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AOBRIGA

Cazes mortos

Factos ha, na politica monarqui-

ca, que, definindo ezemplarmente o

rejime, nunca perdem por repetidos.

Nós, os portuguezes, e, em regra,

todos os homems, temos o espirito

sempre propenso a esquecer o so-

cesso de hontem com o de hole,

que nos são á ultima hora e nos

importa por uns momentos; e, as-

sim, muitas vezes, de um acontecr-

mento ou d'uma serie de sucessos

bem depressa obliterados da memo-

ria nao tiramos, como deveramos, o

corolario e a lição. .

O parlâmento, que nos seus ulti-

mos dias de lejislatura desceu a uma

inferioridade pasmoza, é, na histo-

ria da monarquia constiticional por-

tugueza, um dos grandes e gravissi-

mos males sociaes, e como espelho

e rezultante da immoralidade e do

vicio conjenitos do sistema não ha

ahi que dizer-se,—tao completamen-

te, um é a eliorescencia põdre do

outro. Não o esquecendo, avocan-

do—o à realidade das oouzas, quem,

imparcial e pacientemente, se entre-

tenba a fazer o balanço dos seus

trabalhos o que encontra, o que,

inflecsivelmente, vem a topar, é, não

um permanente:—conjunção de in_-

teligeucias, de trabalho, de hombri-

dade, de capacidade creadora e

coordenante, ao serviço de uma

ideia, d'uma sociedade, d'um prin-

cipia—nâo um parlamento mas um

guichet onde todos os apetites inde-

fensaveis, todas as submissões degra-

dantes, todas as apostazias e todas

as veniagas são lotadas, postas em

praça, e negociadas como fundos de

sociedades de industria; dessa indus-

tria que é a negação dos homems

de bem.

Mezes levou a montar, a incubar,

operozamente, no seio _do governo,

na barrigona das maiorias. Um belo

dia, afinal, com o concurso, com a

solidariedade do rei, dos altos di-

gnatarios; com a impulsão dos gran-

des do reino, no meio da espetativa

jeral, cheia de basbaques, cerimo-

nialmente, abriu.

Uma sociedade de ceticos, de in-

convertiveis, de revoltados, preveni-

da contra ele, ia invadir aquela ni-

treira, ancioza de vêr que putrefa-

ções iriam sair d'ali; iufetar o paiz,

auostezial-o pela' corruçâo, ador-

mental-o pelo veneno. Porque, para

toda a jente, o parlamento é uma

burla, e com a dóze devernaculo

sangue herdado de Sancho, o prati-

co, ninguem esperava nada d'ali;—

nada de bom, entenda-se. Abriu——

numa sociedade que lhe era indife-

rente por uns, hostil por outros, é

certo. A essa sociedade, parlamento

de valores autenticos, em meia du-

zia de senões havia, logo, de impôr-

se. Questões d'uma importancia tal

que não aceitam delongas nem palia-

tivos matreiros, por assim dizer, ex-

cluzivaments, tomavam o logar e o

tempo e era cortar n'elas a direito

com um enorme cuidado. . . de se sêr

justo e de se fazer obra util. Portu-

gal, como baixei sem governo, e si-

mile é velho de cincoeuta anos de

romantismo piranga mas não deixa

de sêr frizante, vae numa inconscien-

cia profunda a caminho de aziagos

e, porventura, fataes destinos; sem

uma enerjia, um metodo e uma cisne

Piª. de governar que travam 15 mar-

   

  

 

  

   

  

cha e o deslizar perigozissimos; e

um parlamento que reprezentasse a

nação, a exprimisse_nos momentos

asperos e nas situações decizivas,

por certo, que, revelando &. tenaci-

dade, o trabalho, o valimcnto dos

melhores, sacudiria a nação e a ar-

rancaria ao marasmo, tornando-a o

seu mais decidido e o seu mais vivo

auxiliar. Isso, que era algo—advi-

ria d'um parlamento. O nosso, po-

rem, feito de deputados por sitios

ermos, saido da loteria governa-

mental, foí o que tinha de sêr, saiu—

do a quem o fez jente. Nao versou

questao alguma das que interessam

e valem, não teve independencia,

não amostrou capacidade, nao deu

revelação que valesse, que marcasse,

que o tornasse factor de avance e re-

nascimento. Limitou—se, nas ques-

toes publicas, a acatar a palavra de

ordem, a ezecutar o que ministros e

maioraes decidiam, e, não tendo da-

do colaboração de importancia aos

que promovem a creaçâo d'uma no-

va ordem de couzas baseada na

equidade, na moralidade, na digni-

dade e na previdenma; não lhe. ten-

do dado; tendo perdido todo o seu

tempo em narizes de cera, acabou

por um assalto organizado e siste-

matico iís riquezas publicas e ao

trabalho manual. Uma pequena

minoria republicana, debalde, jene-

roza e poríiadamente, labutcu por o

trazer ii subordinação dos deveres,

á. grandeza e gravidade do seu pa-

pel; essa minoria, em. vão, apezar de

eloquentemente, apoz o seu voto e

a sua consciencia ás transijencias e

defeções que o abastardaram, e ao

espectaculo deslizante, que é unico

no mundo, d'um parlamento, sob a

mentira coastiticional, funcionar

unica e expressamente para, apro-

veitando a inatenção e ignorancia

publicas, sacar sobre os cofres pu-

blicos o premio com que é paga na

tesouraria a sua dedicação compla-

cente e a sua submissão interesse-

da. Nada de util, nada de proveito-

zo, nada de honesto deixou! Mas,

não somente não foi inutil e con-

juntamente inofensivo, não somente

nada valendo, ao menos não quiz

tornar-se pelado, custozo, arruina-

dor.

Trabalhou, perorou, jesticulouz—

para arranjar a porca da Vida,

Alem de inutil foi perniciozo; alem

de não valor fºi ruinozo. Não ser-

via o paiz, mas quiz, e conseguiam,

servir, munificeutemente os cumps,.

dres, os afilhados, os cumplices.

Não estudou nenhuma questao

seria, nem tolerou, tampouco, que

deputado algum amplamente a tra-

tasse; porem, em compensação,

aprovou tudo o que era recomen-

dado pelos sindicatos amigos, Con-

fessou pelos seus graduados que o

paiz sofre de insegurança, de inquie-

tação; que está dezarmado, que esta

a falir, que carece de instrução,

que preciza de boas leis, confessou

tudo; e em tudo quanto realizou

agravou o que achara mão; o que o

tornara, até, penitente. Por fim,

perdido de todo o respeito pelas

conveniencias, que é a mascara de

toda ajente incluindo os patifes gra—

dos, como já dissemos, e nos apraz

repetir ainda, caiu sobre a escanze-

lada fazenda com um apetite de lo-

bos, chegou para quaze todos, e

nem os chamou a realidade e ao

culto barato das formulas a despe-

dida rude e honesta de quem deixa-.

va aquela espelunca com o tedio e

o nojo de a ter Visto e sofrido.

Tal o espetaculo que todos vi-

mos, tal & baixeza que todos sabem.

E' claro que não é da responsa-

bilidade da monarquia, representati—

va, na teoria dos sistemas. toda a

mizeria e improbidade dos homens,

mas não pode duvidar-se que, para-

frazeando, tendo a monarquia por-

tugueza o parlamento que merece,

o tem assim, tal qual como é, da

unica forma que lhe é possivel de

os ter.

Assento sobre a corruçao e sobre

o privilejio, alicerçada n'uma meu-

tira fundamental e n'uma crapula

que é a sua mais dezenvolvida cul-

tura, nâo podia, a um parlamento

que se faz para a sustentar e lhe

manter o ezercicio dos convenciona-

lismos comodos, dar outra expres-

são e outro carater, diversos, con-

trarios á. sua essencia.

O parlamento, que deixou uma

impressão de desdem supremo e

implacavel; o parlamento, que fe-

chou mais dezonradamente do que

uma taberna ou um- alcouce, afinal,

não é nada mais, nada menos, que

uma instituição peculiarista da mo-

narquia. Assim, é uma chancela

conveniente e otima para o rejime,

e, correlativamente, é um grande

perigo para a nação.?arlamentoh . .

Não ha duvida. que a sua ezisten-

cia é d'uma insofismavel urjencia,

d'uma primacial importancia. Mas

parlamento convocado pela nação,

parlamento que seja—a Nação. Is-

so, porem, na republica!

Antonlo Valente.

 

ECHOS DA SEMANA

Confiteor

Não pomos de casa, que é escu-

zado. Basta citarmos monarquicos

(«O Popular») para que eles digam

ao que chegou a situação financeira.

Fale o jornal rejenerador:

«Lá fôra sabe-se tambem ou melhor do que

entre nós, qual é a verdadeira situação das

nossas finanças.

Os crédores estrangeiros estão garantidos

com a primeira hipoteca do rendimento das

slfandcgas, e pouco se importam com o resto.

Para elles sempre hn-de chegar a garantia.

