfeitores.

A auotoridade administrativa não

tem diligeucindo averiguar por in—

vestigações success vas, casos d'eeta

natureza melindrosos, afim de se

conseguir a descoberta dos seus an

ctores. A impunidade, como se vê

tem-os animado, e não vass-lam já

em lançar familias na miseria para

se locupletarem a si.

Desta vez esperamos que aquella

auctoridade cumpra o seu dever, at-

tenta a gravidade do assalto e se

assim o não fizer, demitta—se.

 
 

B.mheiros Voluntarios

Passa amanhã o 12! anniversario

da installação da Biueinerita Asso-

cação de Boipbe ros Voluntarios

d'esta villa, cuja data é festejada

com verdadeiras manifestações de

regosijo, pois com o seu inicio ao

prinCipiou a' alii-mar entre nós a

solidariedade e a protecção mutua.

E como sua consequencia. de en-

tao para cá se tem desenvolvido

d'uma fôrma bzarra o movimento

associativo, do qual já rezultou o

estabelecimento dos iisoccorros mu-

tuos», «beneficcnc'ia escolar» e o

projecto da futura cmisericordiav.

Os festejos d'amanba constam do

seguinte:

8 horas da manhãzuma gírandola

de foguetes annuncuará o prmc p o

dos festejos e a banda dos Bombs ros

Voluntarios, em frente a estação do

material, que se encontrará. vistozi-

mente .engalanada, executará. o

hymno da corporação e peças va-

rias do seu repertorio.

10 horas.- haverá. na estação de

incondios fºrmatura geral do corpo

de assis-L

.

acto iOs inseparavrism cuja distri-

butçã- (: a seguinte:

.' á. missa conventual.

Finlo i acto volverii. o corpo

.i' estação do umterial,

Oirii deitwrçirá.

Das 3 dri ford.) ate' ao anoitecer.

.l"-s'e-ll:l li » ii'ir & referzili banda

a eiigraçadisuiina comedia em l

Mosquitos por cordas

Ricardo Rocha, Freire de Lyz'

Gregor 0

Arthur, Dr. Sobreira; D. Rozalina.

D Isabel Pinto; Aurora, D. Urbana

R. beii'o; Um creado, Dr. Lopes.

LimaCosta, Angelo

Os dois insaparaveía

Bemvindo, Angelo Lima; Ventu

ra, Dr. Lopes; Luiz, barbeiro, Dr.

estal ijadeiro
*

de Lyz; Gertrudes, filha

d'este, D. Urb ina; Carlota, mulh;r

Sobreira; Nicolau,

Freire

do mesmo, D. Izabel.

Os bilhetes e camarotes, são ex-

e i.

Até ao da 5 de janeiro é o pra-

zo para requerer, basta, o que é

simples, dirij rem-se ao Centro onde

todas as noutes se prestam esclare-

cimentos, tratando—se das operações

do recenseamento—se n trabalho e

sem despezis para os requerentes.

E não é cond ção sur—se republi-

direito a sêr-se eleitor.

Fallecimento

Fulleceu em Ponta Dilgada (Aço-

res) a surª l). .lul'a Aralla estima

do snr. dr. Francisco Aiitou'o Pin-

to, juiz d-i rel-içto d'aquella old.-ide.

e cunhada (loi snrs. drs Pedro Cha-

rles e José N igueira Dias d'Almei-

a.

A” familia enlutada o nosso car—

tão de pezaines.

,

' Misericordia d'Gvar

Devido ao mau tempo que nos

ultimos dias se tem feito sentir en.

tre nós, as di-tierentes commissões

, (o) Esta totalidade está. rectifi-

cada. depois de dedumdas quantias

subscriptas por Maria da Albina e

Maria Gorinho, cujos nomes se re—

petiram e de addiczonada a exceden-

te áquelle que por equivoco se pn-

hlicou do subscriptor Antonio d'O-

liveira Pinto Real, que subscrever)

com 500 réis e não c0m'100 réis.

