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do Estado que, para ella, e

aviltante e desmoralisadora.

Se ella é a. melhor não ne-

cessita, para a sua manutenção,

de nada mais do que de si pro-

pria. dos seus principios d'amor

e carinho, bellos, santos, conso-

ladores.

Ella. não precisa de propa-

gan la, tão fundamente enraiza-

da está, na alma do povo; para

se manter, bastam os seus actos.

Não havendo protecção, privi-

legios para qualquer outra re-

ligião, que tem ella. a. temer?

Receia expôr ao confronto os

seus principios com os de qual-

quer outra religião?

Não deve; aponte os precei-

tos de Christo puros, limpidos,

comprehensiveis "como elle os

prégou aos pobres e ás creanci-

nhas, sem os commentariose os

accrescentos dos Loyolas e dos

papas negros. brancos e. . . mu-

latos, e não temmconfrontos.

A separação, ,se vier a dar-

s'e', só'a Íot'titieâr'â; porque e'n-

tão hão-de desapparecer d'ella os

que d'ella apenas se servem co-

mo gamella ou encobridor dos

seus actos, senão como escada

para. as suas ambições e vai-

dades.

' Purificar—se-ha com o regres-

so ao primitivo; e então se fra-

pre puros, isentos de maculas, ternisarão todos, catholicos ou

como se tivessem renegado a não, em nome dos principios

suanatureza humana, como se communs atodos de Liberdade,

a Religião fosse attingida por os Egualdade e Fraternidade.

seus desvarios e _as suas fal-

tas!

D'ahi, de proclamarem a fu-

são da sua personalidade com

os principios da sua religião,

vem o inconveniente de os ata-

ques a elles dirigidos, attingi-

rem tambem esta.

Mas o fundamento mais ap-

parente que mais parece justifi—

car essa pretendida incompati- que Lourenço Marques (Delogoa

bilidªde entre a RBhgiãO 8 Re- Bay é a sua, graça no mapa mundi

publica e a proclamação feita —-batismo inglez._.._) por via de um

Pºr os republicanos de neceggi- tratadol fica administrada ds meias

dade cºmplet, absoluta e me tiarªs;;ºªszfisªggseczsáºâ;
d'ªvºl dª sepªrªçãº dª' Egre-lªº modo que, meus amigos, o remedio

do Estado. é fazer o pranto e deixar abalar

Claro está. e bem se compre- quem foje. Moralidade monarquica

hende que isso é uma conse- de ”quem, verdadeiramente, por

quencia necessariaelogica d'um mªpª“ º .ªºººdªdªi' ªªm ºººtª

. . . tornou possivel e facul o assalto ao

regimen. rePUbhçªpº puro, se nosso dominio. Em Macau, sem tino

elle admitte ª mªlº” Egualdade, nem enerjia deixamo-nos lograr pe-

se—como o actual regimen— los fmorios do rabicho, e, estupi-

admitte todas as crenças, não diªmªnte,)" nºssº erro mªl? diª

pôde exigir-se-lhe que em nome menos dia lá se nos vae. a cidade

, . . . onde o Camões dos Luzxadas so-

a esses prlnmploe estabeleça ª nhou o quinto imperio; a nova Ro-

dese'gualdade, o pr1v1legiol m,, dº mundo.

Parece até que a. Religião Em Delagoa, Lourenço Marques

Christã deve ser a primeira & dizemos nós, entram na administra—

- . . ção do porto e do caminho de ferro

eXIglr que tal se não fªçª. doissubditos da Gran Bretanha;—a

Se ella prega tambem a
, grande ladra que só é grande quase

Egualdade º ª Fraternidade! que a nossa custa; é claro, entram

Nem necessita da protecção pira mandar, para serem lei, pois

acceitam & influencia e as theo-

ries, nada podem esperar dos

republicanos senão uma lucta

aberta porque é o unico cami-

nho digno que estes podem se-

guir.

Mas então já não ha a lucta

com os verdadeiros religiosos,e

sim apenas com aquelles que

por decôro e brio da propria

Religião d'ella. deviam ter sido

expulsos mais uma vez.

Outras vezes essa apparencia

de lucta provém d'um falso—

a meu vêr—processo de com-

bate.

Porque um padre commette

um crime, não devemos lançal-o

à conta da Religião. Argumen-

tar contra esta porque um dos

seus ministros claudica ou a

explora, ou a deturpa e falseia.

o mesmo é que repudiar a Re-

publica por quem um republi-

cano não seja d'uma moral irre-

prehensivel, um caracter auste-

ro e probo, , ,

E' certo que'tantâà' vezes'b

padre se envolve e defende com

o manto religioso e com elle

cobre indignidades e verdadei-

ros crimes, que d'alguma vez os

ataques que justa e merecida-

mente lhe são dirigidos hão-de

rasgar tambem esse manto.

Querem apresentar-se sem—

entre dois inglezes e doisportugue-

zes a adição, a multiplicação e a di-

vazao. por mais tratos e que a su-

jeitem, nao da mais nada que...

dois inglezos. Lourenço Marques,

ha doze ou quinze anos um pantano

com meia duzua de barracões, é ho-

je uma das mais formozas e mais

florentes Cidades da costa da Afri-

ca austral. A' metrople, nós todos

os desgraçados pagantes, está.-nos

por dezenas e dezenas de mil contos.

Demos-lhe um porto, um caminho

de ferro caríssimo, transformamos

aquele pantano n'uma planicie salu—

bre. propria eminentemente para o

bracejar de um nucleo prometedor

da grandeza, iluminamol—a, Civilisa-

moi a; emfim operfunos & sorte ma-

iica de tornarmos aquella habitacu-

lo de runs. de môscas e de gaivotas.

em trinta anos de despszas e de os-

forços na capital que hoje é. Bate-

mo-nos com o negro para a defen-

der do sertão, fomos heroicos para

a conservar como nos tempos d'oiro

do nosso nome. Custou-nos imensas

v'das arrebatadas pelo preto, pela

febre, pela mingua. Mas agora, que

pamiicsmente se desenvolve, que

rendozamente prospera creada pelo

nosso trabalho, por vidas de nossos.

pelo nosso oiro; arvore que, agora,

vae dar preciosos fructos, arrepe-

, nha-a & queixada ingleza.

Amiga dos diabos, aliada da nos-

sa bolsa em que mete a unha, cini-

cameute. aquella Cartag) em vespe-

ras de decadenuia faz-nos hoje o que

sempre fez:—locupleta-se á. nossa

custa, leva a algibeira o nosso bijou.

Com a parvos e indiferente cum-

plicidade dos nossos ministros, sob

o patronato d'esta institu ção mo-

narquica que nos tem feito, come-

zinhamente, uma especie de burro

de carga da grandioz dade britanico.

Reznmo: Macau e Lourenço Mar-

ques podemos já considerei-os sba-

lsndo para extranhas mãos.

  

                              

   

   

 

    

  

  

   

   

  

  

   

  

   

   

  

  

     

  

 

  

   

    

  

 

Heligiãu &

Republica

O theme é velho.

A&irmar mais uma vez que

entre a Religião Christa e o re-

gimen republicano não existe a

mais ligeira incompatibilidade.

e que o mais fervoroso catholi-

co pôde ser um denodado repu-

blicano, poderá parecer inutil

aos que por illustrados, vêem

n'isso verdadeiros axiomas ou

para usar a. linguagem religio-

sa, dogmas irrefutaveis.

E todavia é necessario conti-

nuar a fazer essa affirmativa

porque os adversarios da. repu-

blica não cessam d'afiirmar o

contrario, sem provas nem ba-

ses é certo, mas apenas em obe-

diencia ao principio de que da

'mehiz'ra alguma coisa fica. "

Ao partido republicano com—

pete desfazer as afhrmativas dos

reaccionarios a quem beldade-

mente pede as razões e provas

das suas extranhas e irracio-

naes affirmativas.

E essa obrigação advém de

que sendo o partido republica-

no um campo onde todos os

verdadeiros patriotas podem e

devem encontrar-se, não lhe se-

ria lícito—nem elle o quer——

afastar de si os que verdadeira-

mente o são, só porque no seu

fôro intimo adoram o seu Deus.

Repellil-os, seria violar um

dos seus mais bellos principios.

seria repudiar uma das suas

mais ]bellas aspirações —- e Li-

,
.

herdade— n uma das suas mais

legítimas manifestações— a li-

berdade de pensamento e de

consciencia.

Parece, todavia, haver uma

verdadeira lucta e uma verda—

deira antithese entre a Religião

e a Republica.