Quanto a suprimentos de divida flutuante,

já não os fazem tambem sem valiosas canções.

já lá teem as obrigações do caminho de ferro,

e a venda do monopolio dos fosforos. O cré-

dito iá não é nacional, é credito simplesmente

de canções e hipotecas. quuanto as houver,

teremos dinheiro; quando acabarem, visto não

termos uma elasticidade infinita, virá a bancar-

rota, só para os nacionaes, porque os outros la'i

teem as garantias que ninguem lhes tira, nem

pôde tirar na linnl liquidação.

Não sejamos exagerados na apreciação da

situação do tesouro, e com certeza o não só-

mos, quando afirmamos que a situação é grave,

—mas deixemo-nos de optimismos tolos, que

só servem para embalar com mentiras o paiz,

que devemos lealmente servir.

Assistimos à crise do 1892 e, quanto a nós,

os principaes culpados dessa catastrofe finzin-

ceira foram nquelles mesmos que não consen-

tiam que se falasse na situação existente, com

receio de abalar o credito externo da nação.

Ainda em 1890 se faziam discursos no parla-

mento, descrevendo, oomo se faz hoje, o con-

junto das receitas publicas, a distinção entre

despezes ordinaria: e extraordinarias, a prospe-

ridade economia pelo augmento das constru-

ções urbanas, e tudo mais do conhecido padrão.

Ia tudo augmentando no melhor dos mundos.

Por fim, augmentou tanto que estoirou.

0 dia de homem devia servir-nos de lição

para o dia de amanhã.

Mas parece que não servirá».

Exercicios . . . espirilnaes

0 of 12 de «A Lanterna» ocu-

pando-se da oraçao parlamentar do   

Administrador — Fernando Arthur Pereira
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patriarca de Lisboa afirma, redon-

damente, na critica a oração do pre-

lado que nos seminarios se conspira.

Afirma-o categories, formalmente. E

dáse () cazo do documentador, Pau-

lo Emilio, têr autoridade e conheci-

mento, a valêr, em questões de fojos

ultramontanos. Passou por lá, viu

como de familia, e tem batido certo

—no dóe. Nos seminarios conspira—

se! Palavra, a nossa boa fé nunca o

cuidaria. Os seminarios, imajinava-

mos, destinavamse, pacifica e san-

tamente, a ordenação sacerdotal, e

de ezercicios, por tradição, só os

espirituaes neles conhecíamos. Pelo

visto, porem, ha lá ezercicios de ti-

ro ao alvo—para formar excelentes

conspiradores. . . no interregno das

preces.

Tudo é precizo aos servos de

Deus.

Pio patria

quuanto, em Portugal e la fora,

os energumenos que por desgraça

são os dirijentes da nação a enxe-i

valham e comprometem, republica-

nos de relevo trabalham, afanoza-

mente, por nos reabilitar ante o es-

tranjeiro. Magalhaes Lima, que na

epoca de. ditadura prestou á. sua pa-

tria o alto serviço de a. defender e

nobilitar em Paris, agora, em Ingla—

terra, onde tem sido alvo de distin-

ções, sempre que ergue a sua vóz é

para a honrar, e tornar conhecida

no que ela é fora das mentiras e das

blogues oíic1aes. Assim trabalham

conscencioza e elevadamonte os re—

publicanos—lá fora defendendo a sua

“terra de supoz ções infamantes e de

erradas opiniões, cá, sem socegoe

sem considerações egoístas, dedican-

do-se plenamente à tarefa ardua de

crear uma nação livro, um povo cous-

ciente. Em paga ameaçam-os com a

chacina, e com a iutoleraucia do re-

jime, o que os não impede de tra-

balhar—antes os faz redobrar de

esforços. Magalhães Lima, em Lon-

dres, torna conhecido um Portugal

Novo—digno do respeito, da ami-

zade, da boa opinião do grande e

forte povo britanico. Soveral, o es-

tadista da monarquia, quando ali

está. goza com a côrte e deixa pas-

sar sem castigo, sem protesto, sem

desmentido, quantas infamias corre-

rem contra o seu paiz—o paiz que

lhe paga para ser servido.

E' eluCidante a comparação.

Pedro IV

Todos os anos, é uma costumeira

pegada, o estado portuguez reza uma

missa sufragando a alma do Dador.

D. Pedro IV, que não esqueça,

foi o que anda na historia da guer-

ra constiticional, e entre muitas cou-

zas mas que delineou, ofereceu Se-

tubal aos inglezes e a Portugal ou-

tourgou a «Carta». A primeira couza

era um facto de alta-traição, a se—

gunda, como todos sabem, foi uma

mistificação imolente e Vil. . . Mis-

sas, pois, sobre os rejios ossos.

Revoluções . . . de polícia

O estudo dos sucessos de Barce-

lona e o depoimento de testemunhas

Viznaes leva a suspeitar-se que o

movimento tumultuario barcelonez

foi uma armadilha policial. Aquele

povo é ezaltado, faltavam-lhe orien-

tadores de sangue frio, e facil, por-

tanto, era á. policia com alguns gru-ª

pos de matuloes atrall—o a uma se-
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parrela que desculpasse os atos bar-

baros do absolutismo.

E' o que se supõe tenha sucedido.

Que aquela policia de Barcelona,

para o cazo, _até parece que fez es-

cola na Russia.

Guerras relijiozas

Fale o telegrafo—que é concizo:

«Telegrafam de Berlim ques po-

pulação de Kiow saqueou algumas

centenas de casas de judeus, matou

18 israelitas e feriu centenas d'eles.

A policia e o ezercito abstiveram-

se de intervir».

Agora nos esclarecimentos.

Os ataques aos judeus, vulgarissi-

mos em toda a Russia, e aproveita-

dos por o absolutismo moscovita que

receia e odeia os israelitas, esses ata—

ques, são preparados pela policia ou

pelos políticos e desculpados com a

relijião. 0 mujik é fanatico e facil é

incutir-lhe no animo a necessidade

de massacrar o judeu—que se atre-

ve a negar o christianismo.

D'ahi as cenas horriveis que pali-

da, apsgadamente, algumas vezes

nos. conta o telegrafo. Sempre as

rellJlõBS foram uteis para dividir os

homems, e entre eles estableoer os

indios que nunca esquecem. Os de

Kiew se não tivessem, cristãos e

Judeus, relijiao de casta nenhuma,

nao massacrariam, talvez. Assim, pa—

ra honrar os deuzes, toca a servir

os corvos .e os politicos, os abutres

e o «Paezinho».

Fumo

Reuniram ou vão reunir, para já,

os republicanos que constituem a

minoria parlamentar partidaria, em

Espanha. Veremos que falam muito

e que, como meridionaes puros, fa-

cilimamente, se esquentam. D'ahi

palavras graudas, belos jestos, como

ora é dito, e um propomo dedevo-

rar Maura que até o mar de Gesco-

lnba queda d'absorto. Depois comi-

cios, manifestos, «solidariedade» com

Marat, ou com quem adregue, e, ao

fim, um pouco a menos que o nosso

sabio rifao: muita passa... e nada

de uva. Nuestros correlijionarios da

Espanha sâo bravos como um Cid,

mas tão destituidos de tino político

como um Cavaleiro da Triste Figu-

ra. Não deixam jamais o rocim an-

tigo, segue-se, pºis, não avançam.
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REGRESSO AO LAR

Ai, ha quantos anos que eu parti chorando

d'este meu saudozo, carinhozo líu'l, ..

Foi lia vinte.”. .. ha trintaP. . . Nem eu já sei

quando! . . .

Minha velha uma, que me estás fitando,

canta-me cantigas para me eu lembrar!

Dei a volta ao mundo, dei a volta à Vida. . .

Só achei enganos, deceções, pesar. . .

O'! a ingenna alma tão desiludidal. . .

Minha velha uma, que me estás fitando,

canta-mc cantigas de me odormentarl. . .

Trago de amargura o coração desfeito. . .

Vi? que fundas magoas no embaciado olhar!

Nunca eu saíra do meu ninho estreitol. . .

Minha velha ama, que me dêste o peito,

canta-me cantigas para me embalarl. . .

Poz-me Deus outrora no lrouxel do ninho

pedrarias de astros, jeinas de luar. . .

Tudo me roubaram, vê, pelo caminhol. . .

Minha velha ama, sou um pobrezinho. , ,

Canta-me cantigas de, fazer chorar!. . .
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Como antigamente, no regaço amado,

(venho morto, mortol. . .) deixa-me deitarl

Ai, o teu menino como esta mudadol

Minha velha ama, como está mudado!

Canta-lhe cantigas de dormir, sonhar!. . .

Canta—me cantigas, manso, muito manso. . .

Tristes, muito tristes. como à noite o mar. . .

Canta-me cantigas vêr se alcanço

Que a minha alma durma, tenha paz. des“

cance-

quando e Morte, em breve, m'a vier buscar.

assi-ra luusslrs.

