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que não foi manchado por uma dando mentir por erro, nunca por conhecendo a harmonia final a que

aggressão pessoal ou por um petição de principio. na observação tendem os homens ma_natnreza, não

roubo; apenas fez o que jul- dos homens e dos factos; e, assim, posso ver no militarismo, senão o

gava necessario e justo. não ha. felismente, a plausibilidade trambolho escorrendo sangue, que

Se porVentura o movimento de chauvinismo; por influencia e nos seus alicerces de craneos e de

não foi ponderado, racional, culpa do-qnal tanto se alteram as incendios serve. apenas de embara-

mais uma prova de que não ccuzas e os valores:—conforme o ço; ao BOTBBClmentO. unanime da

obedeceu a explorações parti- lado porque os vemos. Observador OIVlllzaçãO,eaoconv1wo,âass
ocração

darias mas a um impulso natu- desapaixonado dou as concluzões das nações; na paz, no trabalho, na

pal,
como me aparecem-una Joeira da mi- alegria e. no sofrimento. Nao é isto,

E se com uma excitação nín- nha opiniao livre, ornamento, des- perentonamente: metivo para negar-

g'nem pondera maduramente o pida, tanto quanto possivel, -a esta mes. 0 sacrificio, a abnegação, a

que faz e isso algumas vezes tua .”“ª da Verdade_'do monto comum;—nao, sabemol () bem.

merece desculpa muito maior a classico que o estatuai-io, habitual Detestando muito francmente ,,

deve merecer o que se faz GXCÍ- mente, lhª dª por sombra. farda temos de aceital a. comtudo,

tado pela fome que duplamente V. Ex.ª chegada Africa au'reolado por diagnoze de defeza; vivendo.

dementa porque duplamente da impressiva gloria guerreira, da como vivemos, num seculo de paz

a sente —por Si prºprio e por flama cívica, e os seus patricios. armada e defrontando, por toda a

sens filhos que se detinham por vendo em V, Ex.ª o reprezentntive- parte, no mar e em terra, com as

falta de pão. man popular e afavel das qualidades bocas dos canhões e com as pontas

Não aprecio 0 que O Douro intrinsecamente seletas e eletivas da das baionetas;—temos de aceital-a,

quer e o que selhe deve dªr; raça. recebem no festivamente cºm e o que é mais, exijil-a apta e forte

mas devemos confessar que é palmas, com admiração entusiasta e bastante para defensao desta. patria

duro que elle seja roubado com espontaneo carinho: — recebem-no que se “não sonhamos conquistado-

o uso dº seu próprio nome. em festas [que "o povo faz, e não ra, muito menos desejariamos des-

O Douro ' roduz Vinho ape- nas outras, insigni'ticativas, a que c cesse a escrava d'alguem. Aqui.

nas 0 do me hor; pois uma dªs povo apenas assiste. Recebem—no como ainda no ultramar, temos de

causas dºs seus males é que ºu' desçamos até ao fundo sub cons- aceital a integrando-a na nossa exis-

tros vendam Vinhos com ono- ciente dos actos, não sómente por teneia una, embora reconheçamos

me do Douro! V. Ex ', mas, não é ociozo dizel-o, que é «um show da força, uma ini-

Que cªdª um _lllºtº Pela Vidª por eles proprios; tat'nbem "o homem ' quiedade eurºpea— no continenteª

e procure Vªlmºr é justo, mªs ilustre lnpondo-se-lhes naturalm'en- africano, como em outros, os“ extra-

que para vencer hªiª' & inªtª “te, e pelaªliliaçao,*pelc orij nario do nhos apropriamm se, como donos,

tãº deªleªl que ªº Vá ªté orou— berço honrado o solo da urb's, pon- do dominio dos aborijenes. Mas. re-

bO do prºpriº nome' é cruel. do-a em destaque simpatico perante znmindo-nos á. nossa vida comum e

”Pºis ºs governos ªindª não extranhos, e,'intra muros, a ela em separado, devemos reconhecel-o,

Pªdºrªmi ªº menos dentro dº propria dando-lhe consciencia de ao homem da guerra, como uma

Pªizi conseguir ªnªtª? & flºªªdº! valimento; levando-a a ganhar inte- necessidade hcrroroza,——mas neces-

Cale-se O Dºurº? gralidade objectivo e coezao de fi- sidade, imperativo portanto,—e co-

alem do intuito de honrar a honra, a

bravura, aos relevantes serviços so—

ciaes, teve tambem, determinativa—

mente o de consagrar por espirito

de integração coletiva um engrande—

cedor da terra natal—o patrimonio

comum—; num dos seus filhos que

melhormente lhe deu em consciencia

e espirito cívico—honesto e. límpido

nome. Por mim, dada a orientação

definida de que não saio, ou não

poderia, não deveria mesmo saudar

V. Ex.ª sem restrições. Por isso

nao lhe reconheço menos a cota-

jem social. eminentemente valiosa:-

nem lhe regateio, tampouco, () logar,

distinto a que tem direito.

Presto, mesmo, incontroversa hc-

menajem á intel'joucia patriotica, á.

firmeza de animo, as dificuldades

galhardamente vencidas, ao sacrifi-

cio de trocar familia, terra. amada,

mocidade, sonhos e remanço de vi-

da facil, por essa dura e grave

existencia de luta, de privações—-

no absoluto do termo—; de deserto

anda e espesso. A tão bem quando

palavra (P&ll'lª.) nao é um termo

vazio para a nossa adoração incon-

dicional e mata, e, pensando bem o

que aquilo seria, lá. em bairroan

Africa Adusta, vejo-me, reverente-

mente, sem o chapeu na cabeça,

ante essa existencia—tao nobre-

mente vivida de varonilidade e de

sacrificios. E' o que tinha a dizer-

lhe, para ficar em paz com o meu

pensamento. Respeitczamente

 

    

    

   

   

            

   

  

            

  
   

  

         

   

 

Infamemente explorado, rou-

badoiíe ainda lndihri sido,.o Dºu-

ro apresentou o primeiro movi-

mento de revolta.

Garacteristicamente pºpular,

sem organisação, sem tino, sup-

pondo que-com a destruição dos

papeis existentes na repartiçâoíª

de fazenda e na recebedoria

terminavam os seus males im-

mensos, ella mereceu a repro-

vação dos homens da ordem,

chegando um a declarar pedan-

temente que retirava a sua pro-

tecção ao' Douro —-íoi o snr.

Teixeira—de Souza!

Mas afinal que retira elle? a

protecção? mas que tem ella be-

neficiado aquella infeliz região?,

Não se começousequer & be-

neficial-a, as medidas tomadas

são. apenas palliativas e burlas

e oque “é mais feroz'e revoltan-

te, é“'que ainda depois de pn-

blicadas leis que, se não reme—

deiani, minoram um pouco a

situação .d'aquella desgraçada

provincia, continuam a cobrar-

se-fnontribnições e a matar de

fome quem, por lei, d'ellas está

isento só porque essa lei não

está regulamentada.,_

 

  

                   

   

 

   

  

  

   

  

   

  

    

  

       

  

  

    

  

. . , ' , . Não. Ninguem tem direito de ualidade, pela edorescencia do jem'o- me quer que seja, o que devemos cºmº““ªººª Vºªºfªdºf ªº V- EX-ª

ªí..“, éªªº palz reconhece ª-ml' exigir que O roubado não grite tipo representada com filho seu,“ é. apezar mesmo da repognancia Antonio Valente.

' Berla que vao no Douro, .alll- por soccorro ou que o explora- distincto e prevalecente. Recebem- moral,—constatar, admirar ovalor.

Viª'º dºª seus encargos tanto do não protesto contra quem O no como V.Eu'viu, e sabe que ha V. Ex.“, deixem dizer-lho, se _*— .

quanto, pode,“ o parlamento de- explora.