Para isso tem concorrido va-

rios factos lamentaveis. Umas

vezes são os catholicos verda-

deiros e sinceros transigindo

com os bandidos da religião, da

moral e da justiça que se aco-

bertam sob uma capa falsa de

religiosidade, que conspurcam

a verdadeira religião de Christo.

Esses bandoleiros parasitas,

essas toupeiras damninhas, com

quem nem os republicanos nem

quem se preze d'homem livre e

patriota póde transigir, são—

os tolerados em face da lei—os

Jesuitas.

Desde que os catholicos com

elles transigem, desde que lhe

it.

Carvalho de Souza.
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ROUBADOS. ..

Corre mundo. desde semanas, que

os chinas nos caíram em Macau e

lento,

go já. com ameaças formaes.

sao mizerias bem tristes.

*

  

 

    

    

  

    

    

     

  

E' verdade que durante duzias de

mezes a fins. nata dos pensadores e

plumitivcs monarquicos, os seus dis-

cursadores e os seus jornalistas,

gravemente, o embaraço que iam

carrear á. republica, era o perder

das colonias. Luminares como um

Julio de Vilhena, esse profundo ta-

ou como um José Luciano,

esse reverendo saber, a pecha que

nos achavam era a republica nao

nos salvar, assim e diziam, o domi-

nio colonial. Sucedem estes amar-

gos, Lourenço Marques, Macau, po-

lo menos —em perigo; o nosso Con-

E a monarquia, afinal, combina,

trata, aceita essas expohações, pelo

menos com a. má. fé e com a incom-

petencia e a cobardia de que deu

provas duzªas de vezes—nos cazos

eguaes ao de hoje. Ela não nos sal-

va as colonias, nao uol-as garante, o

que faz é passei-as á. mão dos ou-

tros. Como, são contos largos, e

Sem cavalheirismo, sem uma qui-

chotsda sequer de corajem e de

aprumo, isso que. nos menus, moral-

mente amortalha honradamente os

cadaveres. Não. Vende-nos, dá.-nos,

ou deixa que os retalhem, nos

apouquem. De si incapaz de um

acto de enerjia não tem, nem ao

menos, & intelijencia de salvaguar-

dar pela manha. Para os de fora é

     

  

uma débonrrirr cheia de imbecilidade,

o que quer é que & deixem ir viven-

do; a comer. a rezar, e dormir.

Desde Pombal que deu n'isto,

não pode habítuar-se & outra couzu.

De resto, a divina providencia dos

discursos da coroa vela por nós,

isto é, entrega-nos aos inglezes, aos

chinezes, aos alemães—a quem nos

quizer.

E golo a golo e naco a naco, as-

sim acahimos a porca vida.

Antonlo Valente.
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Merendas

Promove-se, para maio, uma ex-

cursão republicana, do Porto a lin-

da cidade de Viana do Minho.

Fratern zarâo n'um belo dia de

festa os nossos correligionarios das

duas cidades e para dar ao passeio

um melhor carater de intimidade e

de efuzao democratica realizar-se-ha

n'um dos pitorescos arredores do

sito, pela primeira vez em Portu-

gal, «a merendas tão em uso pohª ...,

nossos correligionarios d'Espanha.

Bom será. que por outras partes as

experimentem pois que as «meren-

das», sendo festas deliciozas, são

uma escola magnifica de fraterniza-

ção e solidariedade.

Bombas

Em Barcelona são como runs

em lameiro, ora atacando as quie-

tas pedras da rua, em portaes do

predios e até as vezes. . . canos de

esgoto. Como não se apura quem

se diverte & semeal-as a esmo, por

habito atrbuem-se aos anarquistas

que está provado terem costas lar-

gas, e servirem admiravelmante pa-

ra estarrecer as classes medias.

O peor é que as vezes se apura

serem lançadas de sociedade com a

polícia. que alem de manter a or-

dem, lá como cá., tem tambem o

encargo de espalhar o terror. As

bombas de Barcelona... Quando

foi do processo Bull chegou-se a

saber um pouco como essa historia.

se arranja nos comissariados da. . .

Segurança.

Os Perdões

Solenizando a Semana Santa deu

o rei uma cabazada replecta de per—

dões a criminozos diversos.

Perdoar é um lindo goso e não

ha palavra ou jesto mais bem acei-

te que com uma pesada. de tinta

restituir ao mundo os infelizes afer-

rolhados nos carceres. Desta vez

El rei concedeu—os a homicidas, a

fslsarios, a ladrõesz—todos volunta-

riamente crimiuozos no sentido, é

cedo ou roubado como defeza lejiti-

ma. Entre tantos porem, esqueceu

S. Majestade os militares prazos por

implicados na revolução de 28 de

Janeiro.

Esses soldados, esses sarjentos,

esses oficiaes, não praticaram o ho-

micidio voluntario, nao roubaram

predio nenhum.

Uma tirania doida punha em ps-

claro, de não terem matado, fslsifi- '
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rigo a vida de milhares de coucida-

dãos, rasgava as leis, desprezava os

mais sagrados deveres e eles, no

cumprimento de um nobre e neces—

sario direito combinaram-se para

vencer pela força, mas lealmente, os

tiranos que nos perseguiam. O seu

acto alem“ de sêr um propozito de

defeza publica era essencialmente

um honrozo beneficio prestado a

nação. Prazos pelo ditador, o que

se compreende, devia libertalnos o

drama que desvaneceu para sempre

essa ditadura funesta e homicida.

Mas os mezes passaram, alguns fo-

ram julgados e condenados, outros,

ainda até hoje, nem sequer obtive-.

ram o julgamento. Veio a monar-

quia nova, disse-se que era precizo

esquecer para sempre o passado,

etc., etc. O que esqueceram foi os

prizioneiros, abandonados de toda

a jente.

E nos perdões da semana santa,

indultando toda a casta de crimino-

zos, a magnauimidade do rei nem

se comoveu nem se abalou com a

lembrança dos desgraçados em fer-

ros por muito quererem ao seu paiz.

O coração dos reis. . . A real cle-

mencia. . .

A velha aliada

S. Tomé, a nossa rica colonia

modelo, caiu no desagrado de cer-

tos inglezes, uns negociantes duros

-e insaciaveis, para convenienCia de

suas burras convertidos, como Iago,

á religião do humanitarismo. Dá. a

ilha magnifico e abundautissimo ca-

cau e esse ramo de priduçao colo-

cam-no as casas portuguezas no

mercado mundial sem tributo de

comissões aos ciumentos londrinos

Vas d'ahi, um tal Cadbury, choco-

lateiro da City, abala para S Tomé,

inspeciona as plantações da ilha, e

vem para a Europa acuzar-nos de

traficantes de carne humana, carras-

cos. martirizadores do negro—tudo

para contrariar a colocação do nos-

ro cacau.

Fez tudo isso o velhaco com re-

comendação especial do nosso go-

verno que lhe proporcionou todos

#08 elementos para uma sindicancia

ã. colonia—como se aquillo fosse

terra britanica e o nosso ministro

que o consentiu subordinado de

Londres!. . . Coisas da velha aliada

que só“ se lembra de nós para nos

roubar, ou então nos caluniar.

Mas o melhor como diz a «Lu-

cia» e esse famozo cadbury ter en-

tre os seus bons freguezes o mer-

cado de Portugal—que belamente

lhe paga os chocolates que nos im-

pinje.

Ora a proposito e como protesto

indica esse nosso colega'o boycott

' aos artigos comerciaveis do indica-

do sujeito—excelente sistema de

desforra; desagravo—a valer. Não

seria diflºll de realizar, e alem de

castigar o chocolateiro imolente se—

ria um avizo e um embaraço para

futuras patifarias.

Mas como é pratico e justo—não

vae por deante.

Paes Pinto

Em Cabanas, a pobre e humilde

freguesia que pastoreava, faleceu o

 

(ª) FOLHETIM

Cªmilo Castelo Branco

A Brazileirii de Prazins

Na vila ouvia-se o toque a rebate.

D aia-se que era incendio.

Alguns vadios atravessaram a pou-

te muito açodados em direção às

freguezms d'onde soavsm as pri-

meiras badaladas. O rejedor de Vil-

lalva. o pac do Jºsé Dias, descia

esbaforido do monte do Barreiro a

dar parte à autoridade.

Assim que se espalhou a nova

em Santo Tirso. já se ouvia alarido

de vezes. A garotajem dava vivas,

e guinchavs nus apupos prolongados

que ganham voos nas mujm tor-

 

P.ª Paes Pinto. Foi um republicano

convicto, sem que o facto da sua

crença politica 0 tornasse um mao

sacerdote.