_

Agradecimento

A familia do fullecido Anto-

nio Ferreira liamiirão, agrade-

ce muito reconhecida, ii todas

as pessoas que Se dignnrain

cuniprimeiital a por occasifto

do falleciinento do mesmo, pro-

testando a. sua eterna gratidão.

EDITAL

Abel Augusto— de Sousa e a igaradoras de donativos foram for-

çidas a suspender os seus trab dhos.

nos quaes proseguirao logo que o

tempo melhore.

Subscripçrlo para a Misericordia

Transporte . Ri. 2123592001)

Pinho, secretaria da Ca-

mara Municipal do Conce-

lho de Ovar

Faz publico que, para

*çao dos Voluntarios, nos Paç is de

postos à venda na séde da Assoc a-

Concelho, hoje pelas 10 horas da

manhã.. * pos

A banda dos Bimbeiros Volun-

tarios, a cargo da qual está. confia

da a parte musical dos festejos, es-

treia amanha uma bandeira sua,

aquel é benzida á missa conventual,

a que assiste a corporação.

A séde da mesma banda é enga—

lauada. sendo a entrada franqueada

a qualguer visitante.  
Caso d'envenenamento

Na noite de 24 para 25 deu-s

n'esta villa um caso de envoneua

mento, que custou a Vida a uma p !

bre mnha-r e produz u grandes es

tragos n'outras pessoas da fam li.-4

Thereza da S va Piac'da, casada

com Manuel Ferreira. Condeço, il.

rua das Figueiras, que viera d

Porto com sua mae e irmã pari

consoar, começou a sentir-semcom

modada depºis da ceia. Iguaes in-

comrnodos sentiram aquellas sua»

familiares que. após alguns golo—

de chá, tiveram a fel cidade de vo

m'tar. Aquella porém não teve a

mesma sórte, v.ndo a fnllecer nu

da seguinte pelis 10 horas da ma-

nha ante de lhe ser prestados os

soccorros medicos.

Verificou-se entao que se tratava

d'um caso d'envenenamento, averi-

guaudo-se que, por engano. hawain

deitado arsenico n'uin cosinhado,

suppindo que fosse farinha.

O caso foi participado parajuizo,

sendo o cadaver autopsiado u) sab

bido passado, ver ficando se que a

morte fôra cffectivamente dGVi(l.L a

envenenamento.

As dunas da casa supp inha "

que o arseuico fisse pói d'am do

que applicavam a uma creançi em

uso externo.

Recenseamento Eleit0'al'

A todos os nossos correlijíona-

rios não inscritos como eleitore

lembramos que é agora a ocaziao

de requererem a sua incluzão no

recenseamento eleitoral. No Centro

Republicano todas as uoutes podem

sêr procuradas as formulas para re-

querer e alem disso encarrega se a

direcção do centro de todos os tra-

balhos a esse fim respeitantes Tem

o partido republicano o mais alto

intresse em promover a inserção,

completa quanto possivel, dos elei—

tores, recomendamos pois a todis

os nossos correlij onarios promo

vam o recenseamento de todos os

com direito—independentemente
de

 

Bernardo José Corrêa de

Joao da Silva . . '. .

Seraphim da Cruz Lebre.

José Antonro Soares Va-

lente. . . . . .

kiitouio Maria dos San-

tos . . . . .

Placido Augusto Veiga .

bulgero Peixoto Pinto

Ferreira. . . . .

Rosalina da Cruz Lebre .

Antonio dºOliveira M llo.

Liureano José de Faria .

Bemjamim B irda . .

Dr João Maria Lopes

P.“ Francisco d'Oliveira

Biptsta. . . .

Mina d”0liveira Roma

Adriano Menezes . .

Anna Gomes Soares .

NIanoel Marques d'AlmeÉ

da . . . . .

liíaria Moreira . . .

D. Maria Lu za da Silvei-

ra & irmãs . . .