ºªºªª ªª.-Pºmªdª“? que lªl'gª Retirem-lhe os possuidores de

nºººªªªnªª 0“! “tºls' mas por-, boas postas a sua protecção que

que um-homeminêdio, anotado, lhes não faz falta; mas ao me-

bem. ;pago de serviços que nãº nos mande—lhe um pouco de pão

faz, ªº não “quer .inoommodar que lhe sobraeque & custa d'el-

em-íazer um- negulamento, por- lo comem.

no para isso tinha talvez de

istruhir oiespirito de manigan-

cias .mais uteis. para elle,

continuem—esses povos a ser op-

primidos, & morrer de torne,

despreze-ae o pensar do pau,

rasgue-ee o-diploma parlamen—

tar e. . . faça-se bom a diges-

tão. '

lamento foi recebido, imediatamente

porque o admiram como homem;

mediatamente porque V. Ex.'-,

vareiro tipo, lhes rezolve afirmativa

e seguramente a comum tendencia

irrepremivel.--mesmo que indistinta,

—dos semelhantes e seus patricios,

para a notoriedade e primeiro pla-

no: -—na converjencia e ruralidade

das sociedades parede Competido-

ras. Daria-se o cazo de serem Jus-

tos, poderá dizer-se que as não de-

sorientou um conhecimento falso

da superioridade e do valor, e não

lhes aconteceu, como às vezes suce—

como militar me é antipatico na

superior razão dos Pricelpios, se

me aparece como todos os triunfa—

dores de batalha sobre um estrado

de vitimas;-—espetaculo que reputo

improprio a provocar ovações, tem,

é facto, a simpatia do meu respei-

to, da admiração que não raciocina,

mas sente, ,e, a proposito, acho

oportuno ati ar que os sentidos

merecem mel or que o ostracismo.

que em certas rodas é uzo dar-lhes.

Em suma, vae contra a minha

noção da Equidade, contra a mi-

nha religião de Harmonia Humana

. . O.

Gear e a bem temeu

Xl

Pelo que no artigo—anterior ex—

pnzsmos, reconhece-se que está

achada a fôrma que deve revestir. a

Instituição de beneficencia para

conciliar todas as opiniões e grau-

gear a cooperação de todas as von--

tadas.

E“ a da Misericordia, genuína-.

mente portuguesa e na sua gloria-,

sa existencia de seculos sobrelevan-

  

 

  

  
   

   
     

  

 

Carvalho de Souza. -

W

A OBRIGA

______________
__.._-_——-—

Carta ao Ex.mº Snr. Antero

, .
de em certos as etes da natureza e a sua personalidade de militar e, do nos benefi ' '

Isto é infame, mmplesmenêe. dº Carvallào Mªgªlhães, cm cazoa de féngmeuolojia s'ocial,— contudo, nem por isso deixo de têr no desventurados mrs 53,3%??qu

Pºlª quªndº esse ímã?) ?ªdº maiºr 0 EXP?“ 0 serem o logro de uma miragem? seu gosto apreçº º homem º º instituições que no universo se teem

meado.,.roubado º t“ " "?ª º ultramarino Creio podêr afirmar-lhe, sem re- Cidªdªº— prºposto ease intuito h-umanitario.

ggmttaolszgiãaadgédlme 50363888
Ez mn Sm' caiu de errar juizç, que os seus con- Nao 6 uma dualidade envolvendo Surgindo providencialmente n'u—

' ' > ,
l .

cidadaos foram justos, e interpreta-

ram nao unicamente o sentir comum

que pôde, ás vezes, sofrer desbot-

raçao vizual; mas acharam, e isso é

o que mais importa. na homenajem

& V. Ennª a expressão-sintoma da

sua existence de pôvo eviilvente e

definido; alem, é claro, do facto ex-

terno, não menos preciso, de pres-

tarem ao merecimento &. consagra-

ção do reconhecimento e da sanção.

social.
. . ,

Tout court quer isto dizer que a

mensajem foi dignamente emprega-

da, e se jnstapôe,. em ultima analize,

ao fim superior de se determinaram

as coletividades, na sua função de

crearem a alma rejional, não pela

onipotente barriga; senao antes pe-

la vibração cerebral ——seguro guia

nos ignotos destinos. Digo-o. sem

vacilamento de duvida,eu que não

ªo ho, nunca de boa sombra a figura

barbara do heros-soldado, eu que, re-

um comodismo acomodatioio. lonje

disso é a constatação de que as

ideas, não poucas vezes, teem, afi-

nal, de subordinar-se ao condicio-

nalismo do meio telurico em que

desabrocham, e tal é o cazo de

agora na homenaiem a. V. Ex.ª

Alem de que (cumpre lembral-c

com o relevo a que tem direito)

ha e ponto de vista, da coraiem, do

sacrificio impessoal, e nós admira-

mos, & justo título, o homem bravo

e destemido até a. morte, quando

esse homem aja e procede não por

egoismo pessoal, de intresse pro-

prio restritamente grosseiro, mas

por noção de solidariedade refletida

——-a honra patria—; admiramol—o

quando arrosta o perigo e pratica a

heroicidade simplesmente, abstrata—

mente,—pelo Dever.

Foi esse o cazo de V. Eirª; eis

porque .a bomeuajem dos seuspa-

tricios—o's nossos concidadaos—

quanoon-tece mesmo a quem

nâoaitem fome, saltam os gordos

comilões ,a dizer-lhe 'que espe-

rem.

, Penso que? por novas burlas?

Mas- estes figurões não ha

muito:—haymenos
id'um anno aí—

firmaram que a revolta era le-'

gitima em certos casos.

Pois Gºiªnª é. legítima alguma

vez nunca o será mais do que

quando'a'orlgtna'
a'tome: _

O Douro tem sotfrido muito e

sempre resignadc; e essa attitu—

de que apraz aos que não sof-

frem, apenas lhmtnonxe u
m dos—

prezo absoluto. , .

Foi, preciso que o clarão d'um

auto 'de te infelizmente inutil

como remedio. de..,sens males,

llumiasseo cerebro obscurant—

do ,.(193, governantes,. par
a ,que,

sahissep almejado. regulamento.

' Movimento inutil repito, mas

ma epocha da maxima intolerancia,

estendeu a sua bandeira protectora

e por todos acatada com a maior

reverencia por cima de todos os

que necessitavam do seu refrigeric.

Não tem conhecido coitas, nem

partidos. Alça—se valedora ao lado

do infortunado nao inquirindo se.

elle é judeu ou protestante, oppri-

mido por um potentado dospotico,

virtuoso on abominado pelos seus

crimes. Reconhece só se é um ser

humano oppressc sob a. minoria

material ou moral para o revigorar,

alentar e confortar.

Instituída por Fr. Miguel de

Contreiras, que aproveitava a sua

couSvderada e omn'potente posição

de confessor da Rainha para anga-

riar recursos e valimento em favor

dos aleijadcs, dos chegados e dos

famintos que soccorria .nos claus-

tros da Sé de L'sboa com as co-

piosas esmolas alcançadas na sua

Começando, sirva a introdução

para confessar que o não conheço

pessoalmente—nem a mim V. Ex.“

-—cazo que. substancialmente, não

importa e influencia nenhuma exerce

sobre os meus habitos de expressão;

e, evidentemente, V. Ex * nada me-

lhor pode desejar alem da livre re-

ferencia aos factos a que, profis-

sionalmente, a devemos, como eles

são essencialmente," ou, ao menos

como os supomos; e a apreciação

das". personalidades, no seu sign fi-

cado jeral, saindo da pena doJcr-

niilista consoante o_ seu criterio as

promete: mais brevemente. V. Ex.ª,

como militar 'ás direitas, exijo de—

cizlto e sinceridade; pela minha

parte, precizamente, eu nada. mais

tenhouque lhe oferecer.

*Amaudo deveras a minha terra,

Dªtª,—;QE-iªºfºªm esse, sentimento a'

”imparcialidade a que me limito, po-
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incessante peregrinação pela cidade,

já então o grande emporio do

oriente, surgiu a proposito para

prover de remedio a angustiosa pe,.

nuria dos portugueses, abandonados

ao maior desconforto e á maxima

desorganisaçao do trabalho nacio-

nal pelos aventureiros que deman—

davam o ºriente a procura da glo-

ria e da opulencia conquistadas pe-

la sua capacidade aos povos da

Asia, ricos e faustosos.

Essa epocha, morto de sol ea-

plendente e de trevas esparsas, for

caracterisads pelo fausto mais os-

tentoso que ainda mais saliente tor-

nava o contraste com a profunda

miseria repleta d'angustias dos que

haviam ficado no solo patrio, impo-

tentes para d'elle extrahirem () pâo

quotidauo ou regressavam da India

desfavorecidos da sorte, mutilados,

entropiados e incapazes de trabalho

util e por isso lançados á. margem

como cães sarnentos. '

Foi a Misericordia que abrigou

em' seu seio protector esses infelizes

desdenhado's dos poderosos que se

refestelavsm com as riquezas de que

haviam expoliado os asiaticos e

mais tarde hauriram das V&liOSÍBBÍ'

mas minas do Brazil.

