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OS JEZUITAS

Ex.mº

assunto:

Os primeiros vinte e nove anos da

vida de Ignacio de Loyola foram

ornados de glorias belicas e faça-

nhas amorozas, dignas—estas ulti-

mas—de ilustrar os anaes da Re-

jencia. Não me confunda v. ex.ª

rev.“, atribuindo-me caluniozos in—

tuitos contra o fundador da Compa—

nhia. Por fiador da minha afirmação

dar-lhe hei Diderot, o colosso da

Enciclopedia—, nâo desagrade- a

v. ex.“ a citação do ímpio.

Base moralissima da Associação:

os homens que compunham esta ul-

tima eram obrigados por estatutos

da Companhia a deletar os actos dos

seus colegas: o sistema da espiona-

jem legalizada tem fóros relijiozos,

meu prelado. E' ainda Diderot

quem o afirma.

Atribua-se (atribua o escritor

francez que refuto) á, Unversidade

de Paris sentimentos de inveja ran-

coroza contra a. Companhia de Je-

zus. As reclamações continuas d'a

quele estabeleczmento de one no con—

tra os espiões são apregoadas como

rezultado do ciume que aos homens

da Universidade inspiraram os ho-

mens da Companhia.

Os queixozos apelam para as de-

cizões do parlamento; eu, rev.“ pre-

lado, apelo simplesmente para a

sentença do Parlamento de Paris (6

de agosto de 1763) que suprimiu a

Ordem dos jezuitas como sendo

«uma seita de fanaticos, ímpios,

corruptores e rejicidas»; é esta a

letra da sentença.

Permita-me v. ex.' rev.” que eu

ilustre as pajinas da minha epistola

com a descrição dos seguintes fa-

ctos, especie de ilustrações aplica—

veis a qualquer Historia Imparcial

dos filhos de Santo Ignacio.

]m 1581 os jezuitas Campian,

Skervin e Briant são condenados à

morte por haverem atentado contra

os dias da rainha Izabel do Ingla-

terra.

Nota o ilustre Diderot, no qual

vou, por emquanto, apoiando as

minhas afirmações, que durante a

vida de Izabel foram descobertas

cinco conspirações dos jezutas con-

tra a vida da rainha. Assnn foi.

Em 1588 fomentam a conspiração

da Liga contra Henrique III. Tran—

quilize-se v. ex.“ rev.“:não lhes

atribuo o assassinato do ultimo Va-

lois. Os Dominicanos cortaram o

passo aos seus rivaes no assassínio e

bem mereceram do Senhor.

Em 1593 o jezuita Varadé incita

Barriêre ao assassínio de Henrique

IV.

Em 1595 são apreendidos ao je-

zuita Gninard varios escritos apolo-

jeticos do rejicidio: o apolojista (:

conduzido á praça da Gréve, afim

de receber os laureis devidos ao seu

acto meritorio.

Em 1597 o papa Clemente VIII

fulmina-os nas seguintes palavras:

«Sois vós, intrigantes, que lan-

çaes a perturbação em toda a

Igreja!»

V. ex.“ não recuzará, creio, o

parecer do seu pontífice.

Em 1598 armaram contra o ilus-

tre Mauricio de Nassau o braço

d'um assassino, prometendo-lhe em
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troca do crime a eterna bemaven-

turança.

A Holanda expulsa os mizeraveis.

Em 1604 são expulsos do colejio

de Breda, mercê da sua imoralidade,

pelo cardeal Frederico Borromeu.

Em 1610 Ravaillac mata Henri-

que IV.

Perdoem-me os menos de Balzac

e a piedozs ira de v. ex.“ rev.“: como

houvesse duvidas sobre a interven-

ção dos jezuitas no rejicidic, Ma-

riana publica no mesmo ano a apo—

lojia do assassínio dos reis.

Em 1619 são expulsos da Bohe-

mia. como perturbadores da ordem

e da moral publica.

Em 1619 são, por egual, banidos

da Moravia, ainda como perturba—

dores.