Ao contrario, a sua fé ardente

na democracia comb neva-se, admi-

ravelmente, com o seu misticismo

cristão—as duas crenças podendo

viver, como podem. no mesmo peito

sem se agrediram. Elle foi um em-

cero republicano e um digno e

honradissimo padre, foi um patriota

insigne—pois que. pelo seu para se

sacrificou servmdo-o com devoção,

com entusiasmo, com desprendi-

mento Figurou na revolução de 31

de Janeiro. e defendeu os seus

ideaes politico-religiosos pela pa-

lavra e pela escrita—com uma fé e

uma veemencia raras. com uma sin-

caridade absoluta. Perante o seu

cadaver respeitosamente ajoelhamos,

merece o nosso respeito; é digno

da nossa consagração.

Ila Ilha do Principe

Por carta do nosso velho amigo

Armindo Ramos, sabemos ter-se fi-

liado no partido republicano esse

nosso querido conterraueo, ecom

elle o seu irmão Antonio d'Oliveira

Ramos. Abraçamol-os cordealmen-

te. felicitando-os pelo acto pundo-

norozo.

() aloleiro

Em treze mezes de reinado, a

monarquia nova dando balanço ao

seu passivo encontra-se já enxarca—

da —-até ao pescoço. Tem feto em-

prestimos no valor de vinte mil

contos de reis (incluidas na conta

as manigancias da amoedação da

prata, vendas de papel de credito

etc) tem se revelado em respeito

pela liberdade com chacinas como a

do cinco de abril; tem zelado a mo-

ral dade com o patrocínio e favori-

tismo em prol de desclassificados

como o ministro Espregueirs; tem

gasto mezes de parlamento sem

utilidade, sem dignidade e sem bons

esforços; em suma, tem inutil-sado

dois miuisteríos e prepare-se para

muito em breve ter de abortar um

terceiro. A” roda do trono que os

aulicos e os tur.ferarios da vil li-

sonja cognominaram de «radioso:

sómente nuvens de tempestade,

sómente sombras se acastelam. Te-

mol-o visto em um ano, que pouco

mais vae, anular um ministerio cui-

dadozameute escolhido para a acal-

maçao dos espiritos, temol-o visto,

depºis, dificilmente organ zar novo

governo—esse preparado para a

rezistencia; esse talhado para com-

bater. Caíram a curto prazo; o pri-

meiro, apezar de uma viajem real

faustoza, não encontrando em ne-

nhuma parte nem solidariedade sin—

cera nem veemente apo o; o segun-

do, apesar dos seus planos de for-

ça, mizeramente estendido ao fim

de quinze dias de luta.

A crise que levou toda a semana

santa em jestaçao d-ficilima foi

mais uma demonstração do estado

agonico da monarquia. Comedia e

da mais reles, ao mesmo tempo foi

uma nova comprovação da inanida—

  

tuozas do rio Ave. Os liberaes de

Santo Tirso rodearam o admnistra-

dor, armados, com os seus criados.

Os negºciantes com medo de saque

tambem sairam da clavinas. As fa-

milias nas janelas faziam clamores,

n'uma grande desolação. N'aquela

vila lembrava ainda a mortandade

do tempo do cerco de Porto, e ha-

via velhos que presencearam outra

semelhante no tempo dos francezes.

O rejsdor de Villalva dissera que

o comandante da guerrilha era ()

morgado de Barrimáo. Esta notic a

faz aumentar o pavôr, porque se o

morgado, sério, prudente e bravo.

aceitára o comando dos populares é

porque a cousa era séria.

Os homens de negocio deposeram

as armas. eufardelaram os valores e

fujiram, caminho do Porto. Os pro—

prietarios, os empregados publicos,

os oficiaes de justiça, alguns que ha-

viam inibindo s emigrado, (Incendium batalhas 64

A PATRIA

de, da esterilidade do regime. A

sua politica bfronte. capcioza, ine-

pta. perdularia e lbertic da, com o

novo reinado ainda singularmente

se agravou. A nova queda do go—

verno trausato e a elaboração do

ministerio seu successor foram uma

couza mesquinha, mizeravel, arras-

tando-se semanas u'uma incerteza

reles e n'uma intrígalhada ridicula.

Os chefes de partido, nos, foram

simplesmente desprezados polaco-

roa, como Alpoiin; outros, como

Vilhena. aconselharam—na & um go-

verno de força, isto é a uma situa-

çao militar de ditadura e de violen-

cias—como se fosse esse o proces-

so de consolidar efort-ficar uma

cauza completamente perdida:—

como se o exercito, entre nós, ser-

visse, para salvaguarda de adeanta—

mentos e de emprestimos sem hon-

rada jnsificaçao, ruinoâos e crimi-

nozos. Esse propomto. de resto, e

com uma gravidade mais eVidente

foi defendido e proposto por um

dos proprios ministros demissiona-

rios:—o ministro da pasta da mari-

nha. E' a maior comprovação de

anarquia dada por um sistema; é o

mais violento e o mais imoral ata-

que á lei—pois que o defendeu. ()

reclamou, o proprio chefe de uma

das corporações militares para que

se apelou—chamando-as á desor-

dem, incitando-as ao atropelo, pe-

dinda-lhes a anarquisaçâo dos po-

deres.

Não foi ouvida a insolita propo-

sição, nao e podia sêr, pois que o

soldado e o marinheiro portoguez.

mais que ninguem, teem o encargo

de combater os dispauterios loucos

dos que pretendem acabara vida

nacional. Não foi ouvida porque ao

nosso militar não incumbe pronun-

ciar—se a favor dos delapidadores

dos dinheiros publicos, dos desor—

ganisadores da nossa existencia.

Incumbirlhe-ha mas é 'a tarefa

digna de colaborar com os que

amam esta nossa terra e querem o

seu renascimento. a sua libertação

de oligarquias e grosseiras supers—

tªções, cumprir lhe—ha dar a sua

parte de esforço e de sacrificio por

uma ordem de cousas nova, limpa.

reuovadora. Em todo o cazo, o que

se constata. desde já é a impoten-

cia da monarquia não sómente para

viver, mas já ao menos para não

desorganisar, não dissociar. Mais

que nunca atingiu o cumulo da no-

cividade:—-é um trambolho atual-

mente, enrascada, pejaudo o cami-

nho, atravancaudo não sómente o

progresso mas até a simples vida

d'uma sociedade indolente, confor-

mista. E' um perigo nacional e é

um prejuizo social a sua continui-

dade,—descida, como se encontra

á. cond ção de elemento anarquisador.

Com o novo rei não vem talvez mais

cedo a sua ruina, as cauzas que e.

provocam vindo de lonje, desde

muitos anos, «erros que de lonje

veem» como dizem alguns dos seus,

coºperadores e cumplices u'eles,

mas se não chega mais cedo tam-

bem não a retarda ou evita um rei

adolescente, inexperiente, dotado de

educação maguiiica para viver sem

medo de vida, mas detestavel para

existir como chefe de estado. Que

—-—.__=

 

á ponte armados em numero de oi-

tenta. Outros seguiram vereda dife-

rente para paesar o rio. A guerri-

lha cuja vozeada se aprossimava, no

trajeto de uma legua, pegou a sua

febre a mais de trezentos homens.

Era um domingo de festa solene,

cºnsagrada á descida do Filho de

Deus, para aplacar os barbaros

odios do jeuero humano:—uma

grande alegria que passaria desper-

ceb da, se o Vinho não preparasse

as almas a co'mpreeudel-a e sentil-a.

Depºis. mu to comunicativa, como

se vê Gaspar das Lamelas emborra-

cha-se ao jantar e faz brindes ao

Menino Jesus e ao snr. D M guel I.

Pica-lhe na caneca, puujem—o sau-

dades do rei, e sua para o terreiro

&. dar-lhe vivas. Outros vinhos em

ebul çao respondem-lhe n'um grito

de sinceridade compacta. Trava da

espada, que se tinjira no sangue de

volta do Porto; ªlle

mesmo sobre outras mãos o rezul-

tado não se modi'âcaria, sensivel

mente, pois que o mal que à arras-

ta para a morte é caraterística-

mente um vicio organico. De qual-

quer modo sil-a caíla no atoleiro.

e o que os bons portuguezes devem

é nao lhe lamentar o destino mas

procurar que, a tempo, nós nos se-

paramos da sua má companhia.