A Misericordia aproveitou o fer-

vor. religioso que era a predilecção

absorvente das gerações d'eniao em

favor dos desvalidos. Fez—lhes vêr

que a caridade é o fecho natural do

edificio religioso e que sem ella re—

dundaram estereis e inuteis as pra-

ticas da rel giâo.

E tão boa foi a orientação que

ella imprimiu às gerações que se

foram seguindo que, subsistindo ao

principio quasi só para o exercicio

da piedade a pouco e pouco foi so-

brelevando o da caridade a ponto

que .na actualidade os povos aspi—

ram a existencia da 'Misericordia

para dar ampla expansão aos seus

requintados sentimentos caritativos,

apenas consagrados pela piedade

que intervem a ungi-los com a mais

.sympathica e gloriosa santificação.

Assim devia ser. Era ella a res-

lisaçâo do programma conceituoso

como nenhum exposto no magnifico

sermão da montanha em que o es-

pirito lucido s fulgente de Christo

se alçou a culminancias por outro

ainda nao attingidas. Era desconhe-

ce-lo e renegâ—lo âcar n'uma infe-

cunda contemplação da divindade,

inutilisando uma actividade e uma

energia que o Deus bom e magna-

nimo do christianismo deseja vêr

redundar em proveito da humani-

dade cuja perfectibilidade anceia vêr

assentamento augmentado até

amigo se) idenbâoar. '

Na Misericordia, estribada na

mais pura doutrina do christianis-

mo, e porisso tolerante e benevola

como este que até aos inimigos

pardos e scan-inha, teem logar todas

as actividades provenham ellas d'en-

de provierem para que todos os in-

fortunios sejam reparados, allivia

dos ou confirmados.—

Por isso de esperar e que todos

lhes prestem o seu dedicado appoio

para que ella desempenhe cabal-

mente a sua benefica missao. Sejam

impsllidos pelos rebates da sua

consciencia ou pela Inspiração dos

seus sentimentos religiosos ali verão

satisfeitos os anceios da sua alma

para a realisaçao da solidariedade

humana ºu os mysticos arroubos

do seu espírito pelo amparo e con-

forto dispensado aos seus irmãos,

acrysolados na virtude, ou repostos

no caminho do bem de que os ha-

via desviado o desalento desespera-

dor da fome e da mais iacomp'orta-

vel minoria.

F. B. Z.

 

sees DA assumi

Alemanha puilics. . .

Fale a Havas: «No parlamento

alemao alguns deputados atacaram

duramente o governo por consentir

a realizaçao de espectaculos imo-

raesi. . . Provavelmente estes que

um são tanbem dºs que“ sope—

grave matrona alemã.,

'ltei ladrao e assassino-ª

Ainda a Havas: «Dé; se que na

sessão da dieta aust É os. o depu-

tado sºcialista Criet iana chamou

ladrão o assassino ao rei da Servia».

Não diremos se _o rei Pedro é

este ou aquele tal—nao, que está.

ali o ôlho do outro.

Oferecemos só esta bonita pla-

guette aos enojadiços moiiarquicos

de cá. Que lhes parece, uma tirada

d'aquelas num parlamento pacato e

boa jente, como o nosso? () que se

diria; o que se faria... Pois na

Austria ha destes exaessos, e quem

está de lado —deixa dizer. Mas não

ha nada que valha a liberdade. ..

portugueza.

Remedio certo

Andavam, ha mezes, solicitando

ao governo, o regulamento dos vi-

nhos do Douro, os lavradores da

rej ao. Como de costume os semi-

deuzes ouviam, e nada de decidir. Os

vinhateiros que esperassem; havia a

decidir couzas graves, a nomeação

dos governadores civis, a pavoroza

na forja, a reforma da policia; que

demonio, aos do governo não falta-

vam negocios publicos... de reis—

doria politica. Assim iriam as cou-

zas, telegrama vein, telegrama vae,

quando os de Aljó desesperados,

convencidos de que os levavam com

lerias, arrombam repartições publi—

cas e lançam fogo aos papeis.

Ora, foi quanto bastou!

Ao outro dia, o governo, lá fez

sahir o decreto. Os de Alijó s que

a sabem. . .

lliii feliz

Ferreira do Amaral, dizem, vae

makavenkar para a estranja no

queijo rico de uma legaçàoz—passa

portanto a emba xador. Aquele ho-

mem é realmente feliz; escorregou,

em bom tempo, na classica casca

de laranja; e como premio de con-

solação lá. vae para o grande mundo

Bauer e fazer conquistas.

Pois é cazo para dizer—lhe:—-Fe-

liz viajem e boas ceias.

Disputa em familia

Continua da fez em fora entre «0

Noticias de Lisboa», «O Diario Po-

pular» o talho azedo e virulento das

ex—comadres, Julio de Vilhena e

Campos Henriques dando-se o tra-

tamento recíproco e ediâcante; um

de «asno», outro de «burro».

Um é o actual chefe do governo,

obrigado portanto a reportada a

prudente lingusjem do Podêr, o

outro é ainda chefe de partido,—e

o seu partido é o chamado historico

rejenerudor;—por consequencia, na-

turalmente, pelo alto e grave da po-

ziçao forçado a porte mais limpo

que o slando de regateiras. Pois

tanto um como o outro arregaçam

as mangas da jalecs, e vá. de brigar

como dois saoios no ermo e livre

do campo.

Toda a jente o sabe, aquilo são

traves da monarquia, e os jornaes

em que se enxovalham sao monar—

quªcos de cabo a rabo. Pois, ama-

nhã, um e outro são capazes do

desplante de acuzarem a imprensa

republicana de -— desbocada. de lin-

gua...

Todavia, nunca nós vimos que

nenhuma folha republicana descesse

& processos e uma taes.

E no jenero, em jornaes de sopas

monarquicas, tem/ inda havido me-

lhor:—isto é mais sujo.

Sao contos largos. . .

Na Lunda

Más novas de Africa; no posto

m*lltªl' de Quito foram surpreen-

didas e chac.nadas as forças portu-

guezas que o defendiam.

O desastre nao' peorsrá, certa-

mente, a nossa Suzerania, todavia

teiam, ou eles não fossem bavaros

ou prussianos.

Muito pndica e muita.. . porca e.

i
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leva nos um punhado de valentes e

dedicados soldados - escusado será

dizel o; dolorozamente nos custa.

Que a situação não se agrava:—

tal deve sêr, agora, o desqjo de

todos nós.

 

O FUMO

Do meu quarto, que dá sobre nos quintas,

descubro todo o bairro; e muita vêz

vejo evolar-se o fumo em espirais:

das negras chaminés.

Quando vou à janela, ao sol poente,

horas em junho de acender os lares,

meus olhos vão seguindo longamente

o fumo pelos ares.

E penso ver formarem-se, na vasta

imensidsde, esplendidas iinnjens;

até que o fumo pelo Azul se gasta

nas mais altas viajens.

Todo este quadro é tito banal, que então

chego :: rir-me de mim, do que resumo

na minha eterna e doce aspiração. . .

que se assemelha ao fumo.

Antonio Fagafa.

————-—-*—————

Parcrozas 3 Revolução

Não se enganaram todos aqueles

que preveram, como orzjem e reznl—

tudo da crize que derrubou 0 mi

nisterio Ferreira do Amaral, um go-

verno de reação, de VIOlGDcia, e de

ataque ií liberdade e aos cidadãos.

Tramado e elaborado nas sacristias

e nos centros reaceonarios, o atual

governo, impopular e mal seguro,

hade lançarmâo dos meios de com—

bate que, a vencerem, lhe darão—e

entao sómente—a superioridade e

estabilidade que, por emquanto, lhe

faltam.

Sem forças e sem homens para as

lides parlamentares, a seguir ao adia—

mento que obteve da coroa hade

procurar na dissolução das côrtes o

elemento de vida que e torne dura—

vel, e para desculpar esse novo ata-

que âs regras constiticionaes hade

lejitimal-o com motivos extraordi-

narios de segurança publica. e de

extrema defesa das instituições acos—

sedas, perseguidas, e obrigadas ao

recurso final da violencia das me-

didas de «salvação publica». . .

