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Theatro-circo

 

A. política monarchica por-

tugueza dá.-nos uma ideia muito

completa e perfeita d'uma com-

panhia de variedades sem, ao

menos, ter artistas de merito;

um theatro-circo de feira.

Nada lhe falta: equilibristas

em abundancia, clowns com far-

tura, hercules poucos ou ne—

nhuns, alguns excentricos e

bastantes cavallos amostrados;

mas o que a tudo sobreleva pe-

la quantidade, qualidade, feitio,

corpulencia, habilidades e mais

partes são positivamente os

cães. São elles que imprimem

caracteristica e accentuada fei-

ção aos altos e variados traba-

lhos da Companhia.

A estrella, que o é por ter a

sua fronte aureolada pelo poder,

é o snr. Wenceslau de Lima

que se distingue nos trabalhos

d'equilibrio em que é verdadei-

ramente exímio, accumulan-

do-os com os saltos no trape-

zio, vôos aerios, illusionismos,

etc.; um verdadeiro faz tudo.

quuanto se equilibra na

corda bamba do ministerio, é

vêr com que agilidade elle sal-

ta do trapezio da presidencia

do conselho para o do ministe-

rio do reino e d'este para o da

justiça, parecendo em todos

trabalhar muito, fazer tudo,

publicar mesmo a portaria pô—

dre já, do bispo de Beja, quan-

do afinal tudo isso não passa

d'uma sorte d'illusionismo que

causaria inveja ao inegualavel

Hermann.

Quanto aos vôos serios quem

os fez mais arrojados? Quem

com mais perfeição e agilidade

atravessou os espaços que me-

deiam entre o blóco e o snr.

José Luciano? Quem saltou me-

lhor do partido regenerador ao

Henriquista e deste ao Wen-

ceslausista?

Ninguem. Sua Ex.“ é tão

exímio que conseguiu voar até

ao dístinclo diplomata e real ta-

lento.

Nos trabalhos de força está

a Companhia mais falha.

Ha apenas pelas suas pro-

porções physicas os snrs. Al-

poim e Teixeira de Souza.

No cartaz offerecem premio

a quem os derrotar, mas alinal

imitam-se a sustentar sobre si

meia duzia de correligionarios

que barafustam e procuram fa-

zer perder o brilho e estrella da

troupe.

A ecuyêre é o snr. Julio de

Vilhena que monta o pouco

matado osvallo da ohefatura

do partido regenerador e do

blóco.

Como todas as artistas d'este

genero tem a claque que a ap-

poia constituida por os seus

apaixonados que são os seus

correligionarios, e a claque que

a pateia que são os despeitados

navegantinos; o publico ri.

Nem lhe falta a rivalidade

com a estrella e o respectivo

corta-casaca para ser uma ar-

tista completa.

Os snrs Jacintho Candido 8

Joâo Franco são os excentricos

musicaes; este ultimo já. fez

um intervallo comico que afi-

nal sahiu tragico e dedicou—se

por isso ás excentricidadee em-

quanto o snr. Jacintho (Jandi

do vae tocando nos trombones

de sua feição varias áreas na-

cionaes.

Quanto a animaes, sabido

como é, que os cavallos de cir-

co são sempre gordos, anafados,

pesados, graves, desempenham

naturalmente esse papel os

conselheiros Accacios que abun-

dam como cogumellos. Dos cães

não fallemos; quem ha ahi que

os não tenha visto e lhe não

tenha apreciado as habilidades?

Resta-nos, pois, faller dos

clowns em que tem papel pre-

ponderante o snr. José Lucia—

no de Castro; é elle o preferido

do publico, o que o faz rir a

valer.

Com que graça inimitavel

elle acompanha os creados que

trazem o tapête para cobrir a

arêna e o embrulha emquanto

elles pretendem desenrolal-o?

E' até a sua especialidade: em-

brulhar tudo e difficultar, se

não inutilisar o trabalho dos

outros artistas.

Acompanha—os a todos até o

momento de tirar partido; n'es-

sa altura faz uma piruêta, dei-

ta ao chão o companheiro e se-

gue impavido a procurar outro.

Que gracinha iuexcedivel!

Primeiro com o excentrico

João Franco, depois com a

ecuyêre Julio de Vilhena, a se-

guir com o acrobata Campos

Henriques, com a estrella Wen-

ceslau, para voltar a namorar

o excentrico João Franco que,

religioso como e, lhe respondeu

seraphz'camenie que estava com—

promettido.

E o clown tudo faz sem ne-

cessidade de caiar a cara; é que

já não tem vergonha.

Parece, porém, que esta a

acabar o contracto ao empreza-

rio que não escolheu bons ar-

tistas.

Afinal, tudo isto uma verda-

deira palhaçada.

Toribio.
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Prolblnilo

Deliberou a Camara Municipal de

Lisboa honrar um dos arruamentos

da capital dando-lhe o nome de Fer-

rer. O caso, envolvendo um pensa-

mento de consagração pelo ilustre

martir da tirania catolica-monar-

quica, naturalmente afl'jiria os ner—

vos dos esturrados e rancorozos re-

prezentantes da malta feroz que o

fusilou; comtudo, o têr uma rua o

distico de Ferrer nos seus cunhaes,

era d'uma inocencia que em pro-

testo e em consagraçâo é o mais

inofensivo do mundo. 0 governo en—

tendeu o contrario, e impoz á. Ca-

mara de Lisboa a sua deliberação

proíb—.tiva.

Nse pode a Camara Municipal da

capital destes reinos dar a uma das

suas ruas o nome d'um-homem uni-

versalmente respeitado e ilustre, a

essa mesma rua, porem, consente o

governo que se lhe ponha o nome

saindo de qualquer sacrista, qual-

quer Acacio conselheiro e politi-

cante.

Pireneus aquem, oficialmente, não

ha outros nomes de vulto. . .

l'onson du Terrail

Gomes dos Santos, peniculario de

«A Liberdade», como os lobos, os

d'essa folha vestem no título a pele

do sabe, para o estranjeiro de

quando em vez entretem-se man-

dando noticias asensati'on. Serve-lhe

de vazadouro um jornal milanez «0

Corriere de Italia» orgao catolica da

internacional branca dos jezuitas.

Desta feita tratava-se d'uma asso-

ciaçao carbonsria que, sob o voca-

tivo de «A Montanha», parturejava

atentados e rejicidios—o inferno

vivo em suma.

Ora o informe, publicado nos joro

uses estranjeiros, faz incidir sobre

nós as atenções european—e do

modo mais desagradavel possivel.

Lá fora tudo se acredita, e como

imajiuam o paiz em plena anarquia,

vá. de nos retirarem a confiança sem

a qual o nosso credito desce. As

consequencias depois sentimol-as, e

os vexames depois experimenta.

mol-os. humildemente. Tudo porque

um qualquer peniculario devoto,

para fazer falar da sua pessoa eu

chegar á hraza os negocios que lhe

recomendam, se estendeu a tarame-

lar babozeiras dezacreditadoras do

seu paiz.

O caso sendo verdadeiro comu-

nicasse-o ao juizo de instrução cri-

minal e calasse—se, com todas as re-

zervas -para não colocar desairo-

zamente a sua terra, nem pre'udicsr

as averiguações da policia. ªcabou

que havia de haver aquilo, e toca a

dizel-o aos extranhos que morrem

por nos enxovalhar e apoucar. E'

dos catolicos, esta especie de bos-

teiro venenozo da imprensa.

Marrocos

Telegramas da Havan, vindos do

Mellila e da Espanha, dito a noti-

cia de que, para breve. vão começar

as operações guerreiras dos derreti-

cados íilhos do Mazantini.