 

UMA CHACINA

O feito de Maura e dos conser-

vadores e ultramontanos espanboes,

afogando em mortioinios e perse-

guições o espirito democratica e li-

vre pensador de Barcelona, parece

ter subido a cabeça dos nossos rea-

ceonsrios. _

Como um mão vinho, a noticia

dos massacres e deportações na Oa—

talunha subiu-lhes & cabeça, e pare—

ce que os entontece. Falam alto em

aniquilar, pela violencia, todos aque-

las que consideram como o «Inimi-

go»; e nao escondem o prazer com

que aplaudiriam um governo que

reproduzisse as tristes façanhas do

atual governo espanhol. Querem

chacinas. luto, ruina, para então,

numa sociedade tornada um tumulo,

imperarem' a solta, discrecionaria—

mente. Alguns dos seus jornaes co-

me 0 «Noticias de Lisboa», 0 «Cor-

reio da Noite», 0 «Portugal», a

«Palavra» não se cançam de incitar

o ministerio ao que eles chamam—

numa forte ação de saneamento e

uma enerjica politica de defeza das

instituições; o que, no fundo, quer

unicamente significar—uma ação e

uma politica terroristas. O ultimo

d'esses jornaes levanta, mesmo, um

acaso o misterio, narrando, n'umas

mozas correspondencias da capi—

tal, parte do plano, que sendo, real-

mente, disparatado, nao deixa de

valer atençao—principalmente pela

vontade e pelas tendencias que

amostra. Os reaoeonarios e os con-

servadores, confessa o correspon-

dente, dão a sua confiança e o seu

apoio ao governo, e trabalha-se,

nas altas esferas, para que a sua

ação seja de implacavel violencia,

dirijida primariamente contra os re-

publicanos, e abranjendo, tambem,

todos os liberaes de pouca confian-

ça ou pouco agrado nas sacristias

e em palacio. Sendo precizo, para

o ezito da intentona, não se hezitar

perante a narra civil, nem ante a

probabili e horroroza de ter de

se reduzir Lisboa pelos canhões e

pelas «parabellums» a um montão

de ruinas, a um grande poço de

sangue.

E' claro, nisto, ha disparates 'pal-

mares, mas nem porisso é menos

grave a revelação, pois que denota

o sentir e o querer dos que hoje

 

º“) FOLHETIM

Camllo Castelo Branco

A Brazilehílle Prazins

0 Norberto gabava—se de que na

sua jeraçao, Camelo Liberal não

havia um só, e que a sua maldição

esaria como chumbo derretido so-

Bro a cabeça do filho que psrjurasse

a bandeira do trono e do altar.

A tia Agueda, a viuva do major.

tinha pouco. Desde 1828 até 1832

gastara seis mil cruzados em feste-

jar os natalícios e as vitorias do sur.

D. Miguel com banquetes e ilumi-

nações que duravam trez noites,

num delirio de bombas renas e fo-

guetes de lagrimas, com adega fran-

ca. Mandava cantar Te-Deum na

egreja de Alvações assim que no

paiz vinhateiro soava a noticia de

alguma vitoria do ezercito fiel.

Ora, os realistas, a contar por ca-

da Ti:-Deum de Alvações, entravam

no Porto de quinzenas para saírem

por uma barreira e voltarem logo pela

outra. D. Aguada começava a dee—

confiar que o Deus de Afonso Heu-

ri ues voltára a casaca.

stava-lhe pouco mas nio que-

ria que o Verissimo se fizesse ma-

lindo.

dispoem, em Portugal, do governo

e da força publica. Com uma le-

viandade de criminozos sabidos e

estofados no ofício, friamente, vene—

nozamente, dao-se a calculos cujo

quociente, a realizarem-ss, seriam a

mais espantoza e a mais trajica das

pajinas da nossa historia; e prepa-

ram e anceiam esse irreparavel de-

sastre aqueles que se jatam de re-

resentar o couservantismo e a re-

lijiao. Cheios de odio, exprimindo

um estado atavico de ferocidade e

intolerancia, não querem que o seu

psiz se restaure em credito, em

pacificação, em progresso; querem.

u'o rostrado como um escravo ou

um ' ota ante os degraus iufamados

do trono e ante o supedaneo vili-

pendiado da cruz. Na hora em que

se amontoam os perigos, os prenun-

cios de catastrofe, toda a sua bilis

e todo o seu mercantilismo mizera-

vel, em vez de cederem a senti-

mentos equitativos e a aspirações

patrioticas, crescem de irratib-lida—

de e de voracidade—antepondo á.

nação a sua barriga, e á concordia

a sua viruleucia. E o melhor é que

são eles os monarquicoe, os defem

sores da politiquice e do arranjis-

me, e são elementos dos seus os

que vestem uma batina e teem ao

cimo do craneo uma corôa que é a

macaqueação da relijiozidade. De-

fensores da monarquia, reprezsn-

tantes do cultol... Estava muito

bem que a monarquia tivesse a pru-

dencia de defender-se sendo hones-

ta, fazendo uma politica limpa, re—

zistindo aos ataques dos seus ini-

migos com a lei e com uma defen-

são franca. Estava bem que o culto

se impozesse a adversarios e indi-

ferentes pela majestade dos seus

princípios, pela seriedade dos seus

cultores, pela elevação dos seus

actos. Não está. bem, de modo as-

nhum, que a monarquia incorrijivel

e ruinoza, cave cada. vez mais a

nossa queda e se proponha, ainda,

chacinar-nos traiçoeiramente. Não

está. bem que a Egrsja se torne a

cumplice e inspiradora, pois que a

Egreja, para merecer atenções e ter

direito à respeitabilidade, deve con-

servar-se alheiada das pugnas e dos

couliitos politicos. Esta é. foi, será.

de todo o tempo, a boa doutrina.

Nao serve, agora, aos nossos mo-

narquicos; não agrada, agora, aos

nossos mitrados. 0 que lhes serve,

o que lhes agrada, e que lhes con-

vem é—a chacina. Em nome do rei

e para gloria de Deus guerra sem

quartel, cadaveres para pasto aos

corvos, sangue para beatitude das

larvas. Terá. de sêr o que fôr, nem

homems mudam num dia a fatalida-

de da historia. Quer-nos parecer,

no entanto, que os reaceonsrios se

enganam. Nem tudo é o que eles

supoem. . . '

———*—_—

W___
 

Sacrificou-se à honra da familia,

levou—o para caza, deu-lhe mesa far-

ta, e consentiu que o vadio se con-

servasse regaladamente de papo aci-

ma, tocando flauta. e. trasfegar em

si o resto da garrafeira. Aconselha-

ramwna que ordenasse o sobrinho,

visto que ele já. tinha ezames de la-

tim e lojics. 0 Verissimo disse que

sim, que queria sêr padre. Tinha-se

esclarecido nos encargos do olicio.

observando a vida socegada e l'arta

dos padres. '

Um seu parente, o abade de Le-

brigos, tinha liteira, parelha de ma-

chos. matilha de cães e hospedes na

rezidencia episcopal. Outros, com

menos rendas, eram ainda invejavele;

um viver espapaçado em doce mole-

za, inofensiva, com grande estupidez

irresponsavel, um regulado epicuris

mo. Verissimo achou, que, se não

podesse ser bom padre, havia de

pertencer a maioria; e, se desse es-

candalo, um de mais ou de menos

não perturbaria a ordem das coizas.

Os seus amigos e parentes abun—

davam no dilema.

D.r Aguada fazia concessões á. fra-

jilidade do clero;—que seu sexto

avô tambem fôra bispo e pai de sua

quinta avó, por Camelos. 0 parente

abade de Lobrigos em confirmação

das preclaras linhajeus dos coitos

sacrilegos, afirmava que a serenissi-

na cam de Bragança descendia de
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Cartas a um padre

Resto hoje a nossa palestra para

te notar um caso em que anda en—

volvida a Egreja. caso que ahi, no

remanso do teu viver de ignorancia

feliz e farta, terá. passado desaper-

cebido e ignorado de todo.

E' d'uma perseguição que se tra.-

ta, e terás o bom senso de nao ex-

tranhar a classificação, tu. que ape—

zar da saburra seminarista te recor-

dariis de haveres lido no Cantu a

descrição atenuada das «Dragona-

das», e o avorozo rozario de tortu—

res e con enaçõss ao fogo do santo

zelo da Inquisiçao; é d uma perse-

guição formidavel, iniqua, bradando

aos ceus e perpetrada pela tua san—

ta e infalível Egreja, é d'uma d'essas

perseguições que eu quero, hoje,

falar-te. Tu conheces a Espanha,

padre, conhecel-a dos seus Velas-

ques e dos seus Zurbarans mons-

caes, das suas touradas e das suas

mulheres magnificas, cantadas pelo

capitozo Musset, conhecel-a das

suas festas catolicas, das suas bazi—

licas, do seu ardor religiozo;—tão

seco, e ardente como um incendio.