Ora para isso, o que lhe serve

admiravelmento é uma bernarila, e,

como não será. facil os iníin'goa

prestarem-se—lhe ao jogo, o remedio

será. invental-a, ensaiando a, e de

conta propria atirando—a a rua. Nis-

so, ha dias, tudo 0 indica, se tem

ocupado o famozo Campos Henri-

ques, padre-mestre em rejedorias,

conforme o testemunho insuspeito

do amigo de hoje. «O Correio da

Noite» e do em goi de hontem «O

Diario Popular»; e a verdade é que,

para se firmar no governo o atual

ministerio não tem mais nenhum re-

curso;—porque para mais nada ser-

ve e para mais nada foi feito.

Têm estado as forças de mar e

terra, continuamente, de prevenção;

os bufos ou espiões inundam as

ruas de Lisboa, e, pela imprensa,

tem o chefe do governo divulgado

as suas conferencias com o coman-

do da municipal, general comandante

da L' divisao militar, chefes da po-

licia, etc., etc., como se estivesse-

mos em vesperas de ser as nossas

fronteiras invadidas pelo vizinho . . .

Estas noticias, propozitadamente

propaladas, criam o ambiente do

terror;-—impressionam acerbamente

as imsjinações 'exaltadas,—contra—

riam as paciâcas relações sociaes

creando um meio de efervescenc'a,

de tensão, que a todos ocaziona de-

sastres, e desgostos, mas que, no

fundo. turvando o sedimento social,

admiravelmente “se presta aos golpes

de estado, as perseguições, e de

tese denom nadas «pavorozas» o

melhor auxiliar e cooperador de

ministerios e institu'ções da natu-

reza das que dispoem de Portugal,

e neste momento se preparam para

destruir-lhe as veleidades de vida

livre.

0 governo que não tem força pa-

ra aprezentar—se nas côrtes pode

adial-as com essa alegação,—os tu-

multos; a monarquia que nao pode

dominar e evitar o avance republi-

cano, pode, todavia, exercer sobre

ele vinganças, e tentar a sua des-

truição, roubando-lhe os seus “nie“-

lhores elementos,—com essa Razão

de Estado, da conservação de exis-

tente: —a repressão.

Para esses [ins, é claro que a paz

pôdre, a bouhomia, as cordeaes re

tações, absolutamente, não servem.

Por isso, e para isso, a pavoroza;

noticia que corre de boca em boca

provocando a desordem e a desor-

ganização; a pavoroza que é bem

provavel, e na qual o observador

nao pode vêr outros tios, senao

aqueles de quem com ella aproveita

e a anda premeditaudo. '

Não sabemos se já a teem, ou

não, pormenorizadamcnte ensaiada,

como os melodramas que se repre.

zentam sem um engano na deiira,

nao temos, mesmo, a certeza se a

chegaremos a vêr, na rua. Acredita—

mos nela porque vemos sêr esse o

unico recurso do conservar-se o

governo, não a supomos um dispa-

rate porque vemos o estado d'alma

das hostes reaceonarias inspirado-

ras dos ministros actoaes e ancio-

zas por sangue, sedentas de um m a

sacre sem quartel e sem piedade—

contra os Buiças . que, dizem clas,

somos nós, os republicanos.

Não será. a primeira vez que a

monarquia e o catolicismo recor-

ram a meios d'esses, —ha na histo-

ria lções de facto que nos dão ra-

zão na desconfiança, e ha nos rej-

mes perdidos a desorientação da

voragem, que de tudo julga podêr

servir-se para a salvação impossivel.

E' grave o simtoma que denunciam

os boatos da semana ultima;—tndo

é possivel. e já. agora não haja du-

vidas; que veio, emfim, o almejado

«governo de força» e, consequente—

mente, chegou a hora de os repu

blicanos sofrerem toda a violencia

dos odios talassas e jezuitas.

.

Mas, dirão, nao é isso justamen-

te o que a boca pequena andam pe-

dindo os republicanos, para quem

um governo liberal, legalista. é o

mais dificultozo dos embaraços, e

assim sendo, não haverá nos repu-

blicanos pressa de provocar, e, seu-

do poseivel, crear a situaçao «go-

verno de forças? Assim sendo, não

terão eles parte. remota ou proxi-

ma, numa qualquer - pavorozs? Em

primeiro logar, para nós um minis-

terio liberal não constitua o emba-

raço que se supõe, visto comos

expressão de liberdade, num gover-

no, iria ocasionar avance das ideas

progressivas, por intermedia de leis

que só aproveitariam aos inimigos

da monarquia, embora lhe dessem,

a ela. uma folga provizoria; o mes-

mo simpatias—mas passajeiras. Sim,

um governo liberal, dentro da ino-

narquia. provºcaria, seguramente o

triunfo da democracia; e aplanaria

bastante a nossa áçâo de propagan-

da.

Dar-nos-hia leis eleitoraes ten-

dentes á eliminação do cacique, fa.

ria a educação e instrncçâo popu-

lar que sirviriam para a sua conde-

nação; poria balizas ií expansão e

preponderancia do jezuita,--o que

a enfraqueceria; emfim, um governo

monarquico autenticamente liberal

seria um governo. .. anti-monar—

qu co;——einbora fosse, sem duvda,

n'm honrado processo de passar a

historia. Em segundo logar, dadas

as leis de fatalidade historica que

forçam a monarquia a rssvalsr pao

ra os processos violentos do fran-

quismo, nós os republicanos, não

temos senão que esperar, e serena-

mente, ativamente, neste meío'tem-

po de treguas ir preparando a na-

ção para os seus novos destinos.

Para fazer a republica nao preciza-

mos de pavorozas. nem com pavoro-

zas a fazemos. Hade, rigorosamen-

te, dar-ss uma liquidação deciziva

entre Portugal e a monarquia, e

esse acontecimento, em que então

entraremos, é que é—a Revolu-

çâo.

Mas Revolução & Pavorozss nao

é a mesma cousa, nem sequer se 6-

liam, uma e entra, num avatar ori-

jinsrio. As Puvorozas, como disse-

mos, sao o recurso de meia duzia

de impotentes e de tiranetes; as

Revoluções sao o recurso_eupremo e

sacratissimo de um povo para a L'-

berd'sde, para a Honra, para a Vida.

Com o motim provocados prepa—

radowfnos baixos níveis da espiona-

jem, nós nada teremos nunca; com

a onda fremente de colores santas

e enerjias fecundas—nós teremos

por glorificação o chamarem—nos,

um da,—seus filhos—microscopica

parte integrante do grande todo

que a hade aclamar retumbante,

por entre a gloria e a Esperança! E

tudo nos dz, no belo acordar da

nossa raça e na degri'ngolada do pó-

dre corpo monarquco, tudo nos

diz, com quanta certeza possamos

têr __em fenomenos sociaes do futu-

ro,—que essa hora grande —jii nao

vem longe: Apesar das Pavorosas,

do Terror Branco,—das persegui-

ções ue Vierem. E' da inflecsibilidade

dos estinosz—e já ninguem pode

fugir-lhe,
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Donnas rlcliesl L'aumone est soon: de la prlàro,

Hola-l quand na vlsillsrd sur votre senil de pinus
tout roldi par I'hlver, ou vsiu tombo & "nous,

quand ls- petiu enfants, les maias da Íl'ºld rough»,

ramassent sous vos pied. les mivttes du orgias,

la [seu eu delgueur se detournu de vous.

Victor Hugo—.Pour les paar—en.—

O' ricos d'este mundo, 6 almas orgulhosa

que longe da miseris assim fostes atadas,

olhae do pobresinho as faces desccradas

: transformse o ouro em peulasde mas.

Qual chuva de maná, em terras sequloau,

deine cahir das mãos que tendes perfumadas

a esmola, aqui e alli, nas almas desgraçada:

que tomarei: por isso em breve venturosaa.

Oh dae sorrindo sempre, aos velhos e ia mestiças

estranhas ao gosar. em busa d'uperanças,

da vossa lauta meu o rato, por piedade.

Sabei que n'este mundo a unica nobreza

e cada um gravar no seio da pobreza

o unico Brazão que & nobre—a Caridade!

Boªnerges.

___—*_—

Ao major Anthem de Maga-

lhasa.