Em 1613 estabelecem no Japão a

discordia, e fomentam a mais san—

guinolenta peleja entre 'os cristãos e

os idolatras d'aquele imperio. _

Em 1723 o czar Pedro o Grande

expulsa-os, como intrigantes, dos

seus domínios.

A minha libertínajem de liberal e

livre pensador não ousa recomendar

ao prelado Americo a leitura do

trabalho obsceno do jezuita Ber-

ruyer sobre os patriarcas hebreus,

nem as façanhas da torpissima seita

de devassos, cre-ada por Bonzi em

plena Italia, no ano de 1743; ha

coizas perante as quaes só de xa de

córar um mizeravel escudado pelo

grande nome de Jezns.

Deixo em paz o rejlcida Dnmiens,

educado pelos jezuitas, e o famozo

Malagrida, que a forr-ea mito de Se-

bastião de Carvalho despenhou no

duplo abismo da infamia e do tu-

muio.

Passamos ás doutrinas subversivas

prégadas ou inventadas pelos je-

zuitas? quer v. ex.-“* a impostura

imbecil?—no Elucidariam, de Poza,

lê-se que a Virgem Maria concorreu

como homem e mulher (?!!!) para a

produção do corpo de Jezns, secou

dam generaleni naturae tenorem er

parte marie el ex parte frmíme!

E' dos jezuitas, rev.“ prelado, a

doutrina do probabilismo.

E' dos jezuitas a doutrina do

pecado [ileso/ico.

As condenações fulminadas con—

tra elles por todos os tribunaes do

mundo cristão (vidé a sentença do

Parlamento de Paris, de 6 de agosto

de 1792) não ousaria lêl-as sem

horror o mais cetico dos impios;

por ventura as leria com a placidez

dos acerrimos defensores da Fé 0

prelado &. quem me dirijo.

Os papas Clemente VH, IX. X

XI e XII, Paulo V, Gregorio XIV,

Urbano VIlI, Inocencio X, XI,

XII e XIII, Alexandre VII e VIII

(0 VI, cecelerado que pôz nos alta-

res de Roma a imajem da prostituta

Vanozza, não conspurcou a. lista)

esses pontifices, chefes espirituaes

da Igreja que conta o prelado Ame-

rico em o numero dos seus cam-

peões, foram em vida torturados,

mercê das revoltas, das perturbações

e dos escandalos da Companhia de

Jezus: se a Historia é lícito trans-

pôr, sem perigo para a sua elvura

imaculada, os humbraes do paço

episcopal, releia v. ex.“ rev.“, edi«

fique a sua alma na contemplação

dos horrores, e imponha silencio aos

homens que tentam avocar do tre-

medal pretendidas glorias que a

consciencra humana calcou de vez

sob o entorno poderozo e formidavel.

Silva Pinto.

Propriedade de. Empreza do jornal “A PATRIA,,
”forun/:.“;

Composição e impressão——IMPREN81 CIVIL I8.4 ÇÃO

de Viuva Lemos & Gonçalves

RU! na Passos MANOEL,_2>171_ a 219—POBTO

CONVITE

A Direção do Centro Esco-

lar Republicano lle Ovar con-

vida o povo desta vila a

assistir à sessão inaugural

da missão das escolas mo-

veis, sessao solene que se

realizará no prossimo do-

mingo l2 do corrente pelas 6

horas da tarde com a compa-

rencia de um distinto orador

republicano.

Ovar, 9 de dezembro de

I909.

O secretario de Direção,

Luiz Ferreira Neves.

 

ECHOS DA SEMANA

Silva—«Hulu . .

Publica-se hoje, neste jornal, um

extrato da tersa e instrutivo prazo

com que o autor dos «Combates e

Cnticas» nas Cartas ao Cardeal Ame-

rico se defrontou com os jezuitas.

Eles mandam, não ha nisso sombras

de duvida, muito a contento das côr-

tes celestiaes e terrestres, e, em-

quanto, assim, os homems interfe-

rem nos factos, vamos nós, pacien—

temente, elucidando o portugnezi—

nho.