Os nossos vizinhos não se con-

tentam, por ora, como que “em

' saoriiicsdo em vidas, em dinheiro e
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em tranquilidade, e afirmam-se dis- Espanha. Conhecem os nossoeleito-
postos ii proseguir na mesma estoril

tarefa. Façam o que fizerem nada

lhes valerá, visto que Marrocos con-

tinuará. a disfructar a tutela fran-

ceza e as exijencias e apetites ger—

manicos. São pois os de Espanha

nas suas operações do Riff mizeros

podengos que perseguem e apanham

a caça. . . que outros bao-de comêr.

E parawisso morrem lá. os filhos

do povo, e por cauza disso peza des-

oompassadamente o orçamento es-

panhol. Entretanto não faltam hijos

de Dias que dão palmas & gloria

militar da sua patria.. Quichotes

sempre —os desgraçadinhos.

Onze

«0 Dario de Noticias» publica-

va ha dias um entreiilet pondo pa-

ra breve a nascença da crize minis-

terial. 0 bloco achou a nova ten—

denciosa e poz o facto de quarente-

na. Onze ministerial. . . Até agora,

e desde o advento do malfeitor, nao

tem havido cronicamente outra cou-

za. Pode sêr que com a volta do

rei volta levem os sete bispos que

prezidem á. funçanata da publica go-

vernaçgo, sendo chamado outra vez

o' Grao-Lama dos Navegantes'a re-

compor e apresentar nova bambocha-

ta ministerial. Isso, que é possivel,

caíra como um petardo em chamas

sobre os arraiaes do bloco, mas isso

em suma, a realizar-se, em nada

afectará os sentimentos do povo.

A verdadeira crize não é a dos

governos é a do rejime, e só quan-

de esta seja de vez rezolvida deita-

rá. o povo foguetes. . . a nao que-

rer dar melhor emprego ao dinheiro

que eles lhe custam. Por isso nao

se incomodam nem estejam com

contemplações pusilanimes. Este não

serve? Outro.

Que verdade, verdade, estava

muito bem cozinhado para ter de

cair tão cedo. . .

Cantinhos de Ferro

Quem conhece, de experiencia, os

serViços ferroviarios do Sul e snes

te, palavra que se nao pode dar por

feliz. Leva-se um interminavel e feio

dia para chegar do Algarve a Lis-

boa, mal compensando dos income.

dos e horrores da locomoção preis-

torica a contemplação da perspetiva

rural que em sítios, valha a verda-

de, é d'uma beleza soberba. Pcis

agora, a propozito, nos vem essa

malfadada via ferrea. E é o que di-

zem na telegralin da capital os dia-

rios matutinos do Porto. «O minis—

tro das obras publicas nao concor-

da no modo como tem procedido o

conselho de admnistraçao dos cami—

nhos de ferro do estado relativa-

mente ao fornecimento e adjudica-

ção de travessas». Eis ahi. Moro-

zos, incomodos, feitos para escorra—

çarem a freguesia aqueles comboios

zorras.

E como se ainda isso nada vales-

se, os fornecimentos de tal juez que

até o ministro. . . discorda. Bem

nos quiz parecer, quando lá passa-

mos, que aquilo era obra de compa-

dres, de afilhados, e de enjenheiros

da Propaganda de Portugal e do

Quelhas. Até ratos nas travessas. . .

E nao ha mais portuguezes.

Uma campanha

_A tiros de jornal e a explozivos

duoursistss, é a que vae travada ns

res o facto historico da uniao de re-

publicanos e socialistas, e sabem

que esse bloco fºi feito por obra e

graça de Maura e de Afonso XLII,

não desarmando, consoante do seu

programa, emquanto nao implantar

a republica.

quuanto o não Conseguem vá

de conquistar municípios e caderas

senatoriaes, vá de elejer deputados

—que é para abrir o apetite. E co—

mo as eleições estão a bater-lhes á.

porta, republcanos e socialistas pre-

param-se galhardamente para entrar

na disputa.

Aprezeutarão candidatos repre-

zentativos de todos os grupos demo-

craticos que constituem a união re-

publicano-socialista, dando a todos,

indistintamente, o titulo na doador

e distinto de candidatos da Concen—

tração Republicano socialista.

Organisarao um grande comício

para aprezentaçao jerai das candida-

turns, e esse levado a cabo percor-

rerao toda a Espanha em comicios

e viajens de propaganda.

Trabalham, é o que 6, e como

todos quantos com intelijencia, â:-

meza e abnegaçso se dsvotam :

uma oauza acabarlo por vencêr.

Exije-o a ”justiça ea consciencia

humana, ultrajadas com s asistencia

dos carrascos de Moutjuich.

(lhocolaleiros

. Como um dos benedcioe da via-

Jem do rei de Portugal a Inglaterra,

recomeçou em certa imprensa ingle- '

za a campanha de descred to contra

as roças portuguesas de S. Thome.

O Wee/dy Dispute/i, jornal londrino,

publica despachos da Africa oci-

dental nos quaes se afirma «que as

torturas inflinjidas aos negros escra-

vos nas colonias portuguens exce-

dem tudo o que a imsjinsçlo pode

supor». E afirma-se, ainda, nesse

Jornal, que os roçeiros portugnezes

alimentam os negros a peixe salga-

do apodrecido, e os castigam diiie-

lando-os impiedozamente a chicote.

E' a reedição das mentiras do Cab-

dury, esse chocolateiro devoto da

Biblia e de ghin que na City ouvia

côros de aplauzos difamando-noe.

Seusiveis, humanos, esses anglo-sa-

csonios que na India, e em todos as

quatro partes do mundo, não teem

rival nas barbaridades e nos proces-

sos de expurgar as raças inimi-

gas. . .

E estar em Londres um monarca

portugues, um Metermch-Bocage,

nosso ministro dos estranjeiros, um

Soveral etc. etc., sem que um pro-

testo erguessem a favor do seu paiz

ultrajado e dos seus compatriotas

caluniados. E' o mais completo poe-

sivel. . .

Trepiiws

Na republica da Vicaragus, ao

que alii-mam os paseajeiroe d'um

transatlautico, o prezidento Zelaya

mandou fuzilar quarenta habitantes

de Oorintho.

Motivo —terem esses cidadaos co-

rinthenses manifestado alegremente

o seu jubilo por ocszlo de uma vi—

ctoria dos insurrectos. Assim se vi—

ve na America Central, onde ainda

os rejiuies democratioos mal passa-

ram ds faze do apelido. Quarenta

cidadaos enforcados, é para se por-

guntar com assombro se Trepow o

monstro russo, ou Moura o frade

espanhol, foram contratados t Viºli-
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O' minha terra—Ovnr—levanta—tc e caminha!

Sacode o sono mao e e torpor aziago,

abre os teus olhos ao clarão que se avizinha,

ao clarão que se foi indefinido, vago.

E' hoje, é agora já, preciza e fulgurante,

uma idea formal, ativa, acarinhante.

Tornarte o ponto excelso, o solo alegrador

onde o trabalho cante e se alie ao amor;

eleva-te, sê luz, sê arvore frondente

expondo ao vento e ao ceu promissora, virente,

os teus fructos de bem, de compaixão, de afecto.

Diz á. miseria:—Emfim! construirei um tecto,

leitos, salas, um sêr complecso e perfeito

onde venhas dormir, sonhar, sarar teu peito:

aonde, õ paria, ó pobre, ó sofrimento vivo,

encontres, na doença, amparo e lenitivo !

Povo da minha terra, va! sê jenerozo!

Tu que és honesto, tu que és laboriozo

funda em tua piedade e em teu sentir cristão

uma Mizer-icordia,—santa instituição.

Vive, sente, recebe as emoções profundas,

as ancias passioniaes, idealistas, fecundas,

da comunhão com tudo em toda a naturezi.

Sobe, transcende, vê acima da estreiteza

egoísta, feroz,—essa feição sombria

de que é tecida a nossa lide em cada dia

Paira acima do lôdo, ascende a luz, a altura ;

toma um banho de fé, de crença nova, pura,

dispersao coração e abre, de par em par,

ao choro externo, as portas moucas do teu lar.