Eu nao tenho relações pessoaes

com o heros de Africa, que Ovar

justissimamsnte homenageou no dia

17, mas sinto-me tao vaidozo, elevo

tanto a cerviz, como vareiro, desde

que sei que em Ovar elle nasceu,

que nao posso deixar de vir a pu-

blico manifestarolhe o prato da

minha gratidão por ter illustrado

esta terra, a quem tanto quero.

Considere-se embora chauvinismo

estreito o culto incondicional, que

eu voto as grandezas da terra mi-

nha e de minha mãe, que eu couti-

nusrei a sacrificar no mesmo altar

e a bemdizer os filhos illustres, que,

engrandecendo a Patria, immorta—

lisam a terra, que lhes foi berço.

Anthero de Magalhães é uma glo-

ria authentica da nossa terra, e por

isso dever meu e vir apresentar-lhe

os meus mais sinceros agradecimen-

tos pela parte do legitimo orgulho,

que sinto ao reconhecer-me seu pa—

triCio.

Que o dssvanecimento não e vão,

prova-o a longa folha de feitos he-

roicos do nosso consagrado. A S.

E:.' a minha incondicional admira-

çâo.

D. Lopes Fidalgo.

%
—

NOTICIARIO

Dia a dia

Passou no dia 20 o anniverssrio

natalício da eam snr! D. Maria

Adelaide Estevao Aralla e Chaves,

extremecida esposa do nosso illus-

trs amigo snr. dr. Pedro Chaves.

As nossas respeito-ss felicitações!
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=Cumprimentamos ha dias n'es-

ta villa, onde veio de visita 6. missão

das Escolas Moveis

Joao de Deus, o snr. dr. Jcão de

Deus Ramos, illustre Elho d'aquelle

mimoso poeta e immortal anctor da

Cartilha Maternal.

=Aiim de solicitar donativos

dos patrícios residentes em Lisboa

para a futura misericordis d'O r-ir e

alli fundaram uma commiesao para

angariar esses donativos, partiram

segunda—feira para aquella cidade

os snrs. dre. José Luciano Corrêa

de Bastos Pina, Pedro Chaves, Do-

mingos Lepes Fidalgo, Antonio

d'Oliveira Desoslço Coentro e An-

tonio dos Santos Sobreira. os quaes

regressam a Ovar hoje ou amanhã.

=Passou no dia 18 o seu anni-

versario natalício o nosso estimado

amigo Antonio da Cunha Farraia, a

quem felicitamos.

Anthem de Magalhães

No pretarito domingo, chegou a

esta villa no comboio ascendente

das 6,23 horas da tarde, aquella

nosso illustre conterraneo, major

do exercito ultramarino, que tao

denodada e brilhantemente defendeu

os nossos dominios na Africa

Occidental.

Na estação do caminho de ferro.

era aguardada por uma massa com-

pacta de povo que delirantemente ()

acclamou. Tudo o que ha de me-

lhor na sociedade 'ovarenee, desde

o magistrado ao artista. tomou

parte n'essa grandiosa manifestação

que nao representou mais que o

cumprimento d'uma divida sagrada

para com Anthero de Magalhães,

o grande heros das batalhas do

Quissongo e Libollo, cujo nome a

historia não deixará de inscrever

nas suas mais brilhantes paginas.

Poderíamos enumerar, além d'es—

ses, outros muitos feitos do illustre

e arrojado militar. mas nem o

tempo nem o pouco espaço de

que dispomos tal nos permittem.

Limitar-nos-liemos a registar com o

maximo prazer a manifestação ver-

dadeiramente enthusiastica que lhe

foi feita.

Da estação foi o illustre oiiicial

acompanhado por todos os seus

conterranecs, que anciosamente o

e aguardavam e que se contavam

por muitas centenas. até aos paços

do concelho. A marcha aux filam-

beau: que se organisou e que se-

guia pelos Pellames, rua da Fonte,

travessa da Fonte e Praça. foi bri-

lhante. A' frente, o carro do mate—

rial dos bombeiros voluntarios, d'en-

de eram lançados fogos de bengal-

la, produzia um magniâco etl'eito.

Ssguiam-se-lhe a banda dos bombei-

ros e duas longas dias de povo

com archotes e balões venezianos, e

Anthero de "Magalhaes, rodeado

por um grande grupo de cavalheiros

que constantemente o acclamava,

acclamações que eram calorosamen-

te correspondidas. Fechava 0 cor-

tejo a philarmonica Ovarense.

De algumas janellas, onde se

viam varias senhoras, foram lança-

das muitas flores durante o trajecto,

sobre o heroico Blho d'Ovar, que

tão alto soube levantar o seu nome.

Chegado o cortejo aos paços do

concelho, cuja fachada se achava

lindamente illuminads, foi Authero

de Magalhaes levado em traumpho

ao vasto salão da camara municipal,

que litteralmente se encheu de povo.

Alli, depois do illustre official occu-

par o logar da cadeira presidencial,

e de ser vivamente acclamado, foi

lida pelo snr. dr. Antonio dos San-

tos Sobreira, a seguinte mensagem

de congratulação, escripta em por-

gsminho:

«Ao heroieo militar An-

" there de Carvalho Ma-

.galhâes

«Não e' lícito gorar :: demonio

sem que se tenha herbal/rada mut'to

a favor da Patriot.

Ramen.

—

__

pelo methodc “

 

«O: elogiar : a gloria são a uní-

ca recompensa diªna do valor.

.Não ( com ourº que comem pa-

gar a gue :d alsonrapddeedew

adquirir. Um louro recompensa

um heroes.

Buscam.

Quem desprecccupadamente atten-

te na vida sosial d'Ovar, e note a

indnifwença com que olha para o

que mais attençâo devera merecer—

lhe. ha-de suppõr que nada a com-

move além dos seus negocios e do

seu interesse particular. E todavia,

se é certo que a sua extraordinaria

actividade e a intensa [nota que pela

vida sustenta, torna os seus habi-

tantes pouco expansivos, nao é me-

nos certo que os seus sentimentos

generosos e justiceiros se estão

adormecidos, nao estão ainda acor-

dos. Alguma coisa ha de bom, de

respeitavel, de santo, que elles guar-

dam ciosamente no mais intimo do

peito para que lh'o não possam ar-

rancar, que os faz commover funda-

mente. que faz quebrar a couraça

d'inditl'erença que os reveste: 6 o

amor da Patrial Arremessem-nos

para longe, interponham entre elles

e o seu Portugal milhares de leguss

de Oceano, e longe, onde quer que

o seu espirito aventureiro e as na—

cessvdades da vida os levem, elles

volverão os olhos para onde sup—

põem ficar o seu paiz. Sentem tam-

bem a esta hora angustioss em que

o destino d'um povo é uma pavoro-

sa interrogação, todos os males da

sua patria, e assistem oommovidos

a lucia que esse povo sustenta com

a adversidade e amb ção. para que

essa patria as. a mais forte e mais

unida do lôdo em que querem afun-

da—la. E é por isso que quando uma

sepada escreve em lettras fulguran-

tes de luz mais uma pagina do lou-

ro já volumoso da nossa historia

gloriosa que o mundo maravilhado

vê augmentar cada vez que suppõe

morte um povo que —crêmo-lo bem

não morrerá. nunca, Ovar nao fica

indiferente. Mas se quem empunha

essa espada alem de portuguez é

vareiro, se como vós, nasceu na ter—

ra onde nós nascemos e a que tento

queremos, poderemos, por tempera—

mento nao exteriorisar espaveutosa-

mente o nosso enthnsiasmo, mas

desde então esse alguem tem em

cada canção vareªro um altar onde

é venerado, tem em cada concida-

dão um admirador, grato aquella

parcella de gloria que por vosso in-

termedio sobre cada um recae. Do

vosso peito que abriga um coração

de verdadeiro portuguez e que tan-

tas Vezes expusestes ás balas em

serviço da Patria, pendem as con-

decorações que d'ella merecidamen-

te recebestes e que signiiicsm e re-

conhecimento dos serviços que de

vós recebeu. Rutilam ellas ao mes-

mo sól que com raios mais intensos

fez refulgir a vossa espada sempre

gloriosa e vencedora.

E terminando a vossa brilhante

carreira militar podeis agora justa-

mente gosar o descanço que no di-

zer de Ramsey só de d-reito per-

tence a quem muito—e pouco co-

mo vós—trabalhou pela Patria!