Emila da Luzia . . .

José Ruiz Faneco. . .

Antonio da Fonseca B )lll-

to . . . . . .

Dr. Francisco Fragateiro.

Antonio Neves. . . .

Antono Beça . . .

ll ir num de Jesus D as .

EMI] lia Tiiriijo. . .

Anna de Jesu—i. . .

Minoal Mar-a Frazão, o

Gizma . . . . -

José Correia de Rubo

Eraiimsca En lua da 5.

Braga . . . .

Manºel Lucas. . . .

João Pereira de Mendon-

o
.

ça. . . . . . .

Anonyma . . . .

Viuva de Francisca do

Ignacio . . .

Antonio Luzes e familia .

inào d'Ouveira Manarte .

Maria da S lva Neves.

FranCisco Marra d'Olivei-

ra Valente . . . .

Josepha da TJUCE. . .

Manuel Maria de Mattos.

Franc sua de Mattos.
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ManoelG une—i B inªfacio . 20500 ' & [ensªio dº I'CCºlllseíllllen-º

Franciso; Pere'radaSlva 15000 to OlBilDl'ZIl, serão ['.icplii-

Isaac Julio Fonseca da l ª l , i) . ', ,

SW,, . . _ _ . 25500 nes (Baile ,.il do corrente

Marin Graca Gomesom. um, até 5 de izineiro, na

. u . . . 55000 v 3.1 1 « ... . >“... . :

.Virgmº Gonçilm da Cm WW seu etiii IJ. da (Anilina Mu-

Manoel d'Ol veira Ramos. õõ'lUU lllCll) ll:

Manoel Henrques Ramos 15000 ' ."—-'.locum [ “1-

Manoel Alves Corrêa . 15500 .] 81008 apl b

Joãº Taim“, da silva . sentai os pelos nitereSsa-

Jols'é Mii—ia de Pinho Vii- dos provando que,pelolan-

ente . . . . . 55000 ' '

Mais Dmíngªs de Jºws 55000 cimento immedmtamente

anterior, eliectuailo em

3398 qualquer cont'ellio iiu bair—

lõ,:;0'i'ii, foram collectndos em

algui'na das coutiiliuições

predial, inilusti'iiil,da renda

de casas, sumptuai'ia ou

ilecunu de juros, ou que fo-

ram tribuiaili')s no anno im-

mediatamente anterior em

imposto mineiro ou de ren-

dimento.

2.º-—R€('[l10l'l1110lll0 dos

interessados pedindo a

propria ins—'ripção no re—

censeamento pelo funda-

mento de saberem lêr e es-

crever, quando sejam por

elles escriptos e a.;ssigna-

15.500 dos, na presença de nota-

3333 rio publico que assim o

certiliipie c reconheça a

letra o & assignntura, ou'

na preseiiç-i ilo parocho

([u) assim 0 atteste sob

jiiriiiiioiitui, s 000 n identi-

du lo do requerente com o-

lii'iiila por nltesiado jiiriiilo

do i'i-igeilor ile pni'ocliizi.

E para que chegue ao

conhecimento de tolos e

se não possa allegar igno-

ancia se fez este e outros

de egual llioor que serão

allisados nos logares pu-

blicos do costume.

Secretaria da Cum-ira

Municipal (ll) Concelho de

Ovar, iz de dezembro de

4.008; '

15500

500

2500 |

55000

200

505000

500

500

255000

105000

500

500

45500

45500

100

500

255000

500

13400

25300

10 i

200

15000

55000

503

25500

200

105000

200

35'i00

500

500

15000

500

105000

20,500"

O secretario da Camara, 
Abel Augusto de Sousa e Pinho.
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Commercio

(Noticias da ultima semana)

CAM—BIOS

No Porto: valor da libra, ouro, de

53450 a 53480 réis.

Valor da libra, papel, de 515410 at 555440

véiª.