Olha—dentro de ti, 6 minha terra! escuta

o'que vae no teu seio, o agonia, enluta! . . .

Fome, doença, dôr: almas ao abandono,
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moribundos sem ter em que poisar no sono,

creanças a tossir, desnudas e sem pão,

com a mãe roixa, fria, iuane num caixão.

Velhos, como aniinaes desfeitos no trabalho,

a marjem, á soalheira, ou a jeada, ao orvalho

arrastando a doença, as cans, a inaníção,

num jelado, um hostil e um madrasto chão.

Cancros, chagas, pulmões desfeitos, anemias,

febres palustres, reumatismos, atrofias:

—-miserias de que enferma o esqueleto humano— ,

as molestias da edade e as do trabalho insano!

Brazileiros que vêm em cata da saude

e terra patria aonde os chama um ataude,

emigrantes, ó dôr! falidas do dinheiro,

o sonho cru do ezodo arduo, aventureiro.

Raparigas, botões em flôr—gastos, pendentes;

botões sem côr, botões mizerrimos —doentes.

Creancinhas velhas—só ha viço e juventude,

não na doença, mas na força e na saude.

O' minha terra! « patrio ninho» onde eu nasci,

e vi a luz, e vi o sol, repara em ti;

olha o que és :—dezerto para o sofrimento . . .

Eu sei, eu sei. é alto, claro o pensamento

que te agregou em sêr, em alma, em sensação.

Ah! nada ha de banal, de irrizorio, vão,

no braço, no labôr que arroteou maninhos,

construiu a casa, enjenhou ruas, caminhos;

secou pantanos, fez riacho o que eram cheias;

e tornou ârmes, semeaveis, as areias.

Era um cazal—desceu, fundou uma cabana

:'i órla d'agua, sobre a relva ou uma arribana,

lançava as rêdes, manteava o areal;

cresceu, andou—jerou-se a vila do cazal.

 

" ”SURGE ª:AMBULA
Ao Ex.mº Sui. Dr. Francisco Batista Zigilo

Hri. isso escrito no subsolo, nos aterros,

—soma de vidas, magna sumula de antenas—

terra, povoação e ar, luz, raciocinio,

carater rcjional, tudo o que és defi neo,

mantem—no o chão, o pó que a jente calca, piza.

Ora, pensando bem, breve se vê, diviza,

que esse labôr creado e fructificador

foi a obra do acôrdo, a concreçlo do amor:

a aplicação do auxilio, a ação da caridade.

Foi precizo que houvesse a mutualzdade,

o socôrro, o amor, o bem, a pcrsev'rançn,

para vingar—se o fructo, a arvore, a creança,

o instrumento agrario, o gado, o celeªro;

a viola que jeme, a arca e o brazeiro.

Fez—se um povo d'um grão—raizes da semente !—

d'um cazal de remota, inominada jente

o povoado grande, rico, productor:

milagres do acôrdo e fundações do amor!

Ora é seguir, andar, dar passos para a frente,

ir aos antigos descobrir, limpidamente,

essa verdade:—o veio sacro, diamantino.

Para os povos a via, o natural destino

é a renovação, que é ir engrandecendo

a herança dos maiofs, os fortes, que jeinendo,

descançnram, na Cova, ao fim do batalhar

no campo, no paul, nas migrações, no mar.

Tambem tn, tambem tu. Ovar! segue, progride.

Faz santa, maj istral, eterna a tua lide,

reatando, ampliando a afavel tradição

popular de acudir, valêr, ter compaixão:

ouve a voz que te diz:—Abnegação, concordia.

—0' minha terra, vá! funda a Mizericordia.

Antonio Valente.

 

regua fazer despejos a um preziden-

te de maos humores e ti rinos fi-

. gados. Quarenta enforca os, por

darem vivas ou conza que o valha a

ualquer coudotieri da sua grei..

om quarenta forcas na gorja me-

recia o tal prezidente—a não haver

mais vingativo desforço.

ordem publica

Com o regresso do rei parece te-

rem saido, desencadeadas, as furias.

O governo toma precauções spe-

nasjustiiicaveis se um autentico es-

tado de guerra aberta convulsionasse

o paiz, e, para fazer crêr na gravi-

dade de uma situação que o absolve

de violencias, da a todos os seus

autos a côr e o aspeito terrificos.

Bars. alarmar, para inquietar, para

provocar suspeições cujas conse

quencias virão talvez a tornar—se

irreparaveis e desastrozal, para isso

faz saber, oficiozamente, que as for—

ças do ezereito de terra estão de

prevenção nos quarteis, que pre—

venções e, ordena extremas de víji-

lancia tem a policia, e,,emiim, para

o mesmo efeito e com o mesmo (ito

faz sair do Tejo, apressadamente, os

nossos vezes de guerra. Vae a es-

quadra para manobras, diz a ordem

da maioria jeneral da armada, e

toda a jente sabe que taes manobras

são simplesmente afastar de Lisboa

os names, porque a marinhajem é

tida e banda como republicana de

jama ' . .

Nas ruas da capital emxameam os

profissionaes da espionajem, reles

escoria tao estupida quanto malefica

e covarde, que cara fica ao orça-

mento do ministerio do reino, e a

pºlicia - tem ordens para, a noite,

prendfªr todos os grupos de seis

ªstecas que lhe pareçam suspeitos.

' um perfeito e brutal estado

de guerra —pergunte-se porquê,

agora. . .

Facto algum lis demonstrativo de

excitação publica, pronuncio nenhum

eziste de ezaltaçao de animes tensa.

O governo tem feito o que lhe

apraz contra o espirito liberal da

epoca e da nação sem levantar mais

que polidos e platonices protestos, e

rei foi viajar e divirtirvse 6. custa das

mizerias do tezouro publico sem que

o povo desse sinal de desagrado ou

desaprovação ruidozs, o rejente tem

governado e tido as redsas da pu—

blica couza no meio da indiferença

jeral, do jeral socego. Para quê eu—

tao os alarmes, o aparato belico, as

medidas extremas de segurança e

vijilancia policial —-para quê toda

essa mise-m-scene espalhafatoza que

prejudica o trabalho, a ordem, & ri—

queza, o bem estar-coletivos?. . .

Ninguem o sabe senão o governo,

a não sêr que tenham razão aqueles

espiritos inquietos e pessimistas que

crêem vêr no rejime a man.festa

tendencia de chacinsr, e acabar pelo

ferro e fogo com os dissidentes po-

liticos e rel jiozos que o hostilizam.

A pavoroza pode sêr que seja a

chave sangrenta e periida de todo

esse edificio de terrorismo. Pode

sêr que seja—visto que é indispen-

savel desagravar Deuses e Reis.. .

dando-lhes um festim de matanças

sob o rateio de. . . ordem publica.

lini pedido

Lê-se no ultimo numero da «Dis-

cussao» : ,

Para nós esse ideal reside na re—

gime» monarchico, pois que conscios

estamos de que só elle por ora repre-

Cemo o «Jornal dºOvar» é orgao

da Camara e Admnistração, a elle

pedimos nos diga alguma coisa.

 

ARA

INVERNO

Sei que a arvore apenas é mortal

para podêr viver eternamente. . .

Que grande ceiniteric excecionsl,

ó terra, eu em Dezembro para a jente.

As arvores não morrem; afinal,

como nós ndormecem, simplesmente. . .

Ai quem me dera a mim o sono egual

que esta alongada vida não consente.

O' arvores! dorinl. Vossa agonia

lini-irá em abril no sol, & esp'rsnça,

!i saude, ao amor, à alegria . . .

Mas tu, ó pinheireIP. . . Sofro eomtlgo:

em ti tambem a vida não descanço,

ó sempre-verde e triste! meu amigo.

Antonio Nobre.

 

_—*

A CARA_MUNHA
Quer sob o ponto de vista politi-

sente a ordem e a mais salida ya- co-dinastico, quer, ainda. sob o

rantia da autonomia nacional.