Deixemol-a com os seus seculos de

opressão, de supl cidade. de má. fé,

de morticinios, de esbanjamentos,

com os seus seculos de factor de

ruína patria.

E livres, resgatados, senhores do

que é nosso, comecemos entao a

.:rear a patria que sonhamos digna,

que desejamos perfeita.

(lomo o diabo as arma. ..

Esta semana que no domingo

acabou foi para muitos de verda-

deiro susto.

Aquslle sabbsdo é que transfor-

ma a semana de santa. . . em dia-

'.iolica; quantos temem que justiça

se faça e a sua consciencia lhes

indica qual o lugar que n'esse dia

deveriam occupar se ella se 6-

zesse. . .

Mas na semana santa d'este anno

novos sustos: tratava-se d'organisar

ministerio e o rei dos Navegantes

chegou a ordenar á. polícia que fi-

zesse rusgas para lhe encontrar

quem quizesse ser ministro.

Por lim, com () apparecimeuto

da Alleluia, veio o ministerio, mas

apezar de passar a Paschoa ainda

ha. quem grite: Crucifige eum.

Ora entre os nossos patrícios

houve tambem sustos por causa do

ministerio e quem—como sempre—

apanhou um bem bom foi oCar-

miudo Lamy Mas, valha a verdade,

d'esta feita com razão!

Imaginem: Estrangeiros — Dom
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E' o nosso amor que mal tem vida e é aquilo,

aleijado e hediondo em toda a jente,

por mais que o coração tente mcntil-o,

por mais que alguem o queira vêr difrente.

Tive uma furia imensa de possuil-a!

Não em dar-m? a essa creatum.

em instar-me olhando essa pupila

esverdeada o ao mesmo tempo escura.

Sen abraço estrangula ou mil :ipcrts?

Acarlcia a sua mão ou arniiih'i?

Aquela alma está quase liberta,

já não é um corpo aquela massa estranha.

Que formas vela a sua saia suja?

0 que esconde essa alma de segredos?

Quando se deixe é natural que fuja

aquela ªlmfl d'entre os nossos dedos.

Antecipadamente ela está morta!. . .

Se é como a julga e com cuidado a vi,

que ini-dim; de goso não comporta!

Que misterios d'um-“ir não ha ali.

Nós somos como eh! A mesma cli'igu

alastra em nos, maligna e profunda,

sobre nós péza a mesma sorte azings,

quer seja um crime ou seja uma corcunda!

Guedes Teixeira.

0 PArgismo
Papisma e Ciencia

 

Entre os factos historicos que

demonstram, da maneira a mais ir-

respondivel, o odiozo datirania iu-

telectual exercida pelo ultramonta-

uismo, o que antes de tudo nos iu-

tersssa é a luta euerjvca e metodica

por ele dirijida contra a Ciencia co—

mo tal. Eita luta, é verdade, desde

o seu ponto de partida foi determi-

nada porque o cristianismo colocava

a fé acima“ da razão, e exija a cega

submissão d'esta para com a pri-

me-ra, considerando toda a vida

terrestre como uma simples prepa-
ração para «o outro mundo» ima-

João d'Alarcâo, O. Publicas.—Dom J'mmº e negando, por consequencia,
Lu z de Castro.

Ministerio Dom-dom ! ! !

E ahi teem como o diabo as arma.

Do que elle se livrou. ..
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CORCUND

Era hediondo. como nós e velha

essa mulher fatal de olhos em chama.

perante a qual hoje o meu verso ajoelha,
como um raio de sol poisa na lama.

N'aquele corpo informe mal se esconde
a alma prestes a voar-lhe ao cco;

c não tem olhos mas buracos onde

vem mpreitar a luz que Deus lhe deu. . .

Humedccin-os a miudo o pranto,

a ela mais do que ninguem preciso. . .

Via—a bem; era um monstro e no entanto

a luz do sol tocava o seu sorrizo!

Como todo o corcunda, a face erguida
reajia, orgulhosa sobre a massa

informe d'esse corpo aonde a vida

soube marcar a maxima desgraça.

Havia n'ela a flôr que não jermina,

O fructo p'ra que em vão prepara a flôr. . .
Mas eiI-a aqui pintada: e é Fornarina!
Mas eil-a aqui beindita: & é o nosso amôr.

%

tra com ele a convicção—delirio

acrisolada pela alncmaçao da em-

briaguez. E o arrojo temerario dos

grandes guerreiros o que é senão

uma embriaguez de gloria, quando

não é uma embriaguez de jenebra?

Nas guerras civis portuguezas

houve ahi um bravo soldado de for-

tuna que, no vigor dos anos, ga-
nhara as charlatemas de general e

uma coroa de conde. Os seus cama—
radas, mais retardados na carreira

por causa da abstinencia, disiam
que ele nunca saira VitUl'lºSO de

campanha onde não entrasse bebedo.

Este jeusral, ao declinar da vida,

casado e abstenico, não deu uma

pagina gloriosa á sua historia, pre-

sidiu sem iniciativa militar nein po-

litica á. Junta Suprema do Porto, e

fechou o ciclo das suas façanhas &

parlamentar em Vieira com o padre

Casimiro, o jenaral Defensor das

africa ali

todo o valor a especulação cientifica

em si mesma. Mas a luta vitorioza,

subordinada a um certo plano, não

começou contra a ciencia senao nos

principios do seculo IV, principal-

mente depois do famoso concilio

de Nicea presidido pelo imperador

Constantino, cognominado o grande

por ter feito do cristianismo a reli-

jiao do estado e por ter fundado a

cidade de Constantinopla, o que 0

nao imped n de ser um carater nulo,

um hipocrita & assassino por vezes.

Os sucessos do papismo na luta con-

tra todo o pensamento e investiga-

ção cientifica independente são ma-

nifestos pelo estado deploravel do

conhecimento da natureza na edade

media. Não sómente os valiozos te-

souros intelectuaes legados pela an-

tiguidade classica foram em grande

parte destruídos ou subtraídos á. pu-

blicidade, mas, além disso, algozes e

fogueiras, velavam para que cada

«hei—stico» isto é, cada pensador iu—

dependeute, gnardasse dentro de si,

as suas cojitações razoaveis.

Quando ele 0 nao fama arriscava-

se a sêr queimado VIVO, justamente

o que sucedeu ao grande filosofo

monista Jiordano Bruno, ao refor-

mador Joâo Huss e a mais de cem

mil outras «testemunhas da verda-

de». A historia das ciencias na eda-

“
_

Tambsm no cerebro vinolento do

alferes das Lamelas rutilavam os

relampagos da gloria quando, &

brandir o gladio ferrnjnow, descia,

na vanguarda da guerrilha, o outei-

ro sobrejacente a Ponte de Santo

Tirso. A' entrada da ponte de pato

havia taverna, com as prateleiras

alinhadas de garrafas da Co pauhia

com rotules. ' .

A multidão parou, avistandojeu-

te armada que desce a calçada d'a-
iém, ao nivel da quinta do mosteiro

de S. Bento.

0 taverneiro, muito caloteado

d'essa vez. disse ao comandante, ao

Gaspar, que não coisas em se me-

ter a ponte.

—Vocês vão cair ahi n'essa ponta

como tordos, e os que não cairem

tem de largar os socos a fujir—

avisava, porque sabia que os de lá.
eram teses, e vinham todos ar.

medos.

  



  

  

    

  

                   

  

  

         

   

   

 

em Roma, impunemente, durante

doze seculos, terem cometido os

peiores actos de ºpressão e violen-

cia.

“de media, para qualquer ponto que

nos voltemos, ensina nos, que open-

samento independente e a investiga-

ção cientifica permaneceram durante

doze seculos tristes, realmente en-

terrados sob a opressão onipotente

do Papismo.

  

  

 

  

  

  

      

  

    

  

  

   

  

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

Ernesto llaeckel.
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Tudo o que nós temos em alto

apreço no verdadeiro cristianismo

conforme o espírito do seu fundador

e dos seus sucessores'os mais ele-

vados, e o que na ruína inevitavel

. d'esta «relijiao universal» nós pro-

curamos salvar transportando-o ao

nosso 'credo monista,—tudo isso

pertence ao lado etico e social do

cristianismo. Os princípios da ver.