. . .A vêr se, já, o filho da panria

não de sintomas, sequer, de sentir

o caustico.

Abraços

O nosso radiozo monarca, que. . .

no Rocio dezembarcou, ao spear-se,

e aceitando as homeuajens do ex-

almirante Antonio Cabral, deu—lhe

a incumbência de portador sêr d'um

abraço real para o estropeado e va—

lstudinario (vá. de lexico dissidente)

José Luciano. Veio—nos o informe

na telegratia de «o Janeiro» onde

passou —por descuido. Um abraço

para o soba. chefe, grão-lama, ou

quer que seja do progressiemo—e

na gare, logo a chegada., como quem

morre por mandar o recadozinho ao

amado bem. . .

Está assim, tao verde, aquele blo-

co que a majestade não desdenhou

de bafejar com muito requebro ao

nascer?... tel-o ha el-rei esqueci-

do?...

Altas razões de estado que não

nos tiram o sono e, já. agora, não

nos fazem, sequer ao menos, apos-

tar sinjelo contra. dobrado.

Feriados

A semana que findou sabado con-

tou nada menos de traz feriados.

domingo, quinta feira, sabado e um

dia encravado sexta. Dias uteis—

trez.

Esta, é de trez dias consagrados

a santa cabala, visto que hontem se

festejou a leiria da Imaculada'Pa-

droeira. E é por ser a folhinha um

recheio assim de dias santos e dias

de gala que, graças ao Deus da

preguiça, temos abundancia de sa-

bios e em cada com habitantes no-

 

 

  
   

venta e nove doutores. Mais um pu—

xo de feriados e é tudo diplomado,

portento. Problema nacional—não

ha outro. Que o diga o Brito Ca-

macho. . .

tdiando

Telegrafa a Havas: «De Tanjer

comunicam que Hatid escreveu &

Mokri respondendo com evazivas ás

petições feitas ao Maghzen pelo go—

verno francez».

quuanto o pao vae e vem fol-

gam as costas, diz um adajio dos

nossos.

0 Hatid sabe-o como um cristão

malfadado, e com o seu saber em

dtados vae entretendo o Pichon.

- Finorio ——quaze um Camello Lam-

preia. . .

ºs vivos

Não somos dos que os atrignm

com manifestações realengas que

não nos tiram as excelencia d'um

belo sono, mas vá lá., para acalmar

entusiasmos.

Diz 0 «Janeiro» no relato da che-

gada de D. Manoel a LEIbOI:

«Realmente, com pessoas de re-

prezentaçao, misturam-se um bando

enorme de creanças, afirmando—se

que, entre a assistencia distinta, es-

tavam muitos assalariados». Todos

e estavam diremos nós, o mais esse-

lariados que quaesquer outros, ou

da assistencia distinta.

Não é outra a trama das espon-

taneas.

tra

O soneto saído no ultimo numero

d'esta folha «Inverno» vinha com o

nome do Antonio Nobre, 0 tortura-

do grande poeta do «86». Erro

nosso eu da ti ografia, a magnifica

poesia era de Correia de Oliveira e

aqui desfazemos o equivoco; cousa

de nada para certos bichos, cousa

que importa para muito jente—e

nós na conta, a ultima.
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EEBRE VERMELHA

Roms de vinho! abri o calice avinhado,

para que em vosso seio o labio meu se stole:

Beber até mir, bcbedo, para o lado,

quero beber, beber até o ultimo golel

Rezas de sangue! abri o vosso peito, abri-o!

Montanhas alugue, deixara-as tmsbordzr!

A's ondas como o Oceano ou antes como um rio

levando na corrente ofelias de luar. . .

Cnmeliasl entrenbrí os labios de Eleonor-.

dessbrochne, & Lua, : aneis do vosso celio!

Dá-me o teu jenio, dai o tulipa da autora!

E dá—me o teu veneno ó rubra digimlis!