Queremos crêr que assim seja e

assim tenha sido sempre.

Por isso mesmo a collega hs.—de

desejar ganhar adeptos.

Ora nós estamos convencidos de

que a college labora em erro, mas

não sômos teimosos e d'ahi talvez

nós mudêmos se fôrem fortes e con-

vin'centes as razões que n levam a

suppôr a monarchis a mais sólida

garantia da autonomia nacional e da

ordem. .

Póde dizer-nos essas razões e os

factos em que-se baseiam ou os

principios em que assentam?

ºutro pedido

Crêmos ser tempo de se saber se

os roleteiros do Furadouro pags-

rain honradaments e quanto, bem

como a aplicação dada a essa quan-

tia ou em poder de quem está.

ponto de vista economico—financeiro,

rezultou um verdadeiro e estrondo-

zo desastre a viajem de D. Manoel

à. Inglaterra.

0 casamento não vae por dean-

te, spezar de anunciado em Portu-

gal quase que oficialmente, e deu

em droga por relutsncia, frieza e

inaceitação por parte da corte da

Inglaterra, e vantajens economicas

para a nossa terra rezultantes da

rejia passeata nenhuma se conhece.

nem, sequer, & d'um compromisso

amigavel do governo ingles para ne-

gociar comnosco o tratado de co-

mercio que as especiaes condições

da nossa situação agricola e colo-

nial tanto, insistentemente, vêm re-

clamando como factor de bem estar

e de riquªza. Foi um verdadeiro

dezastre para o psiz, que, não só-

mente nada lucrou em possiveis, ul-

teriores contractos, que se anunciou

iriam sêr ajustados, mas, a mais,

terá de pagar a conta calada das

despezas feitas com & viajem real.

Esse. conto. anunciaram na, em

tempos, para as despezas do monarca

n'um orçamento de sessenta contos

de rãs, mas nem S M. como bom

soberano constitucional poderá res-

trinjir-se a essa vei-ba semítica, nem

pode sêr senão por de i'óra parte a

quantioza importancia consumida pe-

la comitiva, extraordinarios, etc.,

etc. E' quanto o paiz ganhou—isto

e perde de todo em todo—com &

viajem real, isto na epoca e no ins-

tante em que, segundo confissão de

monarquicos e comprovação dos su-

cessos e dificuldades correntes, se

agrava, agudamente, a nossa má

situaçao economica.

OJ joruaas da oppozição monar-

quica —a imprensa opozicionista dos

monsrquicos. quando de amuos, traz

a miudo irreverentes verdades—es—

ses jornaes, ocupam-se no balanço

da viajata, a que não acham sumo

nem miolo, e por toda & preterita

semana trouxeram atravessada nos

gorgomilos a questão do casamento

do rei e da manifesta frieza com

que, em Londres, abandonam a di-

nastia brigantina.

Atiram—se ao governo, como se

NVenceslau tivesse as culpas da pro-

vidcncia e espírito de equidade dos

estad-stas britanicos,—esses que es-

timam a amizade de Portugal e d s-

pensam & subserviencia dos Bragan-

ças—, fazendo recair sobre o mais-

terio de beatissimos sacristns que

guiam & seu de estado as respon-

sabilidades todas de lá por fôra, as

couzas não terem, em nada, corrido

da feição que lhes agradava e que

lhes servia.

Nem á. mão de Deus padre que-

rem dar o braço a torcer e, sofistas,

vao-se entretendo a atenuar o efeito

moral do que se passou na Ingla-

terra com evszivas e com narizes de

cera que, mal pegadas, depressa

caem e se derretem. Assim «O D.a-

rio Popular» para tirar ou amorte-

cer a significação & Iojica das cou-

zas, lembra-se de dizer que o go-

verno inglez andava desgostozo com

a má. admnistraçao dos governos

de S. M. D. Manoel II e por isso

se retrsía de servir de suporte ao

juvenil e radioso monarca, o o mes-
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mo jornal, em tom de magna e amar-

gura. comenta, aditando e esclare-

cendo, que teem os inglezes muita

razão visto que «no curto espaço de

vinte mezes de reinado novo, apre-

zcntamoslhes quatro governos igual-

mente ineptos no sentido juridi-

co da palavra, feitos de pedaços,

sem unidade de pensamento, sem

força propria. recrutados, ou, antes,

fornecidos por um chefe de partido

que, infelizmente, não pôde gover-

nar por si, com as responsabilidades

inerentes, mas que emprega todos

os processos para manter o predo—

minio pessoal».

Ora, no «Diario Popular» quem

isto escreveu, certamente, acabado

a obra muito se havia de rir.

Porque esse quem, muito recor—

dado estará. de que, se, se tem admi-

nistrado pessimamente no novo rei-

nado, e se os numerosos governos

que o teem constituido alem de ine-

ptos merecem o mais que ele lhes

chama, tudo isso é ezato, mas tudo

isso assim foi com o concurso, o

apoio e as responsabilidades ineren-

tes. . . do seu partido.

O ministerio Wenceslau governou

——pssse o termo—no parlamento e

no paiz com o concurso, o apºio de

progressistas, rejeneradores de todos

os grupos, e dissidentes; por conse-

quencia nas loucuras, maos passos e

iuepcias de tal governo culpados sao

todos e por egual. Tambem o minis-

terio Ferreira do Amaral que os

rejeneradores, agora, acham que foi

detestavel, ruinozo, inutil esse, tem-

bem, com o concurso dos rejenera-

dores governou. De modo que, tudo

isto lembrado e metido em conta, é

de rebentar a rir por traz da corti-

na. Toda a paudega rasgada que

tem sido, por mal nosso, a existen-

cia curta mas já ezemplilicativs do

reinado novo, tudo isso foi e tem

sido com o apoio e o aplauzo vir-

tual de todos:—todos os monarqui-

cos.

Inventaram, até, para caberem to-

dos a mesma meza, uma logomaquia

eufonica a que pozerem rotulo de

acalmação, mas aconteceu que se

desavieram na repartição dos despo-

jos apoz alguns mezes de agape

pacifico. Os que foram postos na

rua formaram um bloco, isto é uma

:
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parceria de devoristas famelicos e Vinde eommigo ao Largo de S.

despeitados, e como estão de fora e Pedro. Aiii se representa bella sce-

ouvem o triturar de dentes dos ou- rn. pastoril. Reina & mais completa

tros, toca a dizer as verdades que

antes, emquanto comiam lhes des-

cançavam no boxe.

Como nãº estão no podêr—de-

ram-se os desastres da viagem real

sêr um fracasso para o rei e para

os monarquicos. . .

0 que equivale & dizer—se nós

lá estivessemos el—rei cazava. a In-

glaterra comprometia-se a defender

o trono, etc. etc.. . .

Os farçsntes, que teem ajudado e,

o mais que podem & fazer o mal,'

agora fazendº a caramunha. . .

 

ºyto dome nostra

IV

BUCOLÍCA

Abra—se um parenthesis as tetri—

cas considerações, que temos vindo

fazendo, que uma nesga de alegria

vem pôr um sorrisº na desolação do

nosso viver. Achado precioso caiu

sob a incidencia da nossa vista alli

para os lados da Arruella. nos do-

minios do clavícularío celeste. E”

um cantinho rescendendo a mais en-

cantadora poesia pastoril, que, digno

do estro virgiliano, vae ser maltra-

tadº pela prosa indigeute de um

humilde escriptor-amador, á. falta de

gente!

O' manes do poeta mantuano,

prestae á minha pobre prosa uma

parcella da harmonia das suas eclo-

gas, enviae ao meu cerebro uma fais-

oa da sua inspiração, para que eu

traslado com fidelidade taº hello

quadro natural!

Mecenas da minha terra, cobri

ººm a vossa poderosa indulgencia a

obra de um pobre moço, que since-

ramente vol—a dedica!