Mas não a conheces na sua orien-

tação acatolica contemporanea, quer

em parte da sua mocidade esco—

lar, quer nos seus Gehetos do

operariado miseravel, quer, ainda,

nos eloquentes libelos dos seus sa-

bios; nao a conheces na atividade

fecunda e inarrancavel dos seus

propagadores de um espirito anti-

dogmatico, no seu significado com—

plecso de incompatibzhdade e de In-

ta com o estado social—politico e

relijiozo—domiuante. Conheces do

reino vizinho as piruetas das cu-

pletistas que, recatsdamente, terás

admirado nos circos e nos casinos;

conheces-lhe os espadas, os vinhos

e a fruta seca: tens na tua reziden—

cia a oleografia do seu rei, e, entre

as personalidades celebres do grau-

de estado peninsular, aprecias, no

Fios Santarum, a historica Tereza

de Jezus; isso, porem, que foi d'hon-

tem e que é de hoje. ainda, não é o

todo da Espanha. Nao e. Superior

a todos os esconjuros, recalcitrante

a todas as rezas, aninha-se e propa-

ga-se, lá, algo que nao é diabolico

mas humano; embora condenado

por vós á torrefação do inferno: o

eipirito libertario catalào; o espirito

anti-monarquico e anti-clerical de

certos veios da Espanha. Ha tem-

pos, e na derivante sangrenta d'um

protesto justiceiro contra uma guer-

ra impo ular s iniqua, esse espírito

foi con enado como fantor do pro-

testo, e a condenação arbitraria,

gratuita nos seus elementos acuza-

torios, teve o rezultado de pôr á

vontade o sentimento catolico levan-

do-o a ezijencias de carceres, de

ezecuções, de castigos barbaros e

 

ªndres pelo pai de D. Nuno Alves

ereira, que era prior do Crato e

pelo avô, o padre Gonçalo, que fô-

ra arcebispo de Braga; e que os

condes de Vimiozo e Atalaia, e to-

dos os Noronhas oriundos de certo

arcebispo muito devasso de Lisboa.

e muitas outras familias da côrte

descendiam de prelados. Estas je-

nealojiae oriontavam o Verissimo

no futuro do sacerdocio.

Queria sêr abade, resslvando ta-

citamente certas condições a respei-

to dos rebanhos e particularmente

das ovelhas.

Em outubro de 1835 foi para

Era a. Tinha trinta anos: sentia o

core ro morozo na dijestao da teo—

lojia, andava enfastiado e triste.

Acaso encontrou um camarada. sar-

jento do mesmo rejimento, o 'Por-

queto Nunes Elias, que andava a

estudar para procurador de causas.

Eram inseparaveis, identificaram-

ee numa intimidade de tasca e al—

couce. O Verissimo nunca mais

abriu compendio nem o outro um

processo. D. Aguada mandava-lhe

regularmente a mesada e pergunta-

va-lhs quando cantaria a missa.

Em 1836 apareceu no Algarve a

poderoza guerrilha de José Joaquim

de Souza Bela, e Remetido, em S.

Bartolomeu de Messines. Os dous

sx-sarjentos alvoroçaram-se com a

noticia « resolveram apresentar-ss

czarescoe. Indistintamsnte, sem for-

ma alguma de processo, atulharam-

se os “prezidios de cresturas sensi-

veis, pozeram-se a premio algumas

cabeças, e, cumulo da vitoria reli—

giozal, conseguiu-se agarrar o Amal-

diçoado, o Inimigo:——Ferrer Garcia,

() apostolo da instrução racional.

Culpado, evidentemente inocente?

Oral.. . Era a ocaziâo de lhe ar—

razar a tarefa. era a vez de o ofe-

recer á. forca, e tolo nao fosse o cs-

tolicismo, que, perante a grandeza

dos fins, se desse a investigar a na-

tureza dos meios. De inocentes está

cheia a historia das condenações

oficinas, e nem o corpo vale aten—

ções perante a vós do Juiz Supre-

mo. . . Está aferrolhado —— hasta-

va. . . até dar tempo de esquecer-se

a forca.

Tal é a perseguição reduzida de

pormenores secundarios, e que é,

cumulativamente, relijioza e politica.

A egrsja catolica, que em Eipa-

nha gosa de especial autoridade e

sobre os destinos espanhoes ezerce

deciziva e dirijente influencia, devia

impedir—para ser verdadeiramente

uma relijiao—toda a sanha perse-

guidora que está dezonraudo o país

vizinho. Pelo seu clero, pela sua

moral, pela sua legaçao, pelas suas

preces, devia opôr uma barreira in-

vencível ao enforcamento e privação

de liberdade de que são vitimas mi-

lhares de seres.

Mas, principalmente, a egreja ca-

tolica, devia fazer sua cauza a causa

do protesto contra. a guerra—pro-

testo que deu orijem aos dias traji-

nos de Barcelona. Em logar de acom-

panhar com preces e incenso os mi-

litares que embarcavam para e. pra-

tica do assassinato, em logar d'essa

herezia que tem praticado, sistema-

ticamente, depois das eras idilicas

do comunismo falansteriano dos pri—

m tivos cristãos; em logar disso, a

Egreja devia fulminar do alto dos

seus pulpitoe e na pedra de era dos

seus altares, os provocadores e fan-

tores da guerra. Devia, em nome

de Deus e em desagravo da moral,

impedir, por todos os seus meios

goderozissimos, eficassissimos, que

omems cristãos atravessassem o es-

treito para, a. maneira de bestas fe-

rozes, espreitarem a ocaziao de ros-

trar a tiros de bala os habita ores

naturaee da terra raptada á. força.

Sim, padre. No seu afan de evitar

o pecaminozo derramamento de san-

gue, devia tocar a rebate em todos

os sinos das suas torres, devia pôr

o estado fora da lei, devia desarmar

o soldado pregando-lhe sem descan-

ço o preceito :—«Nao matarits lp

Toda a sua força. que é imensa; to-

do o seu poder, que em Espanha é

tal que se avantaja ao poder civil;

toda a sua ezemplificsçso directriz,

deviam servir ao lado dos inimigos

da guerra. em defeza do mesmo e

perfeito ideal cristão.

ao formidavel caudilho.“ Verissimo

pediu & tia uma quantia mais avul-

tada para pagar as ultimas despe-

zas do sacerdocio. A velha mandou—

lhe o preço de uma vinha vendida

e a sua bençao. Os aventureiros

partiram para o Algarve. O jsneral

recebeu-os nos bra os e den-lhes di-

vinas ds capitães. erissimo Borges

escreveu ao pai, e. dar-lhe parte do

seu heroica destino: que advo asse

a sua nobre cauza na presença a tia

Agueda, e lhe dissesse que ele nao

podia largar a espada vencida em

quanto visse no campo brilhar o for-

ro de um realista. Que ojoneral

Souza Reis estava destinado a re-

pôr o snr. D. Miguel I no trono,

ou ser o ultimo a morrer em sua

defeza; que ele e um seu amigos

camarada tinham saído de Braga

juramentadas a morder o pó onde

caísse o seu jeneral. Que eram já

comandantes de companhias, e ti-

nham duas carreiras abertas—uma

que levava á. gloria outra a sepultu—

ra—que tambem era uma gloria

morrer pela patria.

José Joaquim, o Rernezido, era

um bem figurado homem de trinta e

oito anos. Nascera em Estombar,

estudara para clerigo no seminario

de Faro, e distinguira-se em perspi-

cacia s subtileza na perceçao das

teolojias.

0 amor insinuou-lhe o alento

__—————————-——_________'——

Ferrer é acuzado d'um movimen-

to insurrecional contra a guerra? . . .

Pois admitida como ezata a acuza-

çâo que sobre ele recáe devia o cle-

ro espanhol, devia a egreja espa-

nhola acudir em defeza do raciona-

lista; deviam revindical-o como um

martir e um confessor dos seus.

Justamente, como se vê de reis-

to, sucede o contrario: a egreja tor-

na—se, encarniçsdamente, a persegui-

dora do homem que sofre por que

professa principios precisamente

prescritos nos Evanjelhos como in-

defetivel base relijioza.

E' uma contradição monstruoza,

tão grave, tao nefsnda que abre—e

até agora por quantas vezes sem

conta!—ums separação insanavel

entre o catolicismo e Jezus; é uma

renogaçao tao violenta que deveria,

a haver consciencia no ezercicio da

atividade funcional do crente —esta-

hlecer entre ele e ela uma desinteli—

jencia de(initiva. Não se dá. isso por-

que os catolicos conhecem de Jezus

Cristo e da relijiâo, unicamente, o

fetichismo que o clero grosseira-

mente ministra; e porque o clero,

da relijiâo, aproveita exclusivamente

as convenienciae materiaes; e relega

para a categoria das «doutrinas su-

bevereivas» toda a parcela que cons-

titue na moral cristã. o como radio-

so e divino das leis reveladas por

Jezus Cristo.

Apezar dos anos de embruteci-

mento e deformação vividos, iusipi-

damente, no seminario, talvez por

salutar influencia do teu meio al.

deão, vigorozo e posit vo, éi uma

creatura de bom senso, e a tua m-

telijencia pronta tem momentos be-

los de independencia. Permito-me,

assim, apelar para o teu criterio

ímpersonalista, e para a analize

deste sucesso quero crer que sabe-

tituirás a intratavel batina por uma

razoavel jaqueta.