Papoilasl descenso essas boas vermelhas,

apague-me esta série estonteadors e cruel:

0' favos rubrosl os meus labios são abelhas,

e eu ando a construir meu cortiço de mel.

Rninrmcnlus! come minhas faces—de—teml

Que seja. sangue o leite e rubina as opalul

Tnl se veem pelo campo, em seguida a uma

guerra.

tintos da mesma cºr os corações e as balas!

Chagas de Criotol abri a petalas chegados.

n'umn raiva de côr. n'urna erupção de luzl

Escancerae : boca, ls vermelhas rizndns.

cancros de Lazaro! Ferida «JW...

Anuncioo: L' publicaçlo, 40 réis a linha. Repetições. ao réil

Pennsnenteo e reclames a preços convencionaei.

Communication :: se réis :: linha. Aos nssignontcs :s ºf,, de

abatimento.

__._.—___

Flores em bmzai Orgãos da côr! Timva

opera: d'oiro, podesse eu, das vossas teclas.

Vulcões de maio! unji minha pele de lava!

Dae-me enerjis, audacin, ó pequeninos Heclns.

Dae-mc do vosso sangue. 6 flores! entornae-o

na veiu do meu corpo estragado e sem cºr.

Que vida negra! Foi escrito, A luz do nio,

o triste lado que me deu Nosso Senhor.

Cismo já farto de velar minha alma doente,

não dura. um me: sequer, minhas amigas, vede!

Mas, mal voe vejo, entlo, pulo alegre e contente

a uivar como os leões quando os ataca a sêde.

Corto o estrelado eco, vôo atravez do Espaço.

cruza o infinito e vou rolar aos pés de Deus,

como se acozo fosse. em catapulta: de aço.

por um titan de bronze atirado a esse: ceosl

Amo o Vermelho. Amo—te ó hostis do Sol.

pontal

Faxina-me o escarlate. os meus tedios estam:

e apezar d'isso ó cruel histeria do Gosto

Miss Charlotte, a Gór que eu amo, é branca,

branco. . .

Alto-ic Noire.

 

'uma afectação

Neste momento, converjem as

atenções mundiaes para o que na

Inglaterra se pum a guerra entre

os comums e os lords, motivada

pelo chamado «orçamento socialio-

ta: de Lloyd Georges e do governo

liberal. Tem o facto & im ortancin

que todo o mundo culto he reco-

nhece; trata—se, nada menos, com

motivo o : propozito de uma orien-

tação orçamentaris, d'nmn verda-

deira e formidavel guerra social.

Os prodromos de corpo à corps fo-

ram no seio da reprezentaçlo ua-

oional inglesa, e, comqnanto a rua

e o povo se tenham de pronunciar

na contenda, ao parlamento, ainda,

competirá e solução do confiicto.

Ora, o parlamento, na «livre In—

glaterra», vejamos nós o que seja.

Começa, na edade média, por um

simulacro de que ainda e sem moti-

vos se envaidecem os insulares -—a

Magna carta do rei João; assemblea

constituida por prelados, pttree o

foreiros magico,—tudo de nomeação

do monarca. Depois, no parlamento

de 1265, aparecem na assemblea,

embrião de reprezentantes popula-

res, dois cidadãos por cidade e dois

burguezes por burgo. . .

Em 1327, pela primeira vez, afir-

me a superioridade da soberania

nacional dependo do trono Ednardo

II, e por essa epoca divide-se nas

duas Camaras—Pares e Comume—

subsistentes nos nossos dias.

Com Ricardo II, a Camara Bni—

xa que até ahi votava em bloco os

impostos, começa a discutil-os e

dar-lhes voto verba por verba, rude

ataque vitoriozo do povo contra ou

prerogativas e imunidades reles.

Por esse tempo são já anuaes e de

direito proprio as reuniões dos par-

lamentos, o parlamento de 1399,

depôs o 30 de setembro o rei Bi-

cardo II.