No Brazil: cambio—15 '/4 —ª/ Londres,

valor da l1bra, 15115737 rém

Custando no 812le um libra 15$737

rei—1, produz en Pmugd, ao carn-

bio de 44'/_8 —5$439 réis.

Cada 10055000 rei. brazrleirm, a esta

taxa, prOdULan 3455720 1619, moeda

portugueza.

«ow—

Proços dos Generos

No nosso menaJo

SETÚBAL.

Arroz: 1.ª qualidade, 15 kilos. 1$450 réis

» 2.' » 15 » 135400 »

BAIRRADA

» 1.' qual., 15 kilºs. 1$350 »

» 2' » , 15 » 1$300 »

» 5! » , 15 » 1815250 »

Bitatas, 15 liB . . . . 400 »

Centeio, 20 litros . . . . 820 »

Fava, 20 litros . . . . . 750 »

Farinha de milli ', 20 litros . 840 »

» tiigo, 1.“ qual. kilo. 103 »
» » 2.“ » » . 93 »

» cabecinha » . 62 »

» semea supertina » . 40 »

» » grossa » . 38 »
Feijão vermelho, 20 litrºs . 1$2oo »

» branco, 20 » . 13160 »

» mis—tura, 20 » . 900 »

M1lho b1anco, 20 » 820 »

» amarello, 20 » . 760 »

Ovos, duzia . . . . . 220 »

Tremoço, 20 litros. . . . 380 »

Azeite, 1.“ qual. litro. . . 280 »

» 2.ª » » . 250 »

) 3 ª » » . . 230 »

Alcºol puro, 26 litros. . . 7$ooo »

Aguardente de vinho 26 litros. 3$900 »

» bagaceiva, 26 sitros. 353200 »

» figo, 26 litros . 2$200 »

Geropiga tina, 26 litros . . 285100 »

» baixa, 26 » . . 135500 »
Vinho tinto, 26 litros. . . 900 »

» branco, 26 » . . . 1$ooo »

» verde, 26 » . . . 1$ooo »

Vinagre tinto, 26 » . 700 »

» branco, 26 » . . 900 »

«“>—

Pescado

NO FURTXDOURO

Campanha Boa Esperança—Rendimento
de . . . . . .  

Campanha do .Soccor'rOLRendimento

de . . . . . . .

. l l . . . . , .

Comp-nha S. José—Rendimento de

Compabha S' Pedro—.Rendiinento de  
Coritpanha S.. talz.—'R'endimento de

Pescado de diversos-;Re'ndiinento de

No bossa mercado (Óarripos) Pescado de
diversos—Rendimento de . .

...,..-

PATRIA
-————.___

_PARA TODOS

  

Matadouro

No me: de . . . . . .

Rezes abatidas para o consumo:

. . . . Bois, com o pezo de . . kilos

.... Vitelas, » » » » »

....Porcos,» » » » »

Correio

Aberto todo; 05 dias das 8 horas da

manhã á: 9 da noite, excepto aos dr,-

mingos que fecha á 1 hora da tarde.

Regiftos e Valles até á; 5 horas da

tarde.

Expede as malas pm; o Norte pelo

CmeJÍO dia 623 da manhã e 6,23 da

tarde e para (» Sil pelo das 7,52 da ma-

nhã e 13,13 da noite.

Continente, Ilhas, Africa e Hespanha

Cartas (sem limite de pe-

so ou v lume), cada 21.gr. ou

fracção, Portugal e colonias. 25 réis.

[dem (idem, idem), cada 15

gr. ou fracção, para Heãpinhd. 25 réis.

]ornaes (peso maximo 2:000

gr.) ,cada 50 gr. ou fracção. . 2 '/, réis.