(ladeira humanidade, a regra dºou-

ro, a. tolerancia, o amor do pros—

simo no sentido o melhor e o

mais puro da palavra; todos es-

' tes belos pontos do cristianismo

nao foram, sem duvida, inventados

e propostos por ele, mas foram pos

tos em pratica com sucesso quando

do periodo critico durante o qual a

antiguidade classica avançava para

a dissolução. Entretanto o papismo

soube achar meio de transformar

todas essas virtudes na sua directa

contraria, apesar de conservar 0 an-

tigo ensino. No logar da caridade

crisiâ instalou—se o odio fanat'co

contra todos aqueles de crenças di-

versas, o ferro e fogo foram usados

não só para exterminar os pagãos

mas tambem as varias seitas cristã-i

que recebiam em uma melhor instru-

ção objeções que usavam formular

contra os dogmas da superstição ul-

tramontana que lhe eram impostos.

Na Europa, por toda a parte flo-

resceram os tribunaes da inquisição

exijindo vitimas cujas torturas ofe-

reciam um goso particular aos pie-

dozos algozes, penetrados mistica-

mente dlum «fraternal amor cris-

xxxvr

Acido plzosplzorico

Dos 4 elementos que nos devem preoccu-

por na alimentação das plantas dou o segundo

logar no amir: phasp/wn'ro.

Não podendo tmtnl-os todos a um tempo

comecei por a ordem da sua importancia e as-

sim depois d'estudado este l'allarei du patas-m

e da ral.

Não quer isto dizer que qualquer d'estcs 2

elementos seia disfrutar?! e até culturas hs

em que elles são muito mais necessarios do

que este acido phosphotico: mas porque nas

terras nunca im reservas d'estc e a sua acçãoé

intensa no maior parte das plantas e até nos

animnes. como a sun falta ou decrescimento não

é substituivel sem os cuidados do lavrador, o

que não acontece com outros elementos, lhe

dou a preferencia.
,

Conhecido o seu papel se avaliará da sua.

importancia.
.

(" acido phosphorico é. por assim dizer, ()

esqu- - to e os musculos. sendo o azr'ite :

carne.

Assim, tfum terreno abundantemente pro-

vido d'cile, a palha do trigo terá mais rigidez

para conservar o grão que por sua vez será

mais pesado, na bervas terão melhor sabor e

iiilluirâo nn estatura e constituição dos nnimnes,

e' sobretudo em todos as plantas os fructos so-

bre serem mais desenvolvidos e sacharmos,

amadnrrrrrâ'a melhor.

Mas a sua importancia para () lavrador não

advcm só directamente do nugmento conside-

ravel das colheitas e forragens; tense sentir

indirectamente, como acima digo. pelos bone-

ficios que traz aos zinimacs cuia creação e en-

gorda constitue um dos mais lucrativos ramos

da indusrrin agricola.
*

E' sabido que os ossos contéem enormis-

simns quantidades de pliosphoro e isso faz

com que, como ads-onte veremrs. se aprovei-

tem os ossos como adubo phosphntndo e dos

mais ricos. -

' Assim, quando o, animal se alimente com

substancias muito phosphntadns, O esqueleto

encontrar./i na parte assiiuilavel da alimenta-
  

A PATRlA

Nmªssim '

Calmamente & noite de primavera

macia e tepidaiinha descido por so—

bre as coisas A procissão passava

interminavel na sua. bicha de cabe.

ças, de figuras'mOvendo-se em silen-

cio. enorme,.alagando as ruas dede-

votos vestidos de preto. caminhan-

do com certa lentidão coutrita 'e

compunjída—a formalidade das do-

res inscritas nos quadros do calen—

dario. Tratava-se, ao que parece. de

um judeu que iam levar ao suplício,

em eiijie. é claro, e todos aquellas

peitos em marcha. iam chorando,

iam carpindo a triste sorte do jentil
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Passa seu anniversario natalício,

no dia 19, a menina Graça dos

Santos Lima. .

As nossas felicitações.

»Afim de assistir ao congresso

pedagogico, partiu segunda-feira

para Lisboa. o nosso amigo José

de Castro Sequeira Vidal, digno

sub-inspector primario.

—Tsmbem seguro. no mesmo

dia para aquella cidade, o nºsso

sympathico amigo Alvaro Valente.

—Acompanhado de sua esposa

esteve n'esta villa. & passar as
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récita organisads pela distincta

troupe dªamadores d'esta villa

em beneficio da futura instituição

de Misericordia.

Tanto o drama, Cinismo, Sce-

pfícísmo e Crença, como as co-

medias Morte do Gallo e Por

causa d'um clarinete, tiveram fe—

liz interpretação e correcto des-

empenho.

Casa regular.

Mizericordia d'Ovar

Snbscripção aberta pelos Cearenses

residentes em Manaus a bordo do

punido ( Ubá/"rede»:

 

 

   

     

    

    

     

   

 

  

            

   

  

   

  

   

tão». O poderio papel no apojeo

durante sedulos, prostrou raivoza-

mente e sem comiseraçâo tudo o

que fosse obstaculo & sua suprema-

cia. O celebre inquisidor Torque-

mada queimou em Espanha ºito

mil beretieos, &. noventa mil foram

confiscados os bens, emquanto nos

Paizes Baixos. no reinado de Car-

los V, cincoenta mil homens, pelo-

menos, foram vit—mas da sede san-

guinaria do clero. E emqunuto os

_lamentos dos martires enchiam o

ar, em Roma, de que o mundo cris—

tão' inteiramente em tributario, as

riquezas de metade do universo

afluiam e os pretend'dos represen-

tantes de Deus na terra chafurda-

vam nos debochee e nos crimes de

toda a especie. «Que. vantajens—

dizia o frivolo papa Leão X—nos

tem trazido. portanto, esta fabula

de Jesus Cristo»! E a despeito da

devoção na Egreja e do temor de

Deus o condicionalismo das socie—

dades na Europa era deploravel. O

feudalismo, a servidão, as ordens

mendicantes, e o monarquismo rei—

navam em todos os paizes, e os po-

bres ilotas eram felizes quando lhes

era permitido construírem suas mi-

seraveis cabanas nas terras perten—

centes aos castelos ou aos mosto:-

ros dos seus opressores e explora-

dores laicos e eclesíasticos. Nós so—

fremos, ainda hoje, os testes e as

consequencia penozas do triste esta-

do de coisas de então, de tal epoca

onde sanadas ocultas, e excecional-

mente, podia haver interesse pela

ciencia e pela alta cultura mental.

A ignorancia, a pobreza e a supers—

tiçao juntaram-se ao deploravel re-

zultado do celibato, introduzido no

seculo XI para fortificar sempre

mais o poderio absoluto do papado.

Tem-se calculado que durante este

período de brilhantismo catolico

mais de dez milliõep d'homems teem

sido vitimados pelos fanaticos odíos

relígiozos da caridade cristã. e a

quantos milhões devera subir o no—

mero de vitimas feitas pelo celibato,

a confissão auricalar, a opressão

das consciencias, estas instituições

'- prejudicises, e entre todas malditas

do absolutismo papistal Os ileso-.

fos teem esquecido, um pouco, na

sua luta contra a Revelação, 0 fa-

cto de os representaria de Deus

   

                                      

ção a substancia de que necessita para se cons-

tituir, ou para robustecer.

aconselha para as creanças racliiticas, enfeza-

rlns, o uso dos pliorphatas que contéem o aci-

do phosphorico que lhes é iudispenssvel.

de mais valor existem nas regiões mais ricas

em ncido phosphorico porque os regentes n'el-

las arandos são tambem muito ricos d'essa su-

bstnncia.

mediana, porque os terrenos da Bretanha são

pobres d'acido phosphorico, as raças de re—

giõcs ricas são”d*estnturas colossues. assim na

Perche ha os csvallos que d'clla tomem o mr

rue—as pnc/zerou: —que são dos mais corpo

lentos do mundo.

sob :i influencia dJ acido phosphorico.

tss, se ello não produz aquellos resultados tão

rapidos e tão sensiveis como, por exemplo, o

azótc sobre as pastagens, não são todavia me-

nos seguros.

cuidada, mas sobresnhcm bein a quem cuida-

'dosnmcntc estude os seus effeitos.

serem completos e remuneradores, indispensa-

vcl & que as plantas encontrem no, solo as ou-

tras substancias necessarias; por mais ricoque

um terreno fosse em acido phosphorico as

plantas não vegetariam desde que lhe faltasse

absolutamente a potassa. o azóte e e cal.