Até 1640 ha um longo interregno

do eclipse. sob os Tudors, e quaze

em trez longos seculos, mal se ve—

rilica a ezistencia do parlamentaris-

mo inglez. Em 1640, Carlos I os.

deu, emfim, convocando para lhe

aprovar os impostos a assemblea

nacional. Foi o longo Parlamento,

que nao só discutiu os impostos,

que acabou por rejeitar. como, tam-

bem“, sentenciou o reinante. Carlos

I dissolveu-o, os Comum retira-

ram—se, protestando e declarando

«traidor e dignoda pena dos trai,
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dores, quem quer que se atrevesse

a'cobrar impostos que o parlamen—

to não votára». Seguiu-se a guerra

civil; o parlamento venceu, e Carlos

I pagou com a vida, decapitado,

as insolencias e o despotismo. A

seguir foi proclamada a Republica

e, apoz, a ditadura de Cromowel.

Falecido o Protector, convocou-se

o parlamento, que por um golpe

de estado de Monk deu aos realis-

tas o poderio. Foi proclamada a

monarchia e reestablecida 9. Cama—

ra dos Pares; subindo ao trono

Carlos II. Foi, então, apezar da

rezistencia real, adoptado o hill do

habeas corpus, garantia da inviolabi-

lidade pessoal dos reprezontantes e

da liberdade individual do cidadão:

do habeas corpus deriva, assim, afa-

mada toda a liberdade ingleza.

A Camara dos Comums e a dos

lorde subsistem, hoje, com o cara-

cter e o tipo de então; e por um

cazo de apego às tradições e costu-

mes, vulgar na sociedade ingleza,

Que hei-de dizer-lhas? E' tudo

velho e revelho.

A Academia? Humanisou-se, ci-

vilisou-se. Anda bruuida, perfuma-

da, galante como um estoiradinho

do tom. Deitou abaixo as guedelhas

romanticas, inspiradoras e eloquen-

tes, deixou morrer as praxes estica-

das de ridiculo e passeia os seus

sapatos de verniz immaculado, ba-

lançando-se, dengoso, como um mes-

tre-sala. Já. não faz rubros pam-

phletos, versos, serenatas. Recolhe

a casa é. boquinha das oito da noi-

te, educadamente, sem faller rijo, e

na pacatez barata da republica, apõz

o chá protocollar. moe ao fogo os

tristes mil réis da mezada. E' o

burguez calculista. unhas de fome,

sem mocidade e sem nervos.

O escolar esturdío, brigão'e ge-

neroso, luso Cyrano de móca e ban-

za, sabe-se que vive nas paginas do

«Palito» e do «In Illo Tempore»,

porque está ao abandono e porrete

assassino do gato vadio, galanteador

ainda mesmo com um ceremonial ebrejeiro.

arcaico, e, agora. falho de com-

preensão e valor. Os Oomums são

eleitos de sete em sete anos, os

A Academia já não é e que foi

antigamente: brava, bizarra, irre-

quieta e apaixonada. Agora duas

lorde possuem o pariato de direito coisas seriamente a preoccupam: a

propria, por virtude de nascimento

ou por munificeucia de livre nomea-

ção rejía. Os lorde são o privilejio,

as grandes fortunas, o passado com

todas as suas injustiças e todas as

suas ideas absurdas e monstruozas

de distinção de classes e cartas; os

lorde reprezentam, hoje, com as

suas tradªções, preconceitos, abu-

zos, a força conservadora. Por seu

lado os Comums, deputados de ex-

cluziva ele?ção popular, são preciza-

mente o reverso, e impulsionam

para novas concepções e novos des-

tinos a velha e tradicionalista socieda-

de britanica.

Penetrado vigorozamente pelo es-

pirito novo do socialismo, e parla-

mento dos Comums arrasta o go-

verno e fortifica-o na guerra contra

a instituição obsoleta.