Menalcas e Damoetas, que guiaes

os animaesinhºs, nãº vos dedigneis

pisar ºs labiºs na frauta rude, so-

prando formosas melodias, emquan-

tº a Galatêa, rapariga travêssa el

lascíva, lá em baixo. da fºnte mur-

piz entre os anim'ies. Nao ha lob “

no povoado.

Vaccas torinas pachorrentas e

bemfazejas mascain descuidosas &

pastagem, que n'uiu assomo de bem

entendida generosidide lhes prodi—

galisa o senado, transfirmaudº-a

no leite doce, que lhes aflora as tê—

tas liberaes.

Bezerrinhos travêssos e saltitantes

brincam a roda, sendo chamados

pelas mães com o mais mavíoso dos

mugidos, quando se afastam ou el-

las os perdem de vista. E' vêl-os

correr em graciosos pulinhos para

o amor materno, que transparece

no olhar das mães! E aquelle olhar

é tao meigo e tao nostalgico, que

parece mergulhar n'um lago de sau-

dadel

Saudades do marido ausente,

quem sabe?! ou- presentímento de

que os seus filhos irão ser transfor-

mados em breve em... costelletas

panadas!

O' bezerrinhºs, brincae e poupae

a vossas mães marradas immerecidas.

Velha cabra do Martinho, disten-

de tambem º ubere para º cabrãtí-

nho garoto. Se a tua cabªça é sym-

bolica, nem por isso as tuas barbas

são menos d-gnas da mun ficencia

camararia. E teres um filho e ser

mãe dá direitos sagrados privile-

giados!

E tu, ó velho representante da

companhia de Jesus, 6 eterno calu

mniado, com que direito te hão-de

negar o alimento os homens?

Não tens ta uma folha de servi-

ços, que deve fazer inveja a muitos

ociºsos da especie humana?

Não levaste Nossa Senhora ao

Egyptº na fuga da degolla herodi-

siaca por entre perigos innumeros?

Não bafejaste o Menino em Belem?

Não levas o milho ao moinho e não

o restitues em farinha ao freguez?

Até fallaste, prºdigioso animal.

até fallaste sob as calças de Ba-

laanl

Farta-te, prestante quadrupede, e

depois espoja-te na relva macia e

fresca, levantando ao ar as quatro

pernas em continencía de agradeci-

murºªª VOB ªtirª com ª mªçã Prº" mento aos teus beml'eitores.

vocante e finge esconder-se, mas

deseja ser vista.

Malo me Galatêa petit, lasciva paella;

Etfugit ad sol-ices, et se eu pit anti '

videi'i.

*

a: o

No seculo, que desdenha a ele-

ctricidade, porque achou º radio,

no seculo, que achou o equilíbrio

dynamico na athmosphera de cor-

pos mais pesados que o ar, e tem

quasi asseguradº o seu domínio,

quando esta ínsaciavel lucta de la-

boraçâo para o infinito cança. ener-

va, neurasthenisa o cerebrº humano.

quandº o viver citadino se asseme—

lha a cortiça diligente, onde ferve o

trabalho—ferva opus—, como é de-

ce e salutar e grato encontrar um

recantinho onde repensar o espirito

e amollecer º coração em lagrimas

de ternura!

E' º ideal, é a rsalísaçâo do ntile

dulci que o auctor da mais sublime

epopeia da antiguidade—a Ilíada —

julgava o vencedor de todas as dif-

ficuldades.

Pois bem! um Deus nos favºre-

ceu com esse mimo.

A mancha verde, que se destaca

no largo do Hospital, é º refrigeriº

das almas resequidas e . . dps her-

bívºros famintos.

Oh caridade sublime, que não ea-

queces os animaesinhos e ºs deixas

roer pausadamente as tenras febras

da succulenta herva!

O codeço é para as cobras, o ne-

ctar das flores 6 para as abelhas

mellíferas e a herva do largo do

Hospital e para tºdºs; para as tori-

nas de Fernandinhº, para as cabras

do Martinhº e para ºs gericos dos

Ciôtos. E até as accscias são abri-

go para os pastores e suppºrtes pa-

ra as cordas das lavadeii'as.

A liberdade e a abundancis; o

util e o agradavel; um ídylio perpe-

tuo.

. . . tralu't sua guemque volnptas.

*

e *

Os tempos ominosos, em que te

condemnaram á morte por roer

umas magras febras de herva, pas-

sar.-im ha muito, e o fraterno socia

lismo, que hoje determina as rela-

ções, nao consente que a represen-

tante do municipio ponha embargos

a tua liberdade.

Notas.—E' possivel, que esteja-

mos illudidos e a entoar louvores a

quem a elles não tenha direitº. Pó—

de muito bem ser que o largo do

Hospital ande aforado e nós attri-

buamos a benemerencia aquillo que

é um direito adquirido.

N'este caso temos um unico re-

parº a fazer; é que se devia ter ti-

rado no contracto a clausula de que

as lavadeiras não perturbassem a

tranquillidade dos herbívoros, em-

bora toldassem a agua da fonte mo-

numental, que tem o nome d'aquel-

le largo; e que os foreirºs fossem

obrigados a olhar pela conservação

d'esta, que bem o merece nao só

pela sua belleza architectonica, mas

ainda como documento importante

da historia vareira.

Habent sua foto res.

Manoel Nunes.

 

A a ressão de Cima

ggde 1/7110

Quando publicamos a primeira

lºcal referente ao attentadº da

epigraphe, não conhecíamos se-

quer de vista aggredidos nem

aggressores. Sabíamos apenas que

ºs queixosos eram do Sobral e os

indigitados aggresssres de Cimº

de Villa. Nada nºs podia mover

nem a favor dos primeiros riem

contra os segundos. Por outro la-

do tinhamºs as relações mais

amistosas com o snr. administra-

dor do concelho. Eramºs, portan-

tº, insuspeitos. Narramos os fa-

ctºs conforme chegaram aos nos-

sos ouvidos e commentsmol-os,

como julgamos de justiça. 0 que

veio depois d'isso foi provocado

por uma defesa excessivg, inhabil

e incorre. “a. Nãº esta nºs arrepen-

didos do , ie dissemos e que man-

temos por ser a expressão de ver-

dade.

Hs coragens, que se pa-ecem

con ímprudeocias, cºmo hl pru-

dencias que entram no dw iiniº

das covardias. Nem quere “.“: a

insensatez dos primeiros, nem te—

mos temperamento, que consinta

as segundas.

Tambem nos convé ti, que o

pro:esso deixe de ser secreto pa-

ra dizer da nossa justiçi, pois que

agºra da nossa justiça se trata e

não já da apreciação de prºcedi-

mentos. Por hºje repetiremos o

que toda a gente sabe:

1.0 Sibia-se d'antemào, que es-

tava imminente o confiacto.

2.º Nada se fez para o evitar;

3.º D apoio de consumadº abso-

lutamente nada se fez da parte

da administração para se apurar

quem fºram os delinquentes;

4.º 0 snr. administrador appa-

receu no local pouco depois dº

conflcto, a tempo de lhe ser fa-

cillimº apurar tudo, prender os

indigitado; e apprehender os ins-

trumentos do crime ainda com os

vestigios claros. (Pºuco impºrta

que fosse meia hora depois; para

º caso até se pó de conceder uma

hora ou duas);

5.º A participação para o trí-

bun ll não foi espontanea.

Não queremos nem devemos

influir na instrucçãº do prºcesso

con a mais insignificante parcel-

ls, porque nenhum sentimento pes-

soal nos move contra ºs reus.

Stigmstisamos o procedimento

da administração com o unico lim

de sacudir o torpor, que por lá

vae, e obrigar ao zelº da ordem

publica. que lhe está confiada.

Agora, em face dos reus, só

estaria nº nosso feitio a sua defe-

so, e, cºmo, para demonstrar que

não edita nos falsidades, temos de

mexer em coisas, que poderiam

ser aproveitadas contra elles, tica-

mos por aqui. A historia, porme-

norisada desde o actº dº cºndi-

cio, far-se-ha a seu tempo, já que

assim querem.