Vê o caso em si: um homem,

centenas de homems, aonzados pela

tua Egreja catolica de eonepirarem

e se revoltaram . . contra uma

guerra. Esses homem, por quere-

rem veementemente a distinção de

assassinato, por propagarem a

observancia do vosso preceito reli-

jiozoz—cNdo matarás» apontados

ao desforço e e. vingança do esta—

do. . . pela Egreja. Conheces melhor

que eu a lei moral e imanente, im-

prescritível. absoluta, ensinada pelo

Nazareno; as tuas noções humanita-

ristas é coneolador a evocação da

predios de paz e fraternidade im-

posta no Evsnjelho como principal

fim da ezistencia. Agora mesmo voa

a tua adoração relujioza para aque—

las palavras que dizem tudo, e que

sao toda a filosofia do justo e do

bem externo:—«Amae-vos uns aos

outros»; agora mesmo abstraes do

torvo presente para a severidade

divina com que o Filho de Deus

 

aplicado a um pacifico e humanissi—

um destino. Viu uma esbelto moças

em S. Bartolomeu de Messina

quando ahi foi pregar um sermão

sendo minorista. As serenas vizõee '

do levita deslumbrou-lh'ae a formo-

sa algarvia. Não hesitou entre e

amºr da humanidade e o culto egois-

ta da familia. Casou, e de homem

satudiozo e contemplativo, volveu-ss

lavrador, lidou rudemente nas

soares, 9 redcbrou de esforços á.

proporção que os filhos lhe-multi-

pliusvnm o amor e os cuidados.

Insensivelmente compenstrou-se

da paixao politica. Nesta provincia,

onde em 1808 estalou o primeiro

grito contra o dominio frances, a li-

berdade proclamada em 1820 abriu

um abismo entre duas fações que

por espaço de dezoito anos se des-

pedaçáram. José Joaquim de' Souza

Reis alistomse entre a clerezia de

quem recebera as boas e as mas

ideas, e manifestou—se em 1823 um

ardente setario das mais, perseguin—

do os afeiçoados á. revolução do

Porto. Em 1826 emigrou para Hee-

punha, e voltando em 1828 estre—

mou—se entre os aclamadores do rei

absoluto. D'ahi em deante, receozo

das retaliações, não teve mais uma

hora de remauçozo contentamento

nem abriu mão da espada tao afoita

quanto cruel.
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condenou a efuzão de sangue, º

odiº. o mal.

Muito bem. Desce da tua enter-

neeida lembrança ao caso cruel que

iamos tratando, encara-o na sua

concludeute dureza. Observa, como

um o orador de laboratorio, 9. pra-

tica & Egreja catolica, que, para a

autoridade, para a veracidade, para

a santidade, se basea, filialmente,

em Cristo, seu fundador, vós dizeis;

observa-a nas perseguições e Ferrer

Garcia, politicamente, seja a expres-

sao admitida, compenetrado de seu-

timento cristão; observa—a no seu

apoio a um estado que é a repita-

ção de Tiberio; observa-a na sua so-

lidariedade com uma justiça de jui-

zes bons catolicos que ezatamente é

a dos farizeus Sumos-Sacerdotes.

E julga então por ti proprio,

neste cazo tirado à. sorte entre

muitos outros, julga e. tua Egreja

nas suas relações com a tradição.

com o espirito evangelico, com a

verdade da Lei!. . .

Leva o raciocinio a seu termo.

como homem naº te amedrontando

e chegarás a concluzao clara, sim-

ples, de que atua Egrejbcatolica

será tudo quanto vós quizerdes,

mas não é, nao lhe é possivel sêr,

esta couza essencial, basicaz—uma

egreja crista.

Não: ela. como todas as ºutras,

é uma triste invençãº humana: ela

como as outras, levanta montes de

entulho para soterrar a divina luz.

E' a concluzao. E' a verdade.

lllnuseulns.

 

QUEM [] SEU llillilliill POUPA...

Escola salesiana

Pela sub-epigraphe pareceria,

que este artigo iria ser um trechº

laudatorio para a instituição esco-

lar, sendo, como, é, certo que

Ovar não pºssue metade das es-

colas necessarias para e popula-

ção em condições e carencia de

as frequentar.

Assim deveria ser, e assim se-

rie, não se regateandº n'estas co-

lumnas elogios a benemerencis,

que pôz ao serviço da instrucção

uma escola gratuíta, nem sequer

se negando a sua prºpaganda

n'este semanariº, se ella, em vez

de ser um intensº facho de luz a

guiar a aurºra da razão, não fos-

se uma nuvem negra a toldar o

sol da Verdade, um fócº de treva

a espalhar 0 Erro e a Mentira.

Se hoje, attentas as modernas

theories criminalistas, scientifica-

mente fundamentadas, já não é

rigorosamente verdadeira a ex-

pressao «abrir uma escºla é fe-

char um carcere», nem por isso

para a grande maioria da huma-

nidade deixará de o ser, nem

quedará menos util e necessario

o auxilio, que a instrucçãº vem

trazer a lucta pela vida, tão diHi-

cil n'estes tempos de egoismo fe-

roz.

Mas é preciso que na escola se

não aprendam da Vida noções

erradas, incompletas ou falsas,

porque então ao instincto natu-

ral, que, desajudado, poderia le-

var á Verdade, virá oppôr-se o

preconceito, que conduz aº in-

successo, e, em logar de se adqui-

rir e melhor alavanca dº Progres-

so, ter-se-ha velado a pouca luz

que a natureza forneceu ao cere-

bro infantil, com a catarata moral

do obscurantismo.

Mas é preciso, que na escola se

cerquem ºs alumnos das condi-

ções de salubridade compativeis

cºm um amplo desenvolvimento

physico, para se nãº contrariar

um vulgar proloquio. O «mais va-

le asno vivo que sabio morto»

anda muito esquecido no que diz

respeito às condições hygienicas

das escolas. Ar abundante, puro

e temperado; luz, que não cegue

pelo excesso ou deficiencia; mo-

biliariº, que nao obrigue as crean-

ças a attitudes viciosas, tudo isto,

são requisitos elementariasimos,

que só por excepção se encon-

tram rcunidos nas nossas escolas.

E' preciso mais, que se forme e

não deforma o caracter das crcan-

ças; que senão humilhem com

castigos aviltantes, tornando-as

tímidas e nutºmatas, ou esperas e

rancorosas. conforme o tempera-

mento nativº.

E' preciso banir o castigo cor-

poral, selvagem e ineHicaz, e for-

çoso deitar á fogueira a odiosa

palnatoria e e chibata da escra-

vetura.

A creança, na edede escolar,

está em pleno periodo de desen-

volvimento moral, intellectual e

physicº; o seu cerebro é cêra

mole, onde se gravam indelevel-

mente todas as impressões, boas

ou más, uteis ou nºcivas, sendo

preferivel o analphabetismo a pe-

rigosa, errada e deficientissima

educaçãº, que ministram muitas

escolas. A” sombra da instrucção

andampor ahi a gerar-se mons-

trosinhos reaccionarios.

E para chegar e este resultado

sobrecarrega—se todos os annos o

orçamento cºm o ordenado e gra-

tificaçãº de uma chusma de ins-

pectores e sub—inspectºres! E

creou-se uma direcção especial

para a instrucçag primaria!

*

Postos estes elementares ein-

dispensaveis principios, vejamos

se a escola salesiana satisfaz se-

quer a alguns d'elles.

Esta escola, por mais que nãº

queiramos, dá-nos a impressãº.

de que á sua installeção não ore-

sidiu o espirito altruísta de diffun-

dir a instrucçàa—e beneficiar a in-

fancia, mas o occultº pensamento

de engodar simplorios e servir a

reacção, tamanho é o desprezo, e

ue se votou a salubridade dº edi-

cio e tal a infelicidade na esco-

lha do professor. Nem casa, nem

professor, nem instrumentação de

ensinº.

A casa é um pequeno quadri-

latero insuiiiciente para e popu-

lação, que a frequenta, communi-

canio directamente com a rua,

cujo solo émac—adam, por duas

portas de madeira sem e duplica-

tura de 'Vidraças. São estas as

duas unicas aberturas da casa pa-

ra o ar livre. D'esta disposição se

cºnclue, que a atmºsphere cla sa-

la, já de cubajem deficiente, se

renovará difficilmente; que nº ve-

rão as nortadas atirarão nuvens

de poeira para serem tragada;

com a respiração, e no inverno º

frio regelará as carnes hypersen-

siveis das creencinhas, visto que

as pºrtas nãº podem ser fechadas.

A isto accrescente-se que a maior

frequencia é de creanças pobres,

mel vestidas, mal alimentadas e

pºrtanto de debil cºnstituição.

O mobiliario é primitivº: uns

bancos de pinho, sem encostº nem

carteira, onde as creancinhas se

sentam curvadas para a frente,

peito encolhido e estomagº cºm-

primidº, e os mais pequenos cºm

os membros inferiores pendentes

sem appoio no soalho.