  

 

  

  

    

  

O mesmo na natureza. humana; amedicina

Na Inglaterra as raç-ss mais corpulentns e

Na França dei-se um facto mais curioso.

quunnto as raças bretãs são diestntum

As raças chegam a melhorar rapidamente

Sob o ponto de vista alimentar das pian-

Podcm escapar. à simples observação da-

Creio dcsneceesario aiiirmnr que para estes

Mais tarde explicarei a correlação que en-

tre elles deve haver para se obterem as boas

producções,

reguladora,

explicando e enunciando a sua lei

que e chamada n lei do mínimo.

Posto isto, e para se compreheuder a im-

portancia do acido phosphorioo na vida vege-

tal resta-me repetir, resumindo o que já disse:

i'nj'lue na frucla : no grão fragmentando-lhe

o volume, :) assurar e a peso, amadurece-as

muito ”retirar, efartr'fica à parte da planta

que os sustenta e a que podemos chamar—a

esqueleto. - .

Não ha a receiar a sua perda podendo

portanto deitar-sc grandes quantidades no ter-

reno que cºnstituirão reservas para as colhei-

tas futuras, na porte em que não iôr'apro-

veitndo.
.

Existe mais ou menos em todos'os terre-

nos, sempre sob duas fôrmas ou antes em dois

estudos—o activo—em que as raizes o podem

separar dos elementos terrosos de que faz

parte e aproveitei-o, c—inerte—quando o não

podem fazer,
'

Em geral" consideram-sc mam: as terras

que teem i gmmmn d'acido phosphcrico por

cada kilo de terra; fim: as que conteem de i

a : grammas, pobres as que teem de l], a I

gramma.
.

Mas a produccão mesmo nas ricas depende

do gráu d'assimilibidsde em que elle se eu-

contrar, _ . . .

Na proxima chronica cstudarel as substan-

cias que o fornecem e que devem ser preferi-

das para adubaçoes.

- . v a e

___—*
_*“—

   
  

  

 

   

   

  

   

  
  

olhos inquietos dominadoramente

lascivos, emoldurados n'um rosto

todo promessas, rochonchudinho.

febrilmente corado; rosto que era.

em carne e osso, e. vera eíijie da

tentação, o velho Satan em travesti

de mulher nnbil, amoroza, apetitozis-

sima. Ah! admiravelmente esqueci-

da da baiienta cartilha como olhava

penetrando-nos, queimando-nos, ven—

cendo—nos; como toda vivia não

a penitencia cris'â mas a gar-

rula, a maravilhosa, a apaixonada

viveza de uma Aphroditez—biiscan-

do o amado. cinjindo-o. Contras.

vizeira dolorosa do supliciado aquel-

es olhos—fulgurantes na escurªda-

de—eram um protesto violento;

eram uma negação vivificadora.

Amavam, absorviam o homem ani—

malmente formoso. e todo o seu

sêr, mulher de olhos cheios de luz

toda, procurava intimamente fujir

do punjitivo e do triste para os-

braços vivos do amado, para a viri-

lidade do eleito.

Como a. um contacto aquela

força banhara—me. possuia—me, resti-

tuindo-me á. racionalidade. ao mun—

do objetivo que me cercava. Pode-

ria repetir-se dezenals de mil vezes

aquela cena que eu não receària

pela vida, não tremeria pelo coração.

. 'No meio da turba o que eu vira

uma repetir-se sempre: era o triunfo

do Amôr, a sua victoria sobre a

tristeza. Transvazaudo dilatava da

inexpremiveis desejos aquela virjem

denolhos de fogo, imajem da paixao

irrezistivelmente imperioza. coada

atravez dos olhos —aquelles que so-

friam, eu bem o vi; do mal de amôr

que só o amôr cura. . .

Mlnueeulue. '
,. .

Descalç) e dr. Lopes.

  

     

  

  

   

   

    

  

 

e 'ovem hebreu—evan ando um os —

tºª,.mentºs sob & piedoía umª" d“ solemnidades da Semana Santa e Manoel Ferraz Pinto . . 255000

estrelas. Aquilo passava [sob º; Paschoal,L o snr.d_Bernardino de Manoel d'OliveiraTrindade 205000

meus olhos. sem fim. com uma nrn— É'Ígginerizpes, istlncto alferes ªulaàªãlºdggre'rª Diªs ' 205000

. . .
_ e irem; ' .

Kºªlª“:- 32303 33101132qu _DeVisita asuafamiliatambem ques. . . . . ªt. 205000

que nos idvatle 'in-ae ªDÚSSZEdÁ (10 passou entre nós & ser"-anª Slnta JOSÓ de Pinho Saramago ]"5000

meu bom sºm"“: senti-me tomado da (: PASChºªisqlnºªªº ªmigº Arnal- Gabriel d'Oliveira Alegre 105000

sengmãntalidade da turba, enfileirei dº Duarte 1 va.— âíghilglºd'gfiíee??? G. ' 123888

na ic a sem termo.
1 . .ª ª. rªçª

De quando em quando havia 0 Semana Santa Bruneisco Maria Raia. . 56000

quer que fosse no prestito: parava-
Jºãº d()l vºltª Manarte ' “000

mos. Cada alta regulamentada Decorrer-am com a costumada Frªnciscº d'Úlívºirª Ma- .

acrescendode certo modo o exotis; imponencia as solemnidades dº narte, ' ' ' ' ' 55000

mº e ,, ritual do cortejo—uma “_ quinta e sexta-feira Santa, agra- José Qias de Rezende . 55000

““P““ iªs-ª:: º'ªªªªºª 185503 ºitli'tfããtªêti - ªªººº
tos ara im ôr a venera % , á. - 'ª É A ' ªª"

dadg, de ª"? episodio “%;“;“31; A concorrencia de pessoas :: vra_. . . . . . 55000

Na minha frente, atraz de mim tri- estas solemnidades especialmente Antonio da Costa Novo 66000

caixinhas deliciosamente" bonitas e ás procissões do Ecce Homo e do Manoel Marques Lopes . 68000

rondandoªas e'farejando as'osinevi- ªmªrº dº Senhor, fºi numero- Manoel de Souza ' ' ' 56000

taveis leões de" ramo na botoeira e ”ªsmª Antonio dOliveira'Vaz ' 55000

palavrinha em alvo a sair do bico. F " '.k ªº“, MamNFerrelm Cruz 55000 ,

lºcasiao otima. dentro da noite ª ªumentº rãêiâígejafttº dª Sl" 55000

Are vyozamente serena com as ima'i-
' ' ' '

nações distendidas, cdm os temperla- Aos estragos dlªmª pertinaz Rodrigo Gonçalves (Leça

mentos exacerba los sob aquela con- doença que por alguns mezes ª dª Palmeira) ' ' ' 55000

sagraçãn do Suplício e da Morte, reteve no.leito, falleceu no prete- “Manoel Mªrlª Pinho dª

ainda invencível, indominavel oeter- rito domingo, na ªªª cªsª dª "ªª Graçp. .' . ' ' ' ' 55000

no amor irrompendo . Valera bem dª Prªçª» ª annª D- Carolina Bál- Jºª'º dOliveira Vinagre ' 55000

a pena, na verdade, aquelºoutro vi- daia, tia dos nossos estimados Manoel dºª Santos Rªmª'

zionario alí processionalmente leva- ªrgªºª ADÉIEX'O, Hªm'lªlªº ª LUÍZ Mlhetq. M- . ' d ' P. h. 55000

do valera lhe bem a pena ter queri- d “Vºl'ª ardoso. anos ªmª º in O

doll-aduzir os cº.-ações ácontinen. Osebimento funebre realisou-se Saramªgo ' — - - 55000

cia (los virjens. tinha bem prestado "º diª immediate ªº anoitecer, no Antonio (Íºrrêª Ruellu ' 55000

.) neu tempo de jpjuns, ,, exempl'ii- qual se incorporou o que de mais Jºªé Cºrreª Buella . . 55000

cação no afan de arrancar as almas diªtlªºlº hª "º nosso meio. Manoel Ferrºl-rª Ganço ' 56000