___—.u—-_—

Commissão Paroohíal

Republicana d'Ovar

Esta commissão con—

Vida. por esta forma, os

republicanos d'esta, fre-

guezía a inscreverem-se

no respectivo cadastro

partidario.

Para esse fim podem

dirigir-se ao signatario

ou a. qualquer dos res-

tantes membros da com-

mzssão, os cidadãos Luiz

Ferreira Neves e José

Tarujo Laranjeira.

O Presidente.

Domingos Lopes Fidalgo.

  

Nºri—casio

Dia a Dia

Fazem annos:

No dia 4, o snr. João d'Oiiveíra

Gomes.

E no dia 5,0 snr. Estevãº Faria

Rama.

Nossas felicitações.

==Tem passado íncommºdado

de saude, estando felizmente me-

lhor, o nosso bom amigo e corre-

ligionario Luiz Ferreira Neves.

=Aggravaram-se os padecimen—

tos do snr. Joaquim Rodrigues

Leite, e que deveras sentimos.

—Esteve sexta-feira passada en-

tre nós onde veiº tratar d'assum—

ptos relativºs a nova missão das

Escolas Moveis pelo Methodo

João de Deus, que n'esia villa

brevemente vae abrir, o snr. dr.

João de Deus Remos, filho do im-

3

mortal auctºr da Cartilha Mater- d'Oliveira Ramos, S. Thomé.

nal. _ Ovar; Minoel da Fonseca Soares,

==Parnu sibbidº pis-ladº pars Fonte, Ovar; Manoel Fernandes

 

Lisboa, com destino a Manaus, º

nosso patrício Antonio Luiz de Sá,

filhº do nosso presado assignante

snr. José Luiz de Sá.

Desejamos-lhe. boa viagem e fe-

licidade.

=T4mbem arguiram no mesmo

dia para o Pará os snrs. Minuel

Paes da Silva, Manoel d'Oliveira

Ramos Juniºr e Antoniº Augusto

dos Reis.

=Está com sua família na sua

Quinta de S. Thomé d'esta villa

o snr. Manuel Gomes Nettº.

=Regressaram na semana pas-

sa ia de Lisbºa os sura. Franciscº

d'Oliveira Gomes e Antonio d'Oli-

veira Gomes.

Escolas Moveis

Principia a funccionar na prº—

xima segunda-feira no Centro Re-

publicano d'esta villa, a rua de

Sant'Anna, a Missão das Escolas

Moveis pelº methodo Joao de

Deus.

Esta Missão é subsidiada pelo

nosso partido e foi solicitada pela

direcção d'aq nelle Centro, mas nãº

obstante isso ella póde aproveitar

a todºs sem distincçào de classes

ou de partidos. Alli se sdmitte to—

da a gente, creanças ou adultos,

sem se indagar º seu credo poli-

tico; que desejem aprender a ler,

escrever e contar, tanto basta pa-

rs a sua admissão à escola.

A missão tem dºis cursos dia-

rios: um diurno para creanças e

outro nocturno para adultos.

Mais uma vez lembramos &

quem pretender cursar a escola,

se matricule impreterivelmente até

no proximo domingo, porque

d'eniâo em deante ninguem mais

poderá ser admittilo.

Tenciona-se inaugurar solemne-

mente a abertura da missão esco-

lar, vindº abrilhantar o actº um

dos mais queridos tribunos dº

nosso partido.

A missão é regida pelo distincto

professor snr. Araujo Assis, que

desde hºmem a noite já se en-

contra entre nós.

Jurados com meroiaes

Pºr meiº de sºrteio prºcedidº

na audiencia ºrdinaria de 25 do

corrente me: ticaram as pautas

doa jurados que hão-de intervir

no julgamento das causas com-

mercíses no proximo futurº sono

de Iglo cºnstituidas pela fórma

seguinte:

I.“ PAUTA

Minoel d'Oliveira Ramos, rua

da Graça, Ovar; Antonio da Silva

Brandao, Estaçaº, Ovar; Francis-

co Correia Dias, Loureiro, Ovar;

Manoel Gomes Lirangeira, Gra-

ça, Ovar; Manºel Augusto d'Oli-

veira Salvador Graça, Ovar; João

da Graça Correia, Ribas, Ovar;

Jºsé Gomes da Silva Bonifacio,

Praça, Oval; Antonio da Cºnceí.

ção, Praça, Ovar; Manºel Jo<é

Marques de Sá, Castanheirºs, Es-

moriz; Jºsé Maria Rodrigues da

Silva, rua da Praça, Ovar, Antonio

Rodrigues de Mattos, Ferradores,

Ovar; Alfredo Alves Dias, Coz-:l-

Ia, Esmoriz; Manoel d'Oliveira da

Cunha, Estação, Ovar; Franciscº

de Mattos, Praça, Ovar; Ludgero

Peixoto Pintº Ferreira, Graça,

Ovar; José Ferreira Malaquias,

Campºs, Ovar; Francisco Ferrei-

ra Coelho, Ribas, Ovar; Domin-

gos da Fonseca Soares, S. Bar-

tºlºmeu, Ovar; Jose Maria Rºdri.

gues de Figueiredo, Praça, Ovar;

João Pereira d'Oliveira, Mattosí-

nhos, Esmoriz.

2.“ PAUTA

Antonio da Silva Brandão Ju-

nior, Egreja, Ovar; AEonsºMJosé

Martins, Picoto. Ovar; José aria

Carvalhº dos Santos, Figueiras,

Ovar; Manoel Pintº Romeira, Cas-

ianheirºs, Ovar; Manoel Pintº

Rodrigues, Paç ., Esmoriz; Manoel

Lourenço Ferreira, R. Campos,

Ovai; Jºsé Maria de Pinhº Valen-

te, Graça, Ovar; Francisco Maria

  

   

   

 

  

  

  

  

  

   

  
  

   

1 Feixeírs, Santo Antoniº, Ovar;

_] *onymº Pereira Carvalho, Ls-

vi-idºres, Ovar; Lino Pereira Les-

sa, Mattºsinhos, Esmoriz; Jose

Antonio Alves Ferreira, Chsfsriz,

Ovar; Manoel Gomes Rsvazio. í

Bajonco, Ovar; Antonio Francisco

d'Almeida, C sianheiros. Esmoriz;

Antºnio Maria de Moraes Fer—

reira, tªpinha, Vallega; ].so da '

Silva Ferreira, Praça, Ovar; Ma-

nºel Pintº de Castro, Mmosi-

nhos, Esmoriz; Manoel Go nes da

Silva Bonifacio. T. Fonte, Ovar;

Manoel d'Oliveíra Folha, Casal,

Ovar; Manoel Ferreira Dias,

Poça, Ovar. '

Associação de Soooorros Intuos

Reune no prºximo domingo, 5

do cºrrente, na sua sede, a assem-

bleia geral d'esis Assoc'açâo, para

eleger os seus corpos gerentes

para o annº de l910.

Não cºmparecendo maioria de

socios & assembleia será transfe-

rida para o domingo immediate.

Proníiçâo

Ns ultima ºrdem do exercito

foi promovido a alferes e collº-

csdº no regimento d'infsuteris 24

em Aveiro o nºssº conterrsneo e

amigº Manºel Rodrigues Leite,

por _cujo mºtivo com um abraço

0 felicitsmos.

Contribuição industrial

De 5 a to dº corrente podem

ºª contribuintes reclamar perante

ªª Juntas dos repsrtidores srl '

lhes ser annulsds s contribu çao

relativa a certo preso de tempo

que por qualquer motivo não

exerceram industria.

Falleoimento

Fslleceu ha dias o snr. José de

Pinho Saramago, tio dos mrs.

João Maria, Antonio e Jºãº de

Pinho Saramago, a quem apre-

sentamos nossas condolencias.