Ensina-se por livros anti-peda-

gogicas (garantem-nos que uma

biblia Velha tem sido livrº de lei-

tura. D'aqui estamos a vêr a atra-

palhação da professora na expli-

caçaº do Genesis) á força de pai-

matºria, cujas pancadas temºs ou-

vidº, e da emma tradicional, que

muitas vezes temºs visto cahir

desalmadamcnte nas cabecitas loi-

ras.

A professora... Ora a prºfes-

sora dá bem para outro artigº.

*
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Ferragenszluzerna e sanfêno

Continuando hoje a. estudar o meio de ter

forragens verdes e alimentares todo o anno, es-

tudarei a luzerna e o sanfêno, duas legumino-

sas das mais recommendaveis.

Se podemos dispôr de tem boa, regularmen-

te humids mas sem excesso n'um clima quente

e sobretudº com um sub-sólo permeavel, deve-

mos cultivar a luzerna. Se, porem, só temos um

terreno secco, fraco, calcareo, onde apertem as

geadas devªmos preferir o sanfêuo.

Qualquer d'ellas, como leguminosas que são

fornecem excellente alimento para o gado e me-

lhoram o terreno em que são cultivadas como

em ºutra abrantes já uplithi (L); : Insetos

3

 

Benin Escolar lool licanu ciliar

Até ao dia I2 de outubro prossimo.aceita-se na séde

do Centro a inscrição de matricula de alunos para os dºis

cursos gratuitos de instrução primaria-diurno para crean-

ças e noturno para adultos -—cursos que funcionarão n'este

Centro desde o dia lã de outubro rejidos por professor da

Associação das Escolas Moveis pelo Metodo de lodo de

Deus.

Podem, ainda, as pessoas que desejem matricular-se

declaral-o, ao signatario, e aos cidadãos Manoel Augusto

Nunes Branco e Fernando Artur Pereira.

O secretario da Direção,

LUIZFERREIRA NEVES.

  

busca os elementos necessarios nas camadas in-

feriores do terreno, chegando as suas raízes que

em geral tem 8 metros de comprimento, e at—

tingir 20 metros. '

agente do ministerio publico n'esta

comarca. ' .

=Da sua velligiatura pelo Minho

Dro varios córtes cºnforme a qualidade dº e Gail-za regressaram a esta villa

terreno e os cuidados que se lhe dispensam,

sendo os do sanfêno em menor numero que os

da luzema.

E' esta mimosa no princípio. convindo pois

semesl-a em determinadas epºchas, e sobretudo

na primavera afim de que, rºbustecida, ella

possa depois resistir à. elevadas, ou baixas tem-

peraturas; e como os prados de luzemzi se en-

chem d'outras plantas que vão esgotando o ter-

reno e prejudimm o seu desenvolvimento, con-

vem depois do corte da primavera dar-lhe uma

grsdagem com os dentes voltados para baixo,

quandº a tem não esteja muito humida, arran-

cando assim essas planms sem prejuizo para a

luzernu que se acha lixa ao terreno por as suas

grandes raízes e que torna a rebentar. Istº, po-

rém, só se deve fazer nº 2.0 anno de cultura.

Tanto º sanfeuo como a luzema, gostam

d'enoontrar um terreno bem mobilizado, lavra-

do fundamente e bem estrumadº.

Convém adubal-os pelo menos uma vez por

anno; e como os adubos teem de ser applimdos

em cobertura convém utilisar os chimioos de

preferencia, ºu então o de curral mas muito

bem curtido. Dispensam o azóte que absorvem

do ar, conviudo-lhe os superphosphatos, um

pouco de pºtassu e e cal ou gesso de que as

leguminosas são muitº ávidas; tambem dá bons

resultados a rega com urina diluída em agua.

A semente não deve ser muito enterrada e

tenho visto aconselhar o emprego de 20 a 25

kilos da de luzerna por hectare e 36 a 45 de-

miitros da de ssnfeno pam cgual área.

Variºs inimigos prejudicam altamente a lu-

zema e o sanfeuo.

Aquella & atamda por o mmolpe, a ble'la,

a curada, a arobanchea, o rhtlsoctoue, etc. 0

rumolpe & um coleopteto cuja larva devora a

luzerna; quando atacado produz diarrhea ao ga-

do e repugna-llie até. E' aconselhadº o empre-

go de al viva durante as hºras de mlor. pol-

vilhandº—se o luzernal; tambem da bons resul-

tados º emprego de pós contendo naphtalinn

(i], d'esta para ª]. de cal).

Os outros inimigos pertencem ao reino ve—

getal. Para a cuscuta é aconselhado queimar

palha nos pontos atacados. A orobanchea é

necessario arrancsl-a antes que as sementes

amadureçam e para o rhlzoctone é preciso

abrir velias profundas em volta do ponto ata.

cedo para o izolar, arroteando—o depois novu-

mente.

Os inimigos do sanfenº são o Bramu: mo-

lz'r, bramur sterih's : Trim-um repens e cuja

destruição se faz cortando-ºs antes de largar a

semente ou arrancando esta ultima sem lhe

deixar o mais pequeno fragmento.

Qualquer d'estas leguminosas e boa sobrem-

do para gado de leite ou engorda.

***

%

NOTICIARIO

Dia a Dia

Fazem annos:

No dia 4, o nºsso respeitavel cor-

religionario e amigo snr. Manoel

d'Oliveira Gonçalves.

No dia 5, o nosso amigo Gusta-

vo d'Araujo Sobreira.

E no dia 6, &. snr.ª D. Alice d'A-

raujo Sobreira.

A todos sinceras felicitações.

=No dia 24 deu à luz, com mui-

ta felicidade, uma robusta menina

a esposa do snr. Francisco de Mat-

tos.

Os nossos parabens.

=Re'gressou na semana passada

de Furadouro, com sua familia, o

nosso presado correligiºnario e ami-

go snr. Antonio d'Olireira Mello.

=Após uma estada d'alguns dias

n'esta villa, partiu segunda-feira pa—

ra Cantanhede, onde é escrivão de

direito substituto, o nosso conter-

raneo Delfim José Rodrigues Braga.

=Já se encontra n'esta villa com

sua esposa, o snr. dr. José Luciano

Corrêa de Bastos Pina, illustre

nº fim da semana ultima, os nossos

presados amigos Ernesto Zagalo de

Lima e José Vidal e esposa.

Noticias dd-Furadouro

Na nºssa praia fez-se ouvir no

preterito domingo de tarde a phi-

larmonica Ovarense, por cujo moti-

vº foi maior a cºncorrencia e ani-

maçao que nos anteriores domingos.

=O mar tem-se mantido mais ou

menos agitado desde o principio da

semana, havendo comtndo em al-

guns dias trabalho mas de resulta-

dos insignificantes. No meiadº da

semana passada, porém, o pescado

foi abundante em magnifica sardi-

nha, que foi vendida a preço eleva-

dissimo.

=Corre como verdadeiro que a

sociedade Pacheco &: (lª, desanimada

com a pouca sorte da banca ter le-

vado este anno grande desanda em

favor dos pºntos, resolveu acabar

com a roleta e batotinha e abalar

antes do fim do mez com as vaga-

gens para onde a tratem. . . melhor.

Que pena para. . . os felizes!

Fallecimsnlo

Ha dias em Espinho falleoeu º

facultativo municipal d'este conce-

lho,” sur. dr. AntoniojFrancisco Pe-

reira Ramos, que ha annus exercia

clinica na freguezia de Esmoriz.

Fui victima da tuberculose e era

geralmente bemquisto na localidade

em que exercia a sua profissão.

 

VARIEDADES

Os anuncios

A necessidade de relacionar o

comerciº e a industria com º con-

sumidor, pºr algum meio que des-

porte a atenção d'este para as di-

versas fazendas e mercadorias que

ele e chamado aadquirir; ºu, mais

propriamente, a necessidade de

ativar o fenomeno economico da

oferta e da procura, e multiplicar

as transações, intemiiicando o mo-

vimento mercantil, surjiu certa-

mente com as primeiras formas do

negºcio. Foram o pregão e e ta-

boleta os primeiros processºs pra—

ticos de satisfazer essa necessida-

de; mas só verdadeiramente desde

que se instituíram, pela descober-

ta de imprensa, as gazetas e pe—

riodicos, é que o comercio, e in-

dus'ria e a finança encontraram o

meio perfeitº de servir seus inte-

resses á custa da mais difusa pu-

blicidade.

O anuncio vem acompanhando

jeralmente o desenvolvimento do

cºmercio e da industria, e tão in—

timamente ligado com estes dois

grandes ramos da atividade hu-

mana, que quase se pode dizer

que vivem a mesma vida, n'uma

dependencia recíproca de tal or—

dem, que não se concebe possi-

bilidade de mutua emancipaçãº.

De facto o anuncio é simultanea-

mente uma rezultante da concor-

rencia comercial e um elemento

indispensavel á industria e ao co-

mercio.

E emquantº que estes não po-

deriam já hoje passar sem este

meio de divulgação, os jornaes de

maior tirajem não poderiam exis-

tir, ou menos nãº poderiam man-

ter reduzidos preços de assinatu-

ra e venda, se lhes faltasse a me-

lhor fonte de receita—a do anun-

cio.