A luta é inevitavel e já se esten—

de a todo o Reino Unido: o landlor—

dismo que é o possessor da Terra,

das Minas, o landlordismo, que opõe

ao pauperismo a sua grandeza, a

fuljencia e a majestade da sua ri-

queza e izenções, é de esperar que

seja vencido; a que rôe emfim o

começo da sua dezaparição. Rezis-

tiu a seculos de infiltração progres-

siva: a Renascença, a Reforma, a

Revolução, o Racionalismo e a Ele—

tricidade, contornaram-lhe os flan—

cos de impreterrito macisso sem

lhe abalar a firmeza, e, afinal, é a

bluza do trabalhador, o camartelo

do alvenel, quem já. o faz oscilar

até aos fundamentos! E' isso a Re-

volução Ingleza. Paciiica, por em-

quanto, apesar da veemencia e da

paixão dos meetings, ela é o facto

culminante do internacionalismo cou-

temporaneo. Se vencerem os lorde,

nas eleições de deputados que vão

realizar-se, as ideas conservadoras

adquirirão o podêr, seguindo-se-lhe,

quer na politica externa, quer na

situação interna ingleza, consequeu

elas de incalculavel vulto e de do-

lorosas possibilidades.

Se, ao contrario, os lords forem

constrangidos, será a conquista da

velha Inglaterra, pelo socialismo de

governo, será na contestura politica

do grande povo a Revolução ajiudo,

impondo-se; e será, na preponderan-

cia externa do colosso a consagra-

ção e a pratica do mais rasgado e

mais radical liberalismo.

Não é uma questao, banal de re-

jedoria, nem uma testilha de portas,

a dentro, que interesse apenas a um

dado povo, a certa soma de ele-

mentos. E' uma guerra de cujas

consequencias sentira o reducso to-

do o universo; é uma pendencia a

que canta nenhum da terra perma-

necerá estranho. Por isso de todas

as cinco frações do globo, ancioza-

mente, os olhos se ficsam no xadrez

da politica ingleza, ora na sua deci-

ziva, angustiosa situação.

_*—
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borla de doutor, encaixe" odieial

pr'as intelligencias sadias e a cadeira

em S. Bento, antecamara com porta

aberta para casario rico, preponde-

rancia na regedoria e immortalida-

de na historia patria.

E adentro d'estas duas ideias fi-

xas, flagelladoras, cada qual busca

o melhor logar, ladrando os magros

discursos do estylo, na phobia ex-

haustiva da evidencia e do reclamo,

como se, ao estatelarem-se na vida

pratica, alguem lhes perguntasse

pelos attestados de galopi-n ou char-

latão.

Oh! a Academia pensa e, de pen-

sar, até senha e delira.

No deslisar d'esse sonh ) fagueiro

e qu'rido, assaltam-na visões detra-

das, errantes como extranhos vaga-

lumes. Mas nas horas salôbras da

digestão, voluptuosamente cerrados

os olhos no saboreio do loiro licor,

vá. de suppôr-se estatuetisado no

gesto largo da phrase que arranca

as trovoadas d'applausos e de en-

calvecer a ambicionar a respeitabi-

lidade da cathedra.

Isto o presente. O passado, reli-

quias queridas, velhissimas praxes,

bohemia feliz de riso e colicas. tudo

morreu esganado pela manapula bru-

tal da civilisação.

Acreditem-me, palavra d'honra. 0

Manoel das Barbas, o Pinóné, o

Quatorze, types caricaturaes de tra-

gedia e farça, mudaram a residen-

cia pr'o Pio. A cabra não é a au-

thentica e são até mais feias as la-

vadeiras do Almegue.

Lembram-se das fogueiras? Aris-

tocratisaram-se. Alçapremaram-se

aos esplendores do palanque e bico

Auer, afogando a originalidade, a

graça regional, com os arreios flori-

dos d'uma etiqueta patusca.

Os bilhares de Jacob? A procis-

são do S. Jorge? A animação da

Feira, á. noitinha? Morreram.

Tudo findou. A Alta é um de'

serto. Tudo excommunga o passado-

Até a sebenta, porque traz as trom-

bas lavadas, repudia a mãe—a Mar-

rafa, e no baiio das sachristias,

com fraldas de meninos do côro,

toupeiram estudantinhos naciona-

listas.