Imprrssos (peso maxizno

2:000 gr. ):ada 50 gr. ou fracção 5 réis

Manuscriptas ( em limite de

peso ou volume)—Até 250 gr. 25 »

cada 50 gr. mai» ou fracção 5 »

Amostras sem valor (peso

maximo 250 gr ; dimensões 30

cm. de comprimentr ), cada 50 ,

gr. ou fracção 5 réis

Brazil e mais paízes estrangeiros,

excepto Hespanlza

Cartas, até 20 gr. . . . 50 réis

» cada 20 gr. ou tracção . 30 »

Bilhetes postaes: cada . . 20 »

jornaes e impressos (peso maxi-'

mo 2:000 gr.) cada 50 gr. ou

fracção . . . . . . . Io réis

jornaes para 0 Brazil, cada

50 gr. ou fracção . . . . 5 réis

Avisos de recepção—Cada um. 50 réis

Registo—50 réis, alem do porte, por

cada objecto.

Cartas com valor declarado— Pre—

mio do seguro, alem do porte e premio

do registo da carta: Continente. Ilhas e

Ultramar, 20 reis por cada 2035000 réis

ou fracção.

Encommendas postaes—Volume ma-

ximo 25 decimetros cubicos, não poden-

do 0 seu comprimento ser superiora

60 centímetros, nem inferior a 10 centi-

metros. — Portugal (Continente e Ilhas)

200 réis até 5 kil.; 250 réis até 4 ML;

300 réis até 5 kilos; (Africa) 400 réis 5

kilos.

Valles do correio —Portugal (Continen-

te e Ilhas), 25 réis por 55000 rei» ou fra—

cção. Limite 50085000 réis, 2008000 réis,

10051000 réis, conforme houVerem de

ser pagos nas sédes de districto, de co-

marca ou concelho.- P«>sses=ões portu-

guezas, 150 réis por 53000 réis ou fra-

cção.

Os vales nacionaes teem o cello cor-

respondente a quantia por que forem

emittidos.

Telegrammas—Para o continente

do pai:, 10 réis por palavra e 50 réis de

taxa fixa.

«ooh—-

Lei do Sello

129011303 PAETICULARES

De 1$000 reis até 10$ooo réis. 10

» 103001 » » 5035000 » . 20

» 5o$001 » » 10035000 » . 30

» 10085001 » » 25035000 » . 50

Cada 25o$000 réis & mai, ou fr.»-

cção. . . . . . . . . 50

Valor não conhecido ou declarado. 500

Cheques ao portador . . . . 20

 

LETRAS DE CAMBIO

Sendo a' vista e ale' 8 dias

De 135000 réis até 2085000 réiª. 20
» 2013001 » » 5035000 » . 50
» 50515001 » » 25035000 » . 100

Cida 2503000 réis & “tals ou fr»—

cção. . . .
100

A mais de 8 dias de praa-o

De 130001151; até 2015000 éis. 20
» 2013001 » » 40515000 » . 40
) 40$CDI » » 0035000 » . ()O

» 6015001 » » 8035000 » . 80
» 80115001 » » 10035000 » . 100
Cada 1003000 réis a mus ou fra-

cção. . . . . . 100

Sacadas no ultramar e no estrangeiro
e pagaveis em Portugal

De 1$oooréísa1é 2035000105. 20

» 20$001 » » 100115000 » 100
Cada 10035000 réis a mais 04134-

cção. . .
100

+——+

Associação dos Bombeiros

Voluntarios

Presidente da direcçãJ—Dr. Jão
Mrría Lopes.

Tnesoureiro-—-Angelo Zagallo de
Lima.

Commaudante —— Dr. Joaquim Soares
Pinto.

**

Toques de incendio  
Ruas da Praça—Graça—ÁS.