Condecorações 9 louvores -se são

muito porque são justos—sao pou-

co para oque mereceis. Nada vos

vimos trazer alem dos preitos sin-

ceros da nossa homenagem e da

nossa admiração. Mas Arlincourt

disse: «N'este mundo o heroísmo e

o genio, umas vezes repellidos pelo

desprezo e outras acolhidos pelo

enthnsiasmo, ainda que louros os

corôem, nao teem senão palmas

contestadas; e o mortal illustre, le-

vado ao tribunal dos contempora-

neos, precisa de se fazer absolver».

Os vossos contemporaneos e con-

terraneos não vos veem absolver

porque nao teem de quê, veem

sim, d'esta homenagem simples,

despretencioza, mas sentida, sincera

e justa, pedir—vos que os absolvses

vós de não cumprirem.mais digna—

mente o dever que todos os varei-

ros reconhecem de vos glorilicar.

Ovar, 17 de janeiro de 1909».

Esta mensagem. assignada por

algumas dezenas de cidadaos, foi

entregue ao brioso militar dentro

A PATRIA

de uma rica pasta de pergaminho

com cantos e annagrarnins de pra-

ta, forros e fitas azuss e brancas e

desenhos a penna do nosso tileuto-

ao amigo e conterraneo A'itonio

Dias Simões.

Esses desenhos, primorosos na

furmi * artisticos na concepção,

rep'ugentam, na frente, e encimau-

do a pasta pouco sobre o li lo es—

querdo, as armas d'Ovar, e, um

pouco ao fundo, duas palmas artis-

ticamente lançadas entrelaçadas por

uma fita solta ao acaso, com a de-

dicatoria «A Anthem de Magalhães,

os seus patrícios e admiradores»; e

no reverso, uma eloquente allsgoria

—um leão subjugado e uma aguia

triumphante orlando uma concha

em que se achavam escriptas as

datas gloriosas dos combates feri-

dos pºlo bravo oiiimal. com um tro-

pheu formando azagaias, dexas, ma—

chados e a bandeira nacional, e

sobre este () annagramma de Authe-

ro de Magalhaes, encimado por

uma corôa de louros.

E' um trabalho de tino gosto,

este, em que Dias Simões se revela

um verdadeiro artista. a quem. co-

mo tal, prestamos as homenagens

da nossa admiração.

Em seguida á. leitura da mensa—

gem e serenadas por alguns mo-

mentos as explosões de enthusias-

me dos assistentes, usaram da pa-

lavra os snrs. dr. Soares Pinto, pre—

sidente da camara, dr. Pedro Cha-

ves, dr. Sobreira e dr.“José d'Al-

meida, os quaes, em phrases ale-

vantadse e calorosas, eualteceram

os heroicos feitos de Anthero de

Magalhaes. Este, por sua Vez. agra—

deceu commovidamente, em pala-

vras singelas mas repassadas da

maior sinceridade, as manifestações

de que estava sendo alvo, tentando,

com a sua grande modestia apon-

car o valor dos seus feitos.

São sempre assim os grandes he-

roes!

No largo da Praça estacionava

uma grande multidão de povo que

acompanhou o distincto official des-

de os paços do concelho até á. sua

residencia, na rua da Graça, escla-

mando—o sempre com enthusiasmo.

Alli se repetiu d'uma maneira deli-

rante as ovações a Authero de Ma-

galhaes, que assiomando á. janella

de sua casa, levantou um viva ao

povo d'Ovar.

Assim terminou esta manifesta—

ção, que não foi mais que uma jus.

ta prova de homenagem ao merito

do illustre militar que enobrecendo-

se a si, honrou tambem a sua terra.

Festinhas

— No proximo domingo realisa-se

na sua capella do Largo Almeida

Garrett a festividade do Martyr S.

Sebastiao. havendo de manhã missa

cantada a grande instrumental e

sermão e de tarde arraial, em que

se faz ouvir a banda Ovarense.

Assembleias gsraes

Por falta de maioria de socios

não reuniu domingo passado a as-

semblsia geral da Associação de

Soccorros Mutuos Ovarense, afim

de tomar conhecimento do relato-

rio e contas da gerencia anterior e

parecer do conselho fiscal, assem-

bleia esta que se eâsctnsrá no pro-

ximo domingo pelo meio dia com

os socios que comparecerem.

—Para o mesmo fim tambem

reune no proximo domingo a as-

sembleia geral da Associação dos

Bombeiros Voluntarios. como se

vê do respectivo annuncio que pu-

blicamos na secção competente.

Misericordia d'Ovar

Subscripçdo

Transporte Rs. . .2:995:520

Anton o Pinto Lopes Pa-

lavra. . . . . 20:000

Delphim José de Souza

Lamy . . . . . 10:000

D. J ulia Chaves . . . 200:000

J056 Maria Pinto Catalão

Manoel GomesNetto .

51000

. 100:000

José Gomes da Slva B»

nfacio . . . . . 251000

J mao lução J isé de Lima 1:000

Manoel Dias de Carvalho 15:000

Caetano da 0-1.th Farraia 2:500

lºnª) de Oliveira Martins 1:00)

rancisco Ferreira de Pi-

nho «Agueda, . . .

Manoel Goma—1 dos Santos

33:00!)

Regueira. . . . . 1:000

Manoel de Ol'veirs Gaspar 5:000

Maria José Carneiro . . 1:000

Mãe de Manoel Pepulim . 600

Maria José Pinto . . .

Manoel de Oliveira Folha

Graça Marques. .

José Maria de

Corrêa . . . . . 500

Anna Catoita . . . . 500

Manoel Antonio Lopes . 5:000

200

2:0 '0

. . 100

Oliveira

Florencia de Jesus . . 100

Thomaz de Aquino . . 500

Maria Gomes dos Santos 500

Felisberto Alves da Cunha 500

Anna de Helena . . . 200

Maria José Rodrigues da

Graça . . . . . 200

Manoel Augusto Nunes

Branco . . . . 3:000

Anna de Oliveira Dias . 500

Viuva Bon-facio . . .

Slverio Lopes Bastos. .

Abel Guedes de Pinho .

Dr. Jnao de Oliveira Ba-

ptista. . . . . . 20:000

Carlos Baptista . . . 5:000

José Rodrigues da Graça 1:000

J080 José Alves Cerqueira 20:000

Dr. Domingos Lopes Fi-

dalgo. . . . .

Graça Bonifacio

Eniia Bonifacio . .

Bernardino de Oliveira Go-

101000

5;. 00

500

. 20:000

. 5:00 !

5:000

mes . . . . . . 1:000

Jcão da Graça Corrêa . 11000

José Augusto de Lima e

irmão Manoel Augusto 1:000

Simiao de Oliveira Corrêa 500

A filha d'este (cazsds) . 5.0

Maria dos Santos . 200

Antonio Maria Marques da

Slva . . . . . . 1:500

Anton-o Soares P nto . . 2001000

Manoel Soares Pinto . . 50:000

Viuva de Antonio José

Valente de Almeida . 1:500

Joaquim Costa. . 1:000

Francisco Rodrigues For-

migal . . . . . .

Antonia Marques da Silva

Bacaia . . . . .

Manoel Marques de Pinho

Bernardino Marques de

Pinho . . . . .

Roza Rodrigues da Graça

Jnao da Cunha Fsrraia .

Francisco da Cunha Far-

rsia . . . . . .

Maria Marques da Silva

1:000

2:000

2:000

1:000

500

100

200

Biscaia . . . . . 1:500

Manoel da Silva Borges 500

&nonyma . . . . . 500

José Maria Pereira d'Al-

meida. . . . . . 5:000

José Lopes Guilherme 2:000

Manoel Maria Barboza

Brandao . . . . . 5001000

Roza Moreira . . . . 500

Anna Baºbosa de Figueiredo 5:000

Maria de Oliveira da Graça 200

Anos Sabina . . . . 100

Padre Antonio Sanfins 1:000

Francisco Ferreira Lama-

râo . . . . . . 2:000

Francisco de Oliveira Go-

mes Salvador. . . . 1:00l

Antonio Soares Fonseca . 11000

Maria Emilia Fragateiro . 1:000

,Zulmiro Rodrigues dos

Santos . . . . 500

José Maria Lopes. . 500

Antonio Maria Canas . . 200

Francisco Domingos Pinto 2:000

Manoel Joaquim Fernandes 2:000

D. Anna dos Santos Rs-

malhadeiro . . . . 5:000

Total Rs. 42406z820

 

ªlbi'ta licita

Pelo jornal, pela revista, pelo

livro, pelo ensino, e até pelas

conversas de sala e de rua, a

ciencia é o unico podêr superior,

omniprezente, impessoal, incoer-

civel e inelutsvel das sociedades

modernas.