Archeiros ainda ha. Mas falta-

lhes um não sei quê, heraldico, in—

definível, que lhes dava o ar de ca-

pachos dos lentes e olheiros impie-

dosos dos estudantes. A cidade já

não é dos rapazes.

Doutores! não venham cá recor-

dar. Não caiam n'essa. Sabem o que

custa percorrer as dependencias d'u—

ma casa aonde passamos a infan-

cia e traquinamos com a nossa ra-

bugice e as nossas saias curtas, sem

topar ahi um velho movel, um que-

dro amigo, alguma coisa d'impalpa-

vel, subtil, divine talvez, que nos

lembre nossa mãe?

E' procurar nos gelos do polo as

petalas vermelhas diurna rosa a

abrir e querer ouvir gargalhadas

adentro d'um esquife.

Coimbra, doutores, alinhada, flo-

A tardança d'esta epístola deriva rida, é bem esse casarão enorme,

simplesmente da míngua de palpi- glacial, já vazio de tudo que lhes

tantes assumptos. possa fazer sentir esse farrapo de
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vida que aqui deixamos todos—a

Mocidade.

E tambem não existe o theatre

academico.

Coimbra, dezembro .

 

“fre domo nostra

V

Depois do intervallo, que, br-

çsndo o nosso natural pendor pa-

ra o serio, pretendemos tornar jo-

coso, voltemos á cidade, deixando

pastar á vontade no lsmeiro do

Hospital as vaquinhas com os

seus bezerros, as cabras com os

seus insuspeitos prolongamentos

cephalicos, as ovelhas com a lã,

que aiilíge muita capacidade, e os

gericos, que teem immerecida-

mente a fama de encarnar a estu-

pidez e a obstinação. Deixemos

com saudade essa paysagem bu-

colica e voltemos á cidade, que é

a terra das nossas occupações.

Outra enormidade do nosso li-

berrimo viver depara—se ahi a ea—

da canto, em todas as rute, ao

redor de todas as obras em cons-

trucção.

Não queremos por agora saber

se todos se munem com a compe-

tente licença, ou se só alguns

cumprem o seu dever, nem tão

pouco discutir de quem é a culpa

do abuso, se 0 ha. 0 que quere-

mos verberar desde já é o abuso,

que commettem os construct )res,

donos dos predios ou empreitei-

ros, no deposito dos materiaes.

Com licença ou sem ella esten-

dem—se á vontade, tomam quasi

toda a rua ou largo, difficultam de

tal modo o transito, que é forçoso

parar e perder tempo a dar a vez

uns aos outros.

De noite só por milagre se não

apanhará trambolhão perigoso ou

se não surprehenderâo os tran-

seuntes enterrados em montes de

cal amassada. Se não estamos em

erro, as leis não permittem que se

occupe mais de um terço da rua

e obrigam a cercar com vedação,

que em rigor deveria ser illumi-

nado. Só assim ficará acautelada

a commodidade do publico.

Ovar prºgride materialmente

muitissimo, não havendo rua nem

becco que não traga obras em

construcção.

Se ainda a illuminação publica

se compadecesse dos transeuntes,

mostrando-lhes os precipiciosil. . .

*

* *

Para espancar ou corrigir as

trevas camarsrias não é raro, é

até frequente, vermos os viandan-

tes nocturnos de lanterninha na

mão, fazendo lembrar Diogenes á

procura de um homem.

Se é realmente com este tim e

não para evitar os mil obstaculos,

que se lhes deparam, d'aqui os

prevenimos de que perdem o seu

tempo e o seu oleo, pois não eu-

contrarão quem queira aiilígir-se,

tomando a serio e gestão dos ne-

gocios municipses.

Temos cogitado sobre a falta

de illuminação publica, e, tendo

de afastar a razão economica por

inapplicavel a uma necessidade

d'esta grandeza e ainda por ou-

tros motivos, que mais tarde virão

a lume, quedamo-nos indecisos en-

tre varias hypotheses.