Thomé Ribas —Areal——

Neves e Sant'Anna. , . . ,

Bairro dos Campos—Ruas

do Loureiro—S. Bartho-

lomeu e Lavradores. .. . 5 »
Ruas das Figueiras—Outei-

ro--- Fonte — Oliveirinha

_[.smarão e Mana 6 »
Bairro d'Arruella até á Pu-

ça .................. 7 »
Ruas dº B'júnco—S. Mi-

guel_l..4gô 1_ Nova—Ve-

lha—theiro e B;ejo.. . 8 »

4 Badaladas

 

Ponte Nova—Ponte Reada

e S 1bíªi ........... »
E-taçáo e Pellames. ..... Ig »
S. Loo—Cima de Villa e

logares vizinhos ....... II »
Ribeira ....... . ..... 12 »
Ai.—.ões—Granji e Guilho—

vae .................. 13 »
Furadouro ............... 14 »
Para cessar—3 badaladas.

+-+

AssociaçãodeSoccorros Mutuos

Bregílente da direcção—Df. Antoniod'031ve1ra Descalço Coentro.
_ Thesoureiro — Antonio da Cunha Far—

raia.

Cartorario—Msnoel Augusto Nunel
B anco.

Medico— D '.

Cunha.

Esta associação tem por fim exclusi-
vo soccorrer Os socios doentes ou tem-
pirariamente lmpOSSÍinlltdls de traba-
lnar e concorrer para o funeral do asso-
01ado que fallecer.

+_+

Commissão de Beneficencia

Escolar

Presilente — Dr.

Ferraz Chaves.

Sz'Creldriª—D. Gracinda Auaueta
Marques dos Smtos.

&
Tnesoureiro—Dr. _] ão Mali! Lopes.
Est» commi—são tem por lina dar ár

creanças extremamente pobres da fre-
guezia, livros, papel, tinta, pennas, lápis,
etc.; distribuir vestuario e calçado, ali-
ment »çào, estabelecer colonias sanitarias,
promover & vulgarisaçáo da instrucçã»
e tornantflºcctiva :» ob.iga101iedade do
ensmo primario.

**

Armazens de Vinhos

Affonso josé Martins.

Antonio da S-lva Brandão junior.
Carrelhac & Filho, Successor.
Manoel Ferreira Dias.

Manoel Soares Pinto.

Salviano Pereira da

Pedro Virgolino

o—«(H

 

 

  

S. Bento 5,19 6,85 7 8,50

Espinho 6,20 7,30 8 9,29
dª CEsmoriz 6,28 7,38 —

orte ao» 6 2 —— 8,22 —

% Carvalghfiª 6:48 - 8,28 _
< OVAR 6,58 7,62 8,38 —
., ( Vallega -— 7,57 — —

; Avanca — 8,2 — -—

' Aveiro — 8,36 - 10,6 .

 

 

Aveiro 3,54 5,45 — —
Avanca 4,37 — — —

IQ Vallega 4,48 — — —-
: OVAR 4,51 6 23 7,20 10,1)

% Carvalh rª 5,2 — 7,31 10,21

& Cortegaça 5,7 — 7,36 10,28

Esmoriz 5,13 ] 6,87 7.42 10,33
E Espinho 5,30 . 6,46 7,59 10,51

5. Bento 6,64 7,47 9,2 11,54

    

 

9,39 2,45 3 33 5,40 9,45
10,49 9,40 4,31 5,99 0,41 9,4011,2 * 111 _ 4,49 _ 6,58 9,53
11,7 1 0 — 4,52 _ 7 _
11,11 11: — 4.59 — 7,11 __
11,92 4 3,59 5,9 — . 7,22 , 10,13
11,99 1— — _ — 7,90 —
11,35 - _ _ 5,11 _
12,164] 4,17 — 814 8,17 1055

  

  

11 ' 2,5 _ 5,34 9,55 10,23
11,39 _ — 0,9 _ _
11,43 lil — — 6,14 — __
11,54 o —- 5.35 6,23 — 11,4
12,4 W 1 _ 5146 _ — _12. , < — 5,51 _ _ _
12,13 ' H _ 5,57 6,38 — 11 18
19,30 2,39 0,14 0,51 10,34 11,29
1,47 ] 9,19 7,15 9,1 11,16' 12,99
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