Assim se explica que o anuncio

tenha atinjido modernamente—sº-

bretudo na Inglaterra e na Ame-

rica—um desenvolvimento assom-

brozo. Em Portugal, ºs diarios de

maior tirajem são pejados d'anun-

cios; e quem vir alguns ocupando

quatro pajinas e mais com essa

publicação julgará que seja difícil

exceder essa febre anunciadora.

E' um engano. Os jornaes in-

glezes e americanos publicam mi-

lhões de anuncios realizando re-

ceitas colossaes.

N'um só numero do «Times:

teem chegado a render mais de

1000 libras. Os jornaes francezes

mais importantes realizam em Pa-

ris cºm o anuncio uma receita

anualmente avaliada em dºis mil

e seiscentos contos.

Nunca o anunciº atinjiu, como

hoje, tão grande preponderancia

e multiplicidade de formas. já ºs

jornaes º não satisfazem,ainvade

as paredes, os panos dºs teatros,

as vidraças dos carros, os stores

das janelas, ºs cumes dos telha-

dos, os tapumes das const uções

e o interior dos water-closet.

Ha cartazes ordinarios, cartazes

coloridos e artísticºs, carros-anun-

ciadores, homems-anuncios; anun-

cios impressos, luminoros, sono-

rºs, ambulantes, anuncios vivos.

O anuncio é emfim proteiforme e

avassalador. Persegue-nos com

mil aspetos. acotovela-nos por to-

da a parte. Ora uma caraterístics

d'esse hiperpublicidade é o des-

plante, a audacia, ponhamos º

verdadeiro termo, a impudencia

com que varias entidades sem es-

crupulo tentam iludir à custa do

pregao maravilhozo com que re-

comendam os seus produtos.

Leiam—se as secções anunciado-

ras dos jornaes e ver-se-ha que

não ha molestia que não tenha

cura com certo especiiico e que

os ha para todas as doenças. ..

incuraveis. Vêr-se-ha no mesmo

jornal dez anunciantes dº mesmº

produto a afirmarem, categorica-

mente, que o seu é o unico au-

tentico, () melhor e mais barato

que existe no jenero d'onde se

deduz com irrefragavel logica que

d'esses anunciantes do mesmo

produto pelo menos nºve,. . .

mentem.

Foi n'uma luta d'esta ordem

que em Nova York se deu este

episºdiº pitoresco rejistado nos

anaes do reclamo.

Um sapateiro pc: no seu esta-

blecimenro uma taboleta com es-

tes dizeres: '

Primeiro Sapateiro de Nova

York.

Logo um colega vizinho refor-

mou a sua taboleta inscrevendo

n'ela:

Primeiro Sapateiro dos Esta-

dos Unidos.

Mas os yankees não conhecem

limites à hiperbole e, assim, um

terceiro colega vizinho instalou

est'outra tabuleta: -

d O primeiro Sapateiro do Mun-

0.

Parece que não havia meio de

vencer este superlativº. Pois hou-

ve. Outro industrial mandou

aficsar esta taboleta:

O primeiro Sapateira d'esta

Rua.

Superior, portanto, a todos ºs

outros vizinhos! O que o não ím-

pedia de sêr. .. um cauhestro

sarrafaçal.

Canellas &Filho, SWs

COM

Armazens de Vinhos,

Aguardentes,

Geropigas e Vinagre
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INDICAÇÓES PARA TODOS

 

commeroio

(Noticias da ultima semana)

arrumos

No Porto: valor da libra, ouro, de

4$980 a 5$050 réis.

Valor da libra, papel, de 4$960 a 5$000

réis.

No Brazil: cambio—15 ']4—'/ Londres,

valor da libra, 15$737 réis.

Castendo no Brazil uma libra 15$737

réis, produz em Portugal, ao cam-

bio de 48 “It—496980 réis.

Cada xoo$ooo réis brazileiros, a esta

,taxa, produzem 31$650 reis, moeda

portuguesa.

Preços dos Generos

No nosso mercado

__

SETUBAL .

Arroz: 1.ª qualidade, 15 kilos. 1$400 réis

» 2.“ » 15 » 1$350 »

BAIRRADA

» 1.“ qual., 15 kilos. 1$3oo »

» 2.“ » , 15 » 1$250 »

» 3.“ » , 15 » 1$2oo »

Batatas, 15 kilos . . . 400 »

Centeio 20 litros . . . . 740 »

“Fava, 20 litros . . . . . 750 »

Farinha de milho, 20 litros . 840 »

» trigo, 1.“ qual. kilo. 103 »

» » 2.“ » » . 93 »

» cabecinha . » . 62 »

» semea superfina. » » 40 »

» » grossa . 38 »

Feijão vermelho, 20 litros . 1$280 »

» branco, 20 » . 1$220 »

» mistura, 20 » . 960 »

Milho branco, 20 » . 800 »

» amarello, 20 » . 700 »

Ovos, duzia . . . . . 140 »

Tremoço, 20 litros. . . . 380 »

Azeite, 1.“ qual. litro. . . 300 »

« 2.ª » » . 270 »

( 3.“ 2 » . . 260 »

Alcºol puro, 26 litros. . . 6$500 »

Aguardente de vinho, 26 litros. 355380 »

. bagaceira, 26 litros. 2$730 »

» tigo, 26 litros . l$950 »

Geropiga tina, 26 litros . . 2$080 »

< baixa, 26 » , . 1$43o »

Vinho tinto, 26 litros. 750 »

» branco, 26 » . . . 900 »

» verde, 26 » . . 900 »

Vinagre tinto, 26 » . . 700 »

» branco, 26 » . . . 900 »

Pescado

NO FURADOUHO

Companha Boa Esperan-

ca- Rendimento de

janeiro a maio de

1909 . . . . .

Oompanhade Soccorro—

Rendimento de ja-

neiro a maio de

rçog . . . . .

Companha 8. José — Ren-

dimento de janeiro

a maio de 1909 .

Campanha 8. Pedro—

Rendimento de ja-

neiro a maio de

1:306$olo réis

1:012$520 »

1:588$510 »

1909 . . . . . 68131990 .»

Campanhas. Luiz—Ren-

dimento de janeiro a

dezembro de 1908 . 738828835 »

NOS CAMPOS

Rendimento de. . .

Matadouro

No me: de . . . . . .

Rezes abatidas para o consumo:

Bois, com o peso de kilos

....Vitelas,» » » » .... »

....Porcos,» » » » »

Correio

Aberto todos os dias das 8 horas da

manhã às 9 da noite, excepto aos domin-

gos, que fecha e ! hora da tarde.

Registos e Valleà até ás 5 horas da

tarde.

Expede as malas para o Norte pelo

comboio das 623 da manha e 6,23 da

tarde e para 'o Sul pelo das 7,52 de ma-

nha e 10,13 da noite.

Continente, Ilhas, Africa e Hespanlra

Cartas (sem limite de pe-

IO ou volume), cada 20 gr. ou

fracção, Portugal e colonias. .

idem (idem, idem), cada 15

gr. 011 fracção, para Hespanha. 25 réis.

]ornaes (peso maximo 2:000

gr.) cada 50 gr. ou fracção. . 2ª/g réis.

Impressos (peso maximo

0000 gs.) cada 50 gr. 011 fracção 5 réis.

25 réis.

 

Manuscríptos (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

cm. de comprimento), cada 50

gr. ou fracção . 5 réis

Brazil e mais países estrangeiros,

excepto Hespanha

Cartas, até 20 gr. . 50 réis

» cada 20 gr. ou tracção . 30 »

Bilhetes postaes: cada . . . 20 »

famosa e impressos (peso maxi-

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

fracção . . . . . . . 10 réis

]ornaes para o Brasil, 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 2033000 réis

ou fracção.

Encommendas postaes—Volume ma-

ximo 25 decimetros cubicos, nào poden-

do o seu comprimento ser superior a

60 centímetros, nem interior a 10 cemi-

metros. — Portugal (Continente e Ilhas)

200 réis até 3 kil.; 250 réis até 4 kil.;

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

kilos.

Valles do correto—Portugal (Continen-

te e Ilhas), 25 réis por 53000 réis ou fra-

cção. Limite 50085000 réis, zoo$ooo réis,

100$ooo réis, 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 país, 10 reis por palavra e 50 réis de

taxa fixa.