3

 

Absorvida no espetaculo subli-

me do Cosmos, reabilitou a Na-

ureza; atenta ao drama extranho

ls sociedade, conforta e iucute a

cirajem no homem.

Calculando e concebendo, de-

co npondo e refazendo, descendo

ao infinitamente pequeno, pairan-

do ni imensidsde sem termo, Fs-

cto e lisa, Mecanica e sonho,

luminosa e profunda, humilde e

altiva, csmbisnte e estavel—ela é,

na verdade, o esboço em minis-

tura do prodijiozo Universo, como

é, e será sempre, o verbo unico

da civiliztçao, domªnador e in-

corrutivel.

Para desbastsr, ou pelo menos

rebater as arestas agudas do cs-

minho, não dispomos nós, obra

sua, nem d'outro cerebro nem

d'outro braço; para nos orientar

na tormenta da viajem, não te-

mos nem outro faról nem outra

bussola. E se este guia derradeiro

nos não dér a luz e a paz; se o

unico poder espiritual que a hu-

manidade adulta reconhece, não

nos iluminar nem protejei; se o

unico texto divino que homens

livres consentem em lêr einter-

pretar, nos volvêr só o echo da

propria duvida,—entao resta ape-

nas abrsçsrmo-nos com ela, e espe-

rarmos estoicsmente a derrocada.

Porque então, seguramente, o se-

gredo intimo das couzas, o pen-

samento recondito do ler,—nào

haverá evanjelhn que o revele, e,

repetindo a bela e varonil expres-

sao do illustre Antero,

«Tambem o não dirá nenhum

missaln.

Basilio Teles.
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ANNUNCIOS

 

Associação dos Bombeiros

Voluntarios

Por força do perceituado nos

Estatutos d'esta Associação,

convida todos os socios activos

e auxiliares a comparecerem na

séde da mesma. Associação pe-

las 12 horas da. manhã. do dia

24 do corrente, siim de tema-

rem conhecimento do relatorio

e contas da Direcção, relativas

ao anno de 1908, bem como do

parecer do conselho fiscal so-

bre as mesmas.

Ovar, 16 de janeiro de 1909.

O Presidente da Assembleia Geral

Antonio dos Santos Sobreira

305000 REIS MENSAES

Qualquer pôde ganhal—o,

exercendo uma. industria, que

não depende de capital, que

é d'absoluta novidade, e d'u—

ma. facilidade extrema. Póde-

se exercer sem prejuízo de

qualquer outra. occupação.

Industria tacil e lucrativa

para os pobres, economia e

recreio para os ricos.

Escrever, enviando 300

réis para. o segredo, a Aure-

lio Augusto Corrêa, "ONSÃO.

A todo o comprador, é oife-

recido gratis, um lindo postal.

"'.---"..-

ANTIGA OU RIVESARIA
D

PLAGIDD 0. RAMOS

josé Placido Ramos participa

ao publico em geral, que acaba

de chegar ao seu estabeleci-

mento, um novo sortido de es-

tºjos em prata, proprios para

brindes, taes como: cigarreiras,

fosforeirss, copos para leite.



  
Commercio

(Noticias da ultima semana)

__

CAMBIOB

No Porto: valor da libra, ouro, de

53410 o 53440 reis.

Valor da libra, papeL'de 5$370 a 5$4oo '
réis.

No Brazil: cambio—1 5 ./4—'/ Londres,

valor da libre, 15$737 reis.

Cuetando no Brazil uma libra 15$737

réis, produz em Portugal, ao cam-

bio de 44'/2—5$400 réis.

Cada 10035000 Iéls brazileiros, a esta

taxa, produzem 34$490 réis, moeda

portugueza.

Preços dos Generos

No nosso mercado

__

SETUBAL

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

» 2.“ » 15 » 135400 »

BAIRRADA

» 1.“ qual., 15 kllos.1$3so »
» 2.' » , 15 » 185300 »

» 33 » , 15 » “5250 :

Batata», [Sªk lol . . . . 400 »

Centeio, 20 litros . . . 820 »

Fava, 20 litros . . . . . 750 »
Farinha de'milbo. »20 litros . 840 »

» trigo, 1.' qual. kilo. 103 »
e '» 2.“ » » . 93 »

» cabecinha . » . 62 »

» semea superfina. » » 40 »

» » grossa . 38 »

Feijão vermelho, 20 litros . 1$200 »

» branco, “20 » . 135160 »

| mistura, 20 » . 900 »

Milho branco, 20 » 820 »

» amarello, 20 » 760 »

Ovo», duzia . . . . . 220 »

Trenmçn, 20 litros. . . . 580 »

Azeite, 1.' qual. litro. . . 280 »
» zgª » » 250 »

» 83 * > I . . 230 »

Alcºol puro, 26 litros. . . 73000 »

Aguardente de vinho. 26 litros. 335900 »
» "bagaceire, 26 litros. 553200 »

» ligo, .26 litros . . 235200 »

Geropiga tina, 26 litros . . 255100 »

» baixa, 26 » . . 1$500 »

Vinho tinto, 26 litros. 800 »

» "branco, 20 » , . . 900 »

'» verde, '26 ª» . . . 900 »

Vinagre tinto, «26— » . . 700 »

» branco,26 » . . . 1$ooo »

Pescado

NO FURADOUHO

empenharam Esperan-

ca .. Rendimento ile

janeiro a dezembro

de 1908 _. . . . 26:297$300 réis

CompanhadoSoccorro—

Rendimento de janei-

ro a dezembro de

lws . . e o .

Campanha 8. José ——Ren-

dimento de janeiro a

dezembro de 1908 .

Campanha 8. Pedro—

Rendimento de janei-

ro a detentora de

1908 . . . . .

Companha' 8. [Juíz—Ren-

dimento de janeiro a

dezembro de—ª1908 . 73883835 »

NOS CAMPOS

Rendimento de . . .

Matadouro

No me: de . . . . . .

Reze: abatidas para o consumo:

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

'ooe. Vilela., , ) , ) .... )

....Porcoo,» -» » » ..., »

Correio

liberto'fodos os dias das 8 horas da

manhã às 9 da noite, excepto aos domin-

gos, que fecha a ! hora da tarde.

Registos e Valles até às 5 horas da

tarde.

Expede «as malas para o Norte pelo

comboio das 623 da manhã e 6,23 da

tarde e para o Sul pelo dos 7,52 da me-

nhã e 10.13 da noite.

16:662$055 »

1448753675 »

123725525 »

Continente, Ilhas, Africa e Hespanha '

Cartas (sem limite de pe-

so ou v lume), cada 20 gr. ou

fracção. Portugal e colonias.

Idem (idem, idem), cada 15

gr.-ou fracção, para Hespanha. 325 réis.

]ornaes (peso maximo 2:000

gr.) cada 50 gr.;ou fracção. . 2 V» réis.

Impressos (peso' maximo

izooo gr.) cada 50 gr. ou fracção .

25 réis.

5 rei:

 

 

”A PATRIAM

   

Manuscriplos' (sem limite de

peso ou volume)—Até 250 gr. 25 réis

Cada 50 gr. mais ou fracção 5 »

”Amostras sem valor (peso

maximo 250 gr.; dimensões 30

em. de comprimento), cada 50

gr. ou fracção . . . . 5 réis

Brazil e mais paizes estrangeiros,

excepto Hespanha

Cartas, até 20 gr. . . . 50 réis

» cada 20 gr. ou tracção . 30 »

Bilhetes postaes: cada . . . 20 »

]ornaee e impressos (peso maxi—

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

fracção . . . . . . 10 réis

formas ,para 0 Brazil, cada

50 gr. uu 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

de registo da carta: Continente. Ilhas e

Ultramar, 20 reis por cada 20$000 réis

ou fracção.