Feira

Effectuou-se domingo assado

a quarta e ultima feira e gado

suínº no Largo Almeida Garrett.

Nas transacções realissdss o

preço da carne regulou s 4$3oo

réis a arroba (is kilos).

&

VENDE—SE

Um magnifico predio de so-

brado cºm quintal, agua enca-

nada e muitº bem dívrdidº, no

largo dº Mariyr (de traz da

capella); e tambem se vende o

bom predio n.“ 44 da rua de

Sant'Anna.

Este predio vende-se de no—

vo por º caseiro não ter cum-

pridº o cºntracto de compra.

Liquidação pºsitiva para so—

frer compromissos.

A tratar com & prºprietaria.

Joanna Rodrigues da Graça,

no largo do Martyr.

Mercearia "Valente

PRAÇA—OPAR

Acaba de eXpôr & venda um

sortido das afamadas conservas

d'rA Varina», que vende pelºs

preços da fabrica.

Tambem vende a superiºr

farinha «Nestlés, por preço in-

ferior aº Porto.

Acaba tambem de receber

novas remessas de arame sim-

ples e farpado, rede de arame.

páz de ferro, fogareiros, tintas

e um completo sortimentº de

ferragens.

Em mercearia:—de tudo e

artigos de primeira qualidade.

Tudo a preços barstissimos.



  

Commercio

(Noticias da ultima semana)

CAMBIO.

No Pºrto: valor da libra, ouro, de

43980 11 585050 réis.

Valor da libra, papel, de 43960 a 53000

reis.

No Brazil: cambio—15 '/4 —'/ Londres,

valor da libra, 153737 rela.

Cuatando no Brazil uma libra 1558737

réis, produz em Portugal, ao cem—

bio de 48 '/.—4$980 reis.

Cada tºo$000 réis brazileiroa, a esta

taxa, produzem 3196650 rele, moeda

.portugueza.

Preco» dos Generos

No nosso merrmlo

SETUBAL

Arroz: 1.ª qualidade, 15 kilo». 13400 réis

» 2.ª » 15 » 1$350 »

BAIRRADA

» 1.“ qual., 15 kilos. 1$3oo »

» 2.“ » , 15 » 1$250 »

» 3! » , 15 » l$200 »

Batata-, 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 »

» eemea superfma. » » 40 »

» » grossa . 38 »

Feijao vermelho, 20 litros . l$280 »

» branco, 20 » . 13220 »

» mistura, 20 » . 960 »

Milho branco. 20 » . 800 »

»" amarello, 20 » . 700 »

Ovos, 'duzia . . . . . 140 »

Tremoço, 20 litros. . . . 380 »

Azeite, 1.“ qual. litro. . . 300 »

e 2.“ » » 270 »

C 3' _ ' ) . . 260 »

Alcool puro, 26 litros. . . 63500 »

Aguardente de vinho, 26 litros. 3$380 »

« bagaceira, 26 litros. 2$73o »

» tigo, 26 litros . 1$950 »

Geropiga tina, 26 litros . . 23080 »

e baixa, 26 » . 1$43o »

Vinho tinto, 26 litroa. 750 »

» branco, 26 » . . . 900 »

» verde, 26 » . . . 900 »

Vinagre tinto, 26 » . 700 »

» branco, 26 » . . . 900 »

Pescado
NO rpnAnovno

Campanha Bea Esperan-

et— Rendimento de

janeiro a maio de

1909 . . . . .

Companhado Scccorro—

Rendimento de ja-

neiro a maio de

19% . . l ' .

Campanha 8. 1006 — Ren—

dimento de janeiro

a maio de 1909 .

Compania: 8. Pedro—

Rendimento de ja-

neiro a maio de 6

1909 . . . . . 81$990 »

Campanhas. Luiz—Ren-

dimento de janeiro a

dezembrode 1908 . 738835835 »

woe CAMPOS

Rendimento de. . .

1:306$010 réis

1:012$520 »

1:58833510 »

A PATRIA

Manuscriptos (sem limite de

peao 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 . . . . . sréie

Brasil e mais paizes estrangeiros,

excepto I—Iespanha

Cartas, até 20 gr. . . . 50 réi-

» cada 20 gr. ou tracção . 30 »

Bilhetes poslaes: cada . . . 20 »

fornece e impressos (peso maxi—

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

fracção . . . . . . 10 réia

jornaes para 0 Brazil, cada

50 gr. ou fracção . . . . 5 réis

Avisos de recepção—Cada um. 50 réis

Registo—50 réis, alem do porte, por

cada objecto.

Cartas com valor declarado— Pre-

mio do seguro, alem do porte e premio

do registo da carta: Continente, Ilha» e

Ultramar. 20 reis por cada 203000 réis

ou fracção.

Encommendas postas—Volume ma-

ximo 25 decimetros cubicoe, não poden-

do o seu comprimento ser superior e

60 centimetros, nem interior a 10 centi-

metros. -— Portugal (Continente e Ilhas)

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

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

kilos.

Valles do correra —Portugal (Continen-

te e Ilhas), 25 réis por 555000 réis ou fra-

cçãn. Limite 50035000 réis, 20085000 réis,

100$000 réis, conforme houverem de

ser pagos nas sócios de districto, de co-

marca ou ooncelho.— Poseessõee portu-

guezas, 150 réis por 5$ooo réis ou tra-

cção.

Os vales nacionaes teem o cello cor-

respondente a quantia por que forem

emittidos.

Telegramnms—Parn 0 continente

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

taxa fixa.

Lei do—Seuo

RECIBOS PARTICULARES

De 1$ooo réis até 10$000 réis. 10

» 103001 » » 508000 ». zo

» 50$oor » » 1003000 ». 30

» 10035001 » » 25058000 ». 50

Cada 250$000 réis a mais ou fra-

cçâo.........50

Valor não conhecido ou declarado. soo

Cheques ao portador . . . . zo

LETRAS DE CAMBIO

Sendo á vista e até 8 dias

De 1$ooo réis até 20$00016ie. 20

» 2035001 » » 5085000 » . 50

» 5035001 » » 250$ooo » . 100

Cada 250$000 réis a mais ou ira-

cçào. . . . . . . . . 100

A mais de 8 dias de preso

De 1$000 réis até 2035000 réis. 20

» 208001 » » 403000 ». 40

» 408001 » » ÓO$OOO » . 60

» 60$oo1 » » 80$0c0 » . 80

» 8058001 » » 10056000 » . 100

Cada 1005000 rei» a mais ou ira-

cção. . . . . . . . . ICO

Sacadas no ultramar e no estrangeiro

e pagaveis em Portugal

De 1$ooo réis até 203300016». 20

l
1
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joão—Cima de Villa e
'logares visinhos ....... . 11 Badalndªª

Ribeira .................. 12 =»
Assões—Granja e Guilho-

vae .......... . ........ 13 »
Furadouro. . . ............ I4 '

Para caesar — 3 badalada».

Associacao, de Shocorros Mutuca

Braeidente da direcção - Dr. Antonio
d'Ohveira Descalço Coentro.

_ Theeoureiro — Antonio da Cunha Far-
rara.

Cartorario — Manoel Augusto Nunes
Branco.

Medico — Dr.

Cunha.

Eeta associação tem por fim exclusivo

eoccorrer oe eocloe doentes ou tempora—

rlamente impossibilitados de trabalhar e

concorrer para o funeral do associado que

iaiiecer.

Salviano Pereira da

Commissãc de Beneficencia Escolar

Presidente — Dr. Pedro Virgolino

Ferraz Chaves.

Secretaria — D. Gracinda

Marques dos Santos.

Thesoureiro—Dr. João Maria Lopes.

Esta commleeão tem por fios dar às

creancee extremamente pobres da fregue-

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

distribuir vestuario e calçado, alimenta-

cªo, estabelecer colonias eanitariae, pro—

mover & vulgarisacão da instruccâc e tor-

nar eitectiva a obrigatoriedade do ensino

primario.