á. volutuozidade, & lavcivia! Tivera Aºª borlas dº ªbªlªdª Pªgªfªmi 'ÍOSé Rºm dª Graça ' . ' 56000

bem vagar o Inovador quando porto dª camara ardente ªté á "“ªi os Antonio dª Cunha Farraia. 56000

de mim. n'um rancho de quatro sobrinhos da extincta, Anthero, Mªnºel ,Mªr'ª dº Pinho

creatnrinhag, uns; olhos eu Via que Henrique, LUÍZ e AHJDSO Cardo- P'quelrº' ' ' - . º 55000

se abrazavam, que virtualmente ar- ªªi e d'aqui ªlé à ºgrº-lª os “'ª' Manoel JOSÓ d'Oliven-a

diam em fogº vivo!... E esses Eduardo Ferraz, dr. Amaral, dr. “Pºªªlªnytºªé d' L - - 53000

l anne . os e ima . 5 000

A chave foi entregue ao snr Antºniº dº Pinhº Neves 55000

dr. Sobreira e a toalha ao snr. dr. Francisco Caroço. - . 55000

])ué Antonio cy Almeida. Antonio da. Silva Biscaia. 55000

Foram depostos sobre o feretro Manuel Lª'tªº Cardoso - 56000

uma magnifica corôa de lilazes e Francisco d'Oliveira Muge 55000

rosas de chá com fitas pretas com Frªªºlªºº Rº'z Sereno - 55'l00

& dedicatoria Eterna saudade de Ffªººfªºº Barros. . . 55000

sua sobrinha Maria Araujo d'O- Frªººlªºº Mºªtfº - - . 55000

liz'eira Cardoso afilhos, um lindo Manoel Perdido — . . 55000

_bouquet de lilazes e menos, com Jºªé Fºrmªdºs Marques

e dedicatoria, em fitas brancas, (Lªiª &? Palmeira) - 55000

Ultima e sentida'homenagem de Antonio Rªlªdª - . . 55000

Antonio Valente Compadre e ou- Jºãº Cªmpº!“ . . - 55003

tro bouquet de amores perfeitos, Jºªº diOlivºlfª Vªll « . 56000

lírica e jscinthos com fitas bran- Jºªé d'ºllvªlfª Prªçª- - 56000

cas, com & dedicatoria Derradei- Mªnºª] dª thº Mªu - 56000

ro adeus'da sua creada e dedi- Fellºlªnº d'Oliveira Mª-

cada amiga Maria Rosa, cºrôa e narte. . . . . . 56000

bouquets estes que foram respecti- Jºªº Gºmº? Ramillo. - 55000

vamente conduzidos por seu so- Jºª? Mªrlª d'OIÍVBira

brinho Anthero Cardoso, dr. An- Pintº . . . . . 55000

tonio joaquim d'Oliveira Valente Lºªºlº Jºªé Vieira (vem"

e snr. Frederico Abragão. zuella) - e - . . 56000

O feretro ficou em eça na egre- Antonio Pereira do Santos 35000

ja Parochial parº no dm seguinte João Pereira. de Rezende 35000

ser presente nos oiiictos funebres. Jºªº ª'ºlivelrª Pºªªantes 36000

A' familia de extincta as nºssas Antºª'º Sºªfªª - . - 35000

condolencias.
Francisco Manoel da Silva

' _. (Leça da Palmeira). . 36000

senhºra do Desterro José Manoel d'Oliveíra

Manarte. . .. . . 25000

No proximo sabbado, domingo Dionizio Pereira .» _ - - 25000

e segunda-feira tem logar na vxsi- Fºªªºlªºº Dªªª Bªlªdª - 213000

nha freguezia n*Arada. a antiga e M?ªºêl Rº'2_dª Silva- . 25000

pnpulnr romaria da Senhora dº Fraumsco Diªs - .. . 215000

Desterro, que costuma ser con- Mªºººl Mªrlª Rºl?- dª

corridissima.
Silva. . . . . . 25000

N'ells tomam parte tres bandas

de musica, entre as quaes se con-

Somma. . . 3685000

ta a dos bombeiros voluntarios

d'este villa e e de S. Thiago de

Riba Ul. ' An cambio de 333 produziu réis

. 1215450 fortes.

il .

rien
Como renunciado fôra, cite.-

ctuou—se domingo de Peaches .

___—
*—
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Commercio

(Noticias da ultima semana)

CAMBIOS

No Porto: valor da libra, ouro. de

5$285 a 5$315 réis.

Valor da libra, papel, de 53265 a 5$295

réis.

No Brazil: cambio—15 *]4—'/ Londres,

valor da libra, 15$737 reis.

Castendo no Brazil uma libre 15$737

réis, produz em Portugal, ao carn-

bio de 45 “Ils—558295 réis.

Cada 10058000 réis brazileiros, a esta

taxa, produzem 3395890 réis, moeda

portuguesa.

Preços das Generos

No nosso mercado

SETUBAL

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

» 2.ª » 15 » 1$350 »

BAIRRADA

» 1.' qual., 15 kilos. 1$3oo »

» 2.“ » , 15 » 195250 »

» 53 » , 15 » 136200 »

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 »

» eemea supeiiina. » » 40 »

» » grossa . 38 »

Feijão vermelho, 20 litros . 135280 »

» branco, 20 » . 1$220 »

» mistura, 20 » . 960 »

Milho branco, 20 » . 860 »

» amarello, 20 » . 760 »

Ovos, duzia . . . . 140 »

Tremoço, 20 litros. . . . 380 »

Azeite, 1.“ qual. litro. . . 300 »

» 2.ª » » . . 270 »

» 3ª » » . . 260 »

Alcool puro, 26 litroº. . . 63500 »

Aguardente de vinho, 26 litros. 3$380 »

» bagaceira, 26 litros. 23730 »

» fig.», 26 litros . . l$950 »

Getopiga line, 26 litros . 28050 »

» baixa, 26 » . , 135430 ,

Vinho tinto, 26 litros. . . 750 »

» branco, 20 » . . . 900 »

» verde, 26 » . . . 900 »

Vinagre tinto, 26 » . . . 700 »

» branco, 26 » . . . 900 »

Pescado

NO FURADOURO

Campanha Boa Esperan-

ca — Rendimento de

janeiro a dezembro

de 1908 . . . .

Campanhado Saccorra—

Rendimento de janei-

ro a dezembro de

1908 . . . . .

Campanha 8. José -Ren-

dimento de janeiro a

dezembro de 1908 .

Campanha 8. Pedro—

Rendimento de janei-

ro a dezembro de

1908 . . . . .

Campanha 8. Luiz—Ren-

dimento de janeiro a

dezembro de 1908 . 7:388$835 »

nos campos .

Rendimento de . . .

Mata—libera

Nomezde . . . . . .

Rezas abatidas para o consumo:

Bois, com o pezo de kilos

26:297$300 reis

16:6623055 »

14:4873675 »

12:272$325 »

APATRIA

INDIGAÇOES PARA TODOS

Manuscriptos (sem limite de

peso ou volume)—Até 250 gr. 25 réis

Cada 50 gr. mais ou tracção 5 »

Amostras sem valor (peso

maximo 250 gr.; dimensões 30

cm. de comprimento), cada 50

gr. ou fracção . . . . . 5 reis

Brazil e mais paizes estrangeiros,

excepto Hespanha

Cartas, até 20 gr. . . . . 50 réis

» cada 20 gr. ou tracção . 30 »

Bilhetes postaes: cada . . . 20 »

]ornaes e impressos (peso maxi-

mo 2:000 gr.) cada 50 gr. 011

fracção. . . . . . .

]ornaes para 0 Brazil, cada

50 gr. ou fracção . . . . 5 réis

Avisos de recepção —Cada um. 50 réis

Registo—50 réis, alem do parte, por

cada objecto.

Cartao com valor declarado— Pre-

mio do seguro, alem do porte e remio

do registo da carta: Continente, lhas e

Ultramar, 20 reis por cada 2055000 réis

ou fracção.

Encommendas postaes —Volume rna-

ximo 25 decimetros cubicos, não poden-

do o seu comprimento ser superior a

60 centímetros, nem interior a 10 centi-

metros. — Portugal (Continente e Ilhas)

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

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

kilos.

Valles do correio —Portugal (Continen-

te e Ilhas), 25 reis por 555000 reis ou tra-

cção. Limite 50085000 réis, 200$000 réis,

1005000 réis, conlurme howerem de

ser pagos nas sedes de districto, de co-

marca ou concelho.-Possessões portu-

guezae, 150 réis por 5$ooo reis ou irao

cçâo. '

Os vales nacionaee teem o sello cor-

respondente » quantia por que forem

emittidos.

Telegrammas—Para o continente

do pau, 10 rei» por palavra e 50 reis de

taxa lixa.