Encommendas, postaes—Volume ma-

ximo 25 decimetro» cubicos, não poden-

do o seu comprimento ser superiora

60 centímetros, nem inferior a 10 centi-

metros. — Portugal (Continente e Ilhas)

200 réis até 5 kil.; 250 réis alé4 kil.;

300 réis até 5 k-los; (Africa) 400 réis 5

kilos.

Valles do correio — Portugal (Continen-

te e Ilhas), 25 réis por 58000 reis ou'fra-

cçâo. Limite 50035000 réis. 20085000 réis,

10025000 IélS, conforme houVerem de

ser pagos nas sédes de districto, de co-

marca ou concelho.—Possessões portu-

guezas, 150 réis por 5$000 réis ou fra-
cção.

Os vales nacionaes teem o sello cor-

respondente a quantia por que forem

emittidos.

Telegrammas—Para o continente

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

taxa fixa.

Lei rio—solo

REGIBOB PARTICULARES

De 13000 reis até 1o$ooo réis. 10
» 10$001 » » 50$000 » . 20

» 5035001 » » 100$ooo » . 30

» 100$oor » » 25055000 » . 50

Cada 250$000 réis & mal» ou fra-

cção. . . . . . . . . 50

Valor não conhecido ou declarado. 500

Cheques ao portador . . . . 20

LETRAS DE CAMBIO

Sendo á vista e até 8 dias

De 1$000 réis até 303000 réis. 20

» 2035001 » » 5085000 » . 50

» 5023001 » » 250$000 » . 100

Cada 2 50$ooo réis & mais ou fra-

cção. . . . . . . . .

A mais de 8 dias de praca

De 18000 réis até 2038000 réis. 20
» 20$oor » » 4o$ooo » . 40

» 6035000 » . 60

100

» 408001 »

» 6085001 » » 8025000 » . 80

» 8c>$oor » » 10035000 » . 100

Cada 100$000 réis a mais ou fra-

cção. . . . . . 100

Sacadas no ultramar e no estrangeiro

e pagaveis em Portugal

De 1$000 réis até 203000 réis. 20

» 2085001 » » 10035000 ». 100

Cada 100$000 réis a mais ou fra-

cção. . . . . . . . . 100

Associação dos Boi—nbeiros Voluntarios

Presidente da direcção—Dr. João Ma-

ria Lopes.

Thesoureiro —— Angelo Zagallo de

Lima.

Commandente —— Dr. Joaquim Soares
Pinto.

Toques de.-incendio

Ruas da Preça--Graça—S.

Thomé—Ribas—Areal—

Neves (: Sant'Anna. . . . 4 Badaladas

Bairro dos Campos— Ruas

do Lameiro—S. Bartho-

lomeu e Lavradores. . . . 5 »

Ruas das Figueiras—Outei-

10» Fonte — Oliveirinha

—Lamarã0 e Motta . . . 6 »

Bairro d'Arruella até á Po-

çª».--»..-e- -»»-».».- 7 )

Ruas 'do Bajunco—S. Mi-

guel_Lagô.»—— Nove—Ve-

lha—Pinhcirn e B rio.. . 8

Ponte Nova—Ponte Renda

e Sobral .............. 9 »

Estaçao e Pellames. .. . 10 »

S. João—Cima de Villa e

lagares visinhos ....... . ll Badaladas
Ribeira ................. I'2 »

Assões—Granja e Guilho-

vae... ......... . ...... 13 »

Furadouro ............... 14 »

Para cessar — 3 badaladas.

Associação de S—oecorros Muluos

Presidente da direcção — D:. Antonio
d,OllVella Descalç'i Coentro.

Thesoureiro _ Antonio da Cunha Far-
raia.

Cartorarlo — Manoel Augusto Nunes
Branco.

Medico — Dr. Salviano Pereira da
Cunha.

Esta associação tem por fim exclusivo
soceorrer os socios doentes ou tempora-
riamente impossibilitados de trabalhar e
concorrer para o funeral do associado. que
fallecer.

Commissão de Benteficenola Escolar

Presidente —- D:. Pedro Virgolino
Ferraz (.haves. '

Secretaria —— D. Gracinda

Mtrque» dos Santºs.

Thesoureiro—Dr. joão Maria Lopes.

Esta commissâo tem por“ fios dar às

creanoas extremamente pobres da fregue-

zla, livros, papel, tinta. pennas, lápis, etc.;
distribuir vestuario e calçado, alimenta—

çâo, estabelecer colonias sanitarias, pro-
mover a vulgarisaoâo da instrucção e ter-
nar effective a obrigatoriedade do ensino
primario.

Augusta

Armazens de Vinhos

Affonso José Martins.

Antonio da Silvª Brandão junior.
Carrelhaª & Filho. Successor.

Manoel Ferreira Días.

Manoel Soares Pinto.

Agentes Eucarios

]oão ]osé Alves Cerqueira, do Banco
Commercial de Lisboa.

[cão da Silva Ferreira, de Joaquim

Pinto Leite e Pinto da Fonseca & Ir—

mão.

joaquim Ferreira da Silo-a, dos Ban—

coz»: Alliança, Minho e Commercial do

Porto.

Agentes de Seguros

Carrelhas & Filho, Successor, da

Companhia «Portugal».

joão ]ose' Alves Cerqueira. das Com-

panhias dndemni—adoru» e «Probidade».

fazia do Silva Ferreira, da Compa—

nhm «Garantia».

joaquim Ferreira da Silva, das Com-

panhias «Fidelidade» e «Union y el Fe-

nix HGSpafi'll».

]osé Luiz da Silva Cerveira, da

Companhia «Internacional».

 

Constructores de Franalas
joão o'Oliveira Gomes, Joao d'Ollvei-ra Gomes Silvestre.

Depmitwãe Azeite

Affonso josé Martin», José FerreiraMalaquias, josé Rºd,,- ue F _

Manoel Valente d'lllrnegird,ªi 'gªelredo,

Exportadores—de Sardinha
Antonio Augusto Fragateiro, AntonioPereira de Carvalho -

d'Almeida,
' Jºªquim Valente

A Varina (conservas alimentícias)—Ferreira, Brandão & C.' Moa
Cereaes—Siares Pinto & C.“, Lgª“?Ceramica —Pcixoto, Ribeiro & C.' ,

Hoteis e Íospedarias

« Cadet—e » —- Estação, » Canastreiro» -
Rua de St. 'Anna, «Conweb—Rua da Pra-ça, «Cerveira » — Furadouro, «Jeronymo»-—Largo do Chafariz, Nun L —
Rua dos Campos. ( " open»

_

Lojas de Fazendas

João Alves—Praça, João Costa —- P -ç», lose Garrido —Rua dos Campos. ra

Mercearias

Abilio José da Silva—Ponte Nova.Francrsco . de Mattos— Praca. ]

Maria de Pinho Valente—
Manoel Valente d'Almeid'fiu—Égâiçârag:nho & irmao—Praça. Viuva de josé de
Mattos—Poça. Vluva Salvador—Largodo Chafariz, Tarujo & Laranjeira—Rua

Negociantes—de Cereaes
. Domingos da Fonseca Soares, Fran-

cnsco Correia Dias, M

Teixeira, Manoel da

C.ª, Salvador & Irmão.

Reoehedoria

Recehedor -'—- Antonio Valente Corn-
padre.

Aberta todos os dias uteis, das 9 ho-
ras da manhã às 3 da tarde.

Tanoaria

ClrrelbIB—Rlla das Figueiras.

Vendedor—os de Gel
Manoel da Cunha e Silva, Manoel

d'Oliveira da Cunha.

“&“

HORARIO DOS COMBOYOS

 

 

 

S. Bento 5,19 6,35 7 8,50

Espinho 6,20 7,30 8 9,28

;( Esmoriz 6,36 7,38 8,16 ——

: Cortegaça 6,42 — 8,22 —

ª Cat-valia." ',48 — 8,28 —-

* OVAR ,os 7,52 8,38 _
Vellega -— 7,é? —— —-

; Avanca —— 8,2 — —

Aveiro — 8,36 - 10,6

 

 

  

 

' 2,45 3,33 5 5,40 8,45
3,40 4,31 5,39 6.41 9,46

p - 4,46 _ 6,58 9,53
o — 4.52 _. 7 _-
p: —- 4.59 _. 7,11 _-
4 3,59 5,9 _ 7,22 10,13
1- _ _ _ 7,29 _

—- — — 7,06 —

4,37 - 6,11 8,17 10,55

 

 