Augusta

Armazens de Vinhos

Alfonso José Martins.

Antonio da Salva Brandão Junior.

Carrelhas & Filho, Successor.

Manoel Ferreira Dias.

Manoel Soares Pinto.

Agentes Eancarios

]oão ]osé Alves Cerqueira, do Banco

Commercial de Liaboa.

lado da Silva Ferreira, de Joaquim

Pino Leite e Pinto da Fonseca & Ir-

mio.

joaquim Ferreira da Silva, dos Ban-

cos: Allianç», Minho e Commercial do

Porto.

Agentes de Seguros

Carrelhas &' Filho, Successor, da

Companhia «Portugal».

joão josé Alves Cerqueira, da: Com-

panhiaa «Indemninadora» e «Probidade».

[não da Silva Ferreira, da Compa-

nhia «Garantia».

]oaqmªin Ferreira do Silva, da: Com-

panhia» «Fidelidade» e «Union y el Fe-

nix Hespan il»

]osé Luiz da Silva Cerveira, da

Companhia «Internacional».

....
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Conetructoret de Fregatas

joão d'OIiveira Games, João d'Olivei-

ra Gomes Silvestre.

Depositos—de Azeite

Affonso jlosé Martins, josé Ferreira
Malaquias, osé Rodrigues Figueiredo,
Manoel Valente d'Almeida.

Exportadores—de Sardinha

Antonio Augusto Frazateiro, Antonio
Pereira de Carvalho, joaquim Valente
d'Almeida.

Fabricas

A Varina (conservaa alimentícias)—
Ferreira, Brandã) & C.“, Ioagem de
Cereaee—S »area Pinto & C.“, Limitada

Ceramica—Peixoto, Ribeuo & C.“

Feiras Mensaes

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—Esta ão, «cªmareiro»—

Rua de St.“ Anna, « entral»—Rtla da Pra-
ca, «Cerveira—Furadouro, «Jeronymo»-

—Largo do Chafariz, «Nunes Lope.» -

Rua dos Campos.

Lojas de—liazendas

ioâo Alves—Praça, João Costa — Pra-
ç», me Garrido —Rua dos Campos.

Mercearias

Abilio José da Silva—Ponte lleva
Francisco de Mattos—Praça, Joaé iGo-
mes Ramillo — Rua do Balanco, Jºie
Lutz da Silva Cerveira—Prece, 1006
Maria de Pinho Valente—Rua de Grace,
Manoel Valente d'Almeida—Praça, Pi-
nho & Irmão—Praça, Viuva de José de
Mattos—Poça, V1uva Salvador—Largo
do Chafariz, Tarujo & Laranjeira—Rua
da Graça.

Negocianteíde Careers

Domingos da Foneeca Soares, Fran-
ciaco Correia Dias, Manoel Fernandec

Teixeira, Manoel da Silva Bonifacio &
C.', Salvador & Irmão.

ReceiEdcria

Recebedor — Antonio Valente Com-

padre.

Aberta todos os dias uteie, dae 9 ho-

raa da manha e» 3 da tarde.

Tanoaria

Carrelbae—ilua dae Fioueirae.

Vendedor:;s da Cal

Mmoel da Cunha e Silva Manoa

d'Oiiveira da Cunha.

 

HORARIO DOS COMBOYOS
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. . . . . . » 203001 » »; Iººàªººº ». too DESDE :» I)E NOVEMBRO_ Cada 1oo$ooo réu e mar» ou fra- _? . , , _ ___________ : (_ : , _
cedo. . . . . . . . . 100

M

No me: de "ªtªdo"? -— (lcmbnyos , Tr. 011.1 Tr. Nilce; 'l'r. -, !Etp. Tr 'lix. 'Ilap. Tr. 'Cor.
Rm. 1111.5511. para o consumo.: Associacªo dos Bombeiro» Voluntario» __ ____ __. __lç__'j______. __ __

Bell, com º Pºlº de kilº! . "““““ “' “Í"ººªº—Df'Jºªº Mª“ e. Bento 5,10 11,05 7 0,50 0,30“ É 11,0 3,30 _ 5,59 aa»Vitelª!» » » » » » "ª l-ºP"- - cmp-1151 0,30 0,50 7,10 9 9,55 ', 11,50 0,40 11,5 0,10 9.5Porco», » » » » » Thesourolro -—- Angelo Zagallo de 10.91.1110 . 0,20 7.27 e 9,211 10,411 ª, ,, 4,5 1,01 5,7 7.1 9.55_ Lima. Eamoriz ; 0,110 7,110» 8,18 __ 11.11 º ,; 4.13 4.43 _ 7,18 10,4.
cou-ªio P Commandante — Dr. Joaquim Soares 8222173“ g 2% : g'âã : “5,1, 5 '] : à? : gg“: :

Íª'º- ovaa' * 0505 7,50 11:11» _ 11:17. 1,51 5,15 11,1 7:42 10.114
Aberto todos ele' dlae dae 8 hora» da __ 1111115311 ; _ ”e __ _ 11,29 ' a - _ _ 7,49 -

manh! »» ti de no e, excepto ao» domin- Toques de incendio Anne,, _. g., __ _ “35 | _ _ _ 7,55 _poe, que fecha 5 | hora da tarde. Ruª. dª Praça—Graça—S Eatarreja _ 5,111 _ .. [ 11,40 ,, 4,50 _ 0,57, 8,9 10,45
Registos e Valle: até da 5 horas da Thºmé_Ribª._A.-e.1_ Mªuª—, 3—1 Jºª _" .“)!!! 324331 5 " : ' 93-7—

lªl'ªº— Neves e Sant'Anna. . . . . amina,Expede " malu Pªrª o "º". pelo Bairro dos Campos—Rua» 4 . » DE AVEIRO E OVAR AO PORTO
COIDBOÍO dl. 623 dl manhã e 6,23 dl dº Loureiro.—S. B'nho.

tarde ª Dª“ º sªl Pºlº dª 7152 dª mª' lomeu e Lavradores. .. .' 5 »
ª“ º “7:13 dª none. Ruas das Figueiras—Outei-

'Continente, Ilhas, Africa e Hespanha ro—- Fonte—Oliveirinha _ _
Cartas (sem limite de pe- “flªmª!“ ª Mºl'ª- -- - 6 ' gªiª,. %% ªªs : 333 : lila'fª ?Lõ : 2:24 ”LE-Il 3%;ao ou volume), cada 20 gr. ou Bairro d'Arruelia até á Po- ir'iªº' ,( 4,34; .'_ .. L _ “'É iii __ _ 6,13 _ ”_

. . . '. ª...-c......0050ae... ) ] ' _ _ __ ' _ __ 6,1 _ _

fl.-(;*çdâeãçãlrêlmãªildãr?(31333: 15 25 m. Rifa» do Bajunco—S. Mi. 7 ªvªl? ; 1:51 5,50 7,20 9,18 11,51 ª _. 5,35 6,27 _ 11,12
gr.) ou ir, cedo para espanha 25 reis. Bªªl—Lªgº?“ NºVªTVª' 83232; ( É)? : 312311, : 131%, e : 22,2 : : :]ornaes (peao maximo 2:000 lha—Prnheuo e Brejo" » 8 Esmoriz E 5,13 6,4 7,42 — 12,18 ª _ 5,57 6,42 -- 11,20gr. ud» 50 gr. ou fracção. . 2'/, rei». Ponte Nova—Pºntº Renda Espinho 5,30 6,18 7,59 9,49 12,84 2,39 6,14 6,55 1 ,se 11,34Impressos (peao maximo 0 Sobral. . . . . . . . . . . . . .. 9 » guga-$i “ 31:15? 3. 11.33 , 7 12,16 2000 gt. cada 50 gr. ou fracção “5 rei». “Estaçao e Penamel». . . .. , 10 »  