Lei dit—Sello

H 125211308 PARTICULARES

De 1550001618 até 10$ooo réis. 10

. ' 1095001 » » 5055000 » 20

» 5035001 » » 10035000 ». 30

» 10035001 » » 25085000 » . 50

Cada 250$ooo réis a mais ou fra-

cção.........5o

Valor não conhecido ou declarado. 500

Cheques ao portador . . . . 20

LETRAS DE CAMBIO

Sendo á vista e até 8 dias

De 1$ooo réis até 20$000 réis. 20

» 2o$001 '» » 5095000 ». 50

» 5o$001 » » 25o$ooo » . 100

Cada 250$ooo réis a mais ou fra-

cção. . . . . . . . 100

A mais de 8 dias de prosa

De 1$ooo réis até 203000 réis. 20

» 20$oo1 » » 4o$ooo ». 40

» 408001 » » 6083000 » . 60

» 6085001 » » 8053000 » . 80

» 8035001 » » 100$ooo » . 100

Cada 10095000 réis a mais ou fra-

cção. . . 100

Sacadas no ultramar e no estrangeiro

e pagavers em Portugal

De 195000 réis até 2o$ooo réis. 20

» 20$001 » » 100315000 ». 100

Cada 10035000 réis a mais ou fra-

cção. . . . . . . . 100

Associação dos Bombeiros Voluntarios

Presidente da direcção—Dr. joão Ma-

ria Lopes.

Thesoureiro -— Angelo Zagallo de

Lima.

Commandanle — Dr. Joaquim Soares

Pinto.

Toques de incendio

Ruas da Praça——Graça—S.

Thomé—Ribas—Areal—

Neves e Sant'Anna. . . . .

Bairro dos Campos—Ruas

do Loureiro—S. Bartho-

lomeu e Lavradores.... 5 ,

Ruas das Figueiras—Outei-

ro-w Fonte — Oliveirinha

—Lamarâo e Motta.... 6 ,

Bairro d'Arruella até á Po-

çª ...... . ......... » . , . 7 )

Ruas do Bajunco—S. Mi-

guel-Lagõa— Nova—Ve-

lha—Pinheiro e Brejo. . 8

Ponte Nova—Ponte Reada

e Sobral............... 9 »

Estação e Pellames. . . . . . . 10 »

4 Badaladas

 

 

João—Cima de Villa e

lºgares visinhos ........

Ribeira ................. . 12

Assões—Granja e Guilho-

vae .......... ... ..... . 13

Furadouro ............... 14

Para ”cessar — 3 badaladas.

)

)

Associação de Soccorros Muluos

Presidente da direcção — Dr. Antonio

d*Oliveira Descalço Coentro.

I I Pedaladas

Thesoureiro — Antonio da Cunha Far-

falª.

Cartorario — Manoel Augusto Nunes

Branco. *

Medico _ Dr.

Cunha.

Esta associação tem por tim exclusivo

soccorrar os socios doentes ou tempora-

riamente impossibilitados de trabalhar e

concorrer para o funeral do associado que

fallecer.

Salviano Pereira da

Gommissão de Benehcencia Escolar

“Presidente —— Dr.

Ferraz Chaves.

Secretaria -— D. Gracinda

Marques dos Santos.

Thesourolro-Dr. João Maria Lopes.

Esta commlssâo tem por tina dar às

creancas exíremamente pobres da fregue-

zla, livros, papel, tinta. pennas, lápis, etc.;

distribuir vestuario e calcado, alimenta-

ção, estatzlecer colonias sanitarias, pro-

mover a vulgarisac' o da lnetrucção e tor—

nar effective a obrigatoriedade do ensino

primario.

Armazens de Vinhos

Affonso José Martins.

Augusta

Antonio da Silva Brandão Junior.

Carrelhas & Filho, Successor.

Manoel Ferreira Dias.

Manoel Soares Pinto.

Agentes Eanearios

[ado ]osé Alves Cerqueira, do Banco

Commercial de Lisboa.

Íoão da Silva Ferreira, de Joaquim

Pino Leite e Pinto da Fonseca & Ir-

mão.

joaquim Ferreira da Silva, dos Ban-

cos: Alliance, Minho e Commercial do

Porto.

Agentes de Seguros

Carrelhas & Filho, Successor, da

Companhia «Portugal».

Pedro Virgolino

 

 
]oão ]osé Alves Cerqueira, das Com-

panhias «Indemnisadora» e «Probidade».

[cão da Silva Ferreira, da Compa-

nhia : Garantia » .

]oaqaim Ferreira da Silva, das Com-

panhias «Fidelidade» e «Union y el Fe-

nix Hespaftol».

]osé Luiz da Silva Cerveira, da

Companhia «Internacional».

 

Constructores de Fragatas

João d'Oliveira Gomes, joão d'Olivei-

ra Gomes Silvestre.

Depositos—de Azeite

Alfonso josé Martins, josé Ferreira

Malaquias, José Rodrigues Figueiredo,

Manoel Valente d'Almeida.

Exportadores—de Sardinha

Antonio Augusto Fregateiro, Antonio

Pereira de Carvalho, joaquim Valente

d'Almeida.

Fabricas

A Varina (conservas alimentícias)—

Ferreira, Brandão & C.“, Moagem de

Carcass—Soares Pinto & C.', Limitada

Ceramica—Peixoto, Ribeiro & C.“

Feiras Men saes

De gado vaccum e suíno a 12, de

gado vaccum e cavallar a 24 e 29, e a 13

em Vallega.

Hoteis e Hospedarias

(Cadena—Estação, «Caminheiro»—

Bua de St.“ Anna, «Central» _Rua da Pra—

Çª» «Cerveira»—Furaduuro, «Jeronymo»-

-—Largo do Chafariz, «Nunes Lopes»—

Rua dos Campos.

Lojas de_Fazendas

João Alves—Praça, loão Gosta — Pra-

ça, losá Garrido —Rua dos Campo.-1.

Mercearias

Abilio José da Silva—Ponte Nova

Francisco de Mattos—Praca, josé Go-

mes Ramillo — Rua do Bajunco, José

Luiz da Silva Cerveira—Praca, josé

Maria de Pinho Valente—Rua da Graça,

Manoel Valente d'Almeida—Praca, P1-

nho & Irmão—Praça, Viuva de José de

Mattos—Poça, Viuva Salvador—Largo

do Chafariz, Tarujo & Laranjeira—Rua

da Graça.

Negociantes—de Gereaes

Domingos da Fonseca Soares, Fran-

cisco Correia Dias, Manoel Fernandes

Teixeira, Manoel da Silva Bonifacio &

O.“, Salvador & Irmão.

Recelgdoria

Rocebedor —Antonio Valente Com-

padre.

Aberta todos os dias uteis, das 9 ho-

ras da manhã às 3 da tarde.

Tanoaria

Carrelhas—Rua das Figueiras.

Vendedoms da Cal

Manoel da Cunha e Silva Manoel

d'Oliveira da Cunha.

 

HORARIO DOS COMBOYOS

 

DO PORTO .A OVAR E AVEIRO

DESDE 15

    

  

 

  

 

 

 

DE MAIO

    

 
 

 

 

 

 

  

'Comboyos Tr. tlm. Tr. lilap. Tr. Tr Exp. Tr. Ilap. Tr. Tr. (ler.

1 _____1 ______
' s. Bento 5,19 6,35 7 8,50 9,39l lil ' 1,55 2,45 3,26 5,10 5,58 8,45

'ª Espinho 6,20 7,27 8 9,2 10,49 '0 2,55 5,40 4,24 5,39 6,15 7,1 9,55

Esmoriz 5,66 7,85 8,16 _ 11,2 , n'. 3,11 _ 4,39 _ 6,31 7,18 10,4

; Cortegaça 6,42 _ 8,22 _ 11,7 4 3,17 _ 4,45 _ 5,37 7,24 _
t . Cnrvalh.ra 6,48 _ 8,28 _ 11,11 H 3.23 _ 4,52 _ 6,43 7,31 _

( ovaa 6,58 7,50 8,38 _ 11,221 . 4,53 6,59 5,2 _ 6,53 7.42 10.24
: Vallega — 7,56 —— — 11,29 l — — — — -— 7.49 _-

Avanca — 8,1 —— —- 11,85 — — — — — 7.56 —

Aveiro _ 8,81 _ 10,5 12,16 , _ 4,40 _ 6,14 _ 8,3711,10

DE AVEIRO E OVAR AO PORTO

lllomhoyos Tr. Cor. Tr. Tr. Tr. " Ilap. Tr. Tr. (lm. Tr Replilm.

Aveiro 3 54 5 44 _ _ 11.5 2 5 _ _ 5,34 _

Avanca 4:87 L — — 1l,42 L -— — 6,12 _ 9,1341039

14 Vallega 4,48 _ _ _ 11,48 li -— _ _ 6,17 _ _ __

: ovaa 4,51 6,24 7,20 10,20 11,57 0 _ 4,8 5,85 6,27 7,25 _ 11 12

Z Carvalhrn 5,2 — 7,31 10,31 12,8 & — 4,19 5,46 -_ 7,36 __ '_

< Cortegaça. 5,7 — 7,38 10,66 12,15 Q (| — 4,24: 6,51 —- 741 _ __

,, tàsnioriz 5,13 6,38 7,42 10,42 12,18 H — 4,30 5,57 6,42 7147 _ 11,36

E hsplnllo 5,30 6,47 7,59 10,09 12,34 2,39 4,47 8,14 6,55 8,4 10,3511,36

s. Bento 6,64 7,47 8,2 11,58 1,47 3,18 5,50 7,15 8,1 9,4 “461,23,

 

..,, .; iii- n., *_*—“1: = _

 

 