10 réis

Lei ito—Selle

REGIBOB PARTICULARES

De 1$ooo reis ate 1035000 réis. 10

» 10$001 » » 50$000 » . 20

» 50$oo1 » » 1005000 » . 30

» 10035001 » » 25035000 » . 50

Cada 25033000 réis a mais ou fra-

cção. . . . . . . 50

Valor não conhecido ou.declarado. 500

Cheques ao portador . . . . 20

LETRAS DE CAMBIO

Sendo a' vista e até 8 dias

De 1$000 reis ate 2o$ooo réis. 20

» 2035001 » » 5035000 » . 50

» 5033001 » » 25035000 » . 100

Cada 250$000 réis a mais ou fra-

cçao.........100

A mais de 8 dias de prosa

De 1$ooo réis até 20$0001éis. 20

» 2o$oo1 » » 4o$ooo ». 40

» 408001 » » 6035000 » . 60

» 603001 » » bio—“15000 » . 80

» 8035001 » » 10015000 » . 100

Cada 10035000 réis a metil ou tra-

cção. . . . . . . . . Ico

Sacadas no ultramar e no estrangeiro

e pagar/eis em Portugal

De 1$000 reis até 2o$oooiéis. 20

» 20$oor » » 1005000 ». too

Cada 100$000 réis a mais ou tra-

cção. . . . . . . . . 100

Associação dos BoTnbeiros Voluntarios

Presidente da direccao—Dr. Joao Ma-

' Marques dos Simas.

joão—Cima de Villa e

logares visinhos........ 11 Badalndas

Ribeifª-oeassase...s-a... 12 ,

Anões—Granja e Guilho-

vneOQUIÚUQCUIIUOOIOICI 13

Furadouro... ........ 14 »

Para cessar —- 3 badaladas.

Associacao de Soccarros Muluos

Presidente da direcção — Dr. Antonio

d'Oliveira Descalço Coentro.

_ Thesaureira - Antonio da Cunha Far—

raia.

Gartararlo — Manoel Augusto Nunes

Branco.

llledico — D:.

Cunha.

Esta associação tem por lim exclusivo

saccarrer as socios doentes ou tempora-

riamente impossibilitados de trabalhar e

concorrer para o funeral do associado que

fallecer.

Salviano Pereira da

Commissâa de Benetiaencia Escolar

Presidente — D:. Pedro Virgolino

Ferraz Chives.

Secretaria — D. Gracinda Augusta

Thasoureira-Dr. João Maria Lopes.

Esta commissâo tem por lins dar às

creancas extremamente pobres da fregue-

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

distribuir vestuario e calçado, alimenta-

cao, estabelecer colonias sanitarias, pro-

mover a vulgarisacâo da instrucçaa e ter.

nar effective a obrigatoriedade do ensino

primario.

Armazens d—C Vinhos

Afl'mso José Mirtins.

Antonio da Silva Brandão junior.

Carrelhas & Filho, Successor.

Manoel Ferreira Dias.

Manoel Soares Pinto.

Agentes Ernani-los

[ado ]osé Alves Cerqueira, do Banco

Com normal de Lisboa.

tloão da Silva Ferreira, de Joaquim

Pino Leite e Pinto da Fonseca 81 Ir-

mão.

joaquim Ferreira da Silva, dos Ban-

cos: Ailiançi, Minho e Commercial do

Porto.

Agentes de Seguros

Carrel/tas &' Filho, Successor, da

Companhia «Portugal».

joão josé Alves Cerqueira, das Com-

panhias clndemnisadora» e «Probidade».

[cão da Silva Ferreira, da Compa-

nhia «Garantia».

joaquim Ferreira da Silva, das Com-

panhias «Fidelidade» e «Union y el Fe-

nix Hespafiol».

]osé Luiz da Silva Cerveira, da

Companhia «Internacional».
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Canslruotores de Fragalas

João d'Oliveira Gomes, Joao d'Olivei-

ra Gomes Silvestre.

Depositos—de Azeite

Alfonso josé Martins, José Ferreira.

Malaquias, josé Rodrigues Fi ueiredo

Msnoel Valente d'Almeida. E ,

Exportadores—de Sardinha

Antonio Augusto Fragateiro, Antonio

Pereira de Carvalho, Joaquim Valente

d'Almeida.

Fabªcas

A Varina (conservas alimentícias)—

Ferreira, B'andã» & C.“. Moagem de

Cereaes—Siares Pinto & C.“, Limitada

Ceramica—Peixoto, Ribeiro & C.'

Feiras Íonsaes

De gado vaccum e suíno a 12, de

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

em Vallega. '

Hoteis e Hospedarias

«Cadela—Estacao, «Canastreiro»-.

Rua de St.' Anna, c(.=ntrnl»—Rua da Pra-

ca, «Cerveira—Furadouro, «Jeronymo»-

—Larpa do Chafariz, «Nunes Lºpes»—

liua dos Campos.

Lojas de—lªazendas

João Alves -Praça, João Costa — Pra-

ça, lasé Garrido -—Rua dos Campos.

Mercearias

Abilio josé da Silva—Ponte Nova,

Francisco de Mattos-Praça, josé Go-

mes Ramillo -Rua da Balunco, José

Luiz da Silva Cerveira—Praça, Jnlé
Maria de Pinho Valente-Rua da Graça.

Manoel Valente d'Almeida—Praça, Pi-

nho &, Irmão—Praça, Viuva de José de

Melina—Poça. Viuva Salvador—Larga

do Chafariz, Tarujo & Laranjeira—Rua

da Graça.

Negociantes—de Cereaes

. Domingos da Fonseca Soares, Fran-
cisco Correia Dias, Manoel Fernandes

Teixeira Manoel da Silva Bonif ci &

(:.-. Salvador & Irmão. " º

Reoebãlaría

Recobedar —Autonio Valente Com-

padre.

Aberta todos os dias uteis tl -

ras da manhã às 3 da tarde. , as 9 hª

Tanaaria

Carrelhas—Rua das Figueiras.

Vendedores de Cal

Manoel da Cunha e Silva M

d'Oliveira da Cunha. , anoel

 

  

  

 

        

     

 

 
  

   

  

    

.... Vitelas, » » » » .... » ria Lºpº" 619 e 5 :pºrcº,, , , , , , . Thesourelra —— Angelo Zagallo de Em“, 3320 7%, ?, 3,31; 1323! E 1 2,45 3,33 5 5.40 8.46
__ Lima. 4 Eamorlz 6,86 7:88 8,16 -'- 11,2 l ll tifº Í'Íâ 5'89 É“; º'“

Correio Cammandanle — Dr. Joaquim Soares ; gregªs: gag — 8,33 — 11.7 * E — 4'52 : ia efª. .
va . e; - 11,11 _ ' _

Aberto todos os dia» das 8 horas da P'ª'º __ E ª"" — 11.22 li 3.59 É'gg _ glial» 10—13
manhã às 9 da noite, excepto aos domin- T ““ªº“ _ 11:29 —— Á — 7'29 ;
nas, que fecha it I hora da tarde. “"ªº dª mºªndiº : “ªº“ _ 11.35 - — — 7:56 _.

_ V li é Ruas da Praça——Graça—S. 10,6 12:13 4.37 - 6.14 8.17 10.55
Registos e a es at as 5 horas da Thºmé—Rlbu_AI-eªl_

tarde.

Expede as malas para o Norte pelo

comboio das 6,23 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 Hespanha

Neves e Sant'Anna. . . . .

Bairro dos Campos—Ruas

do Loureiro—S. Bartho-

lomeu e Lavradores... . 5 ,

Ruas das Figueiras—Outei-

10» Fonte — Onveninha
___—___— __—

   

 

    

    

Cartas (sem limite de pc- “T'Lªªfª'ªº º Mºuª- --- 6 ' .

se ou volume), cada 20 gr. ou Bairro 0 Arruella até & Po- '( 3:32: 23% 5.45 — -—

fracção, Portugal e colonias. . 25 réis. Çª- - -- » º - ' - » - — ' º- - -_' 7 » Vallega 4:43 : : :

idem (idem, idem), cada 15 RMS dº Bªlªncº—S Ml- : OVAR 4,61 6.23 7,20 10,10

gr. ou fracção, para Hespanha 26 réis. gliªl—Lagªr Nªvª—Vºº % ºº'Vª'h'“ 5'2 _ 7:31 10,21

]ºmm (,..., mimom - inn—mam « Bwin-.- s , ªgregar» li. & iii iã'ãâ
gr.) cada 50 gr. ou fracçao._ . 2% «e». 900% Nºvª-Pºmº Rºªd! Espinho 5:80 8:46 7:59 10:51

Impres.—.as (peso maximo 0 ºbtªi- nmmm. .. 9 » 8. Bento e,“ 7,47 92 11.64

it“.» E'““eºrªmmº'stssooe lº .anºs em) mas 50 gr .ou asseio  