Será protecção á industria lan-

ternifera? Será favor às mães e ás

esposas, que desejam reter no ler

os filhos e os maridos a contar

historias de carochinha? Será as—

sentimento a moral d'aquelle ve-

reador, que considerava estroma

todo o individuo, que recolhesse

a casa depois das gallinhas?

O que é com certeza é o rega-

lo de vadiagem noctambula, que

a favor da escuridão perpetra im—

punemente toda a casta de deli-

ctos, e um attentado perenne con-

tre a integridade physics dos ci-

dadãos honestos e occupados. Co-

mo consequencia fitgrante favori-

tismo aos medicos e aºs botica-

rios. E para as almas pias uma

occasião de peccarl

 

Só queriamos que os nossos ve-

readores escutsssem o vocabula-

rio interjeicional, capiz de fazer

corar um tarimbeiro, que sae de

mil boccas queixosts por essas

noites de treva.

Ha un dictado vulgtr que diz

«pragas com razão nem ao meu

cão», mas 8. 8.“ não serão su-

persticiosos nem timorstos e por

consequencia não recearão, que

telles lhes encanguem o physico.

Cslculem S. S.as que vae por

essa noite morta, escura e plu-

viosa, no exercício de um dever

ou no cumprimento de uma obri-

gição, atravessando as ruas lama-

centas, o melhor e mais paciente

dos christâos. Momo dentro do

agasalho, sente-se de repente eu-

terrado até ao joelho em peça de

agua fria e imnunla, quando

não completamente estcttelado no

chão.

_Digam-nos, se toda a sua pa-

cten:ia e piedaie será capaz de

suspender & indignativa interjei-

ção, que anda por ahi a servir de

conceito a uma clurada muito

conhecida!

E n'aquelle momento de deses-

pêro não seria para extranhsr,

que o paciente fizesse sentir a

dureza interjeiciontl aos snrs. ve-

readores, se os apanhasse a geito!

E' tão espontaneo e tão natural

o grito de indignação, que até

uma vez—se a memoria nos não

atraiçôa ——o snr. presidente do mu-

nicipio, em precalço identico, es-

quecendo-se das funcçõzs, que

exercia, e parodiando o seu cor-

religionario, qui faísait les fois de

monsieur le président du cansei],

exclamára: six cents díables [>.-lr—

tent les hommes de la chambre et

sa lumz'e're.

Melhor recordado, reconheceu

que batia em si proprio.

*

lll *

Hoje existem municipios pe-

queninos e incompsravelmente

mais pobres, que o nosso, bem

ílluminados sem grande dispendio.

Os systemas de illuminação são

innumeros desde & íncandescencia

do proprio petroleo até á energia

electrica.

Falliu-se ahi muito na implan-

tação d'este ultimo processo, e,

porque um concurso gorou, cahiu

tudo no mais profundo silencio.

E' que o problema, com varias

soluções aliás, requer estudo, e o

tempo é necessario para outra

corsa.

Logo rotina e mais rotina; re-

gedoría e confraria de N. Se-

nhora Não-te-Rales.

Manoel Nunes.

CRONICA
Não assistiram ainda?... Pois

é de todos os dias, até ao ponto

de se haver tornado banal. Os

emigrantes... Vale na verdade o

trabalho ir assistir de propozito

a uma partida d'esses enerjicos e

expressivos labutsdores que de

saquitel nas mãos grossas, entre

os choros e as deepedides, aba-

lam na arrancada da maquina.

Enche-se & gare de parentes,

de vizinhança, de amigos, vem a

mulher mail—a filharada, veem os

paes—o poder do mundo. Hi

abraços, recomendações, apare-

cem sempre camaradas que, viril-

mente, espalham pela assistencia

a sua confiança benefica de cale-

jados no oficio; e acontece, a miu-

do, que a espoza, pobre feixe de

nervos convulsionados, lhe da pa-

ra chorar de tal modo que é de

cortar os mais insensíveis. Tudo

aquilo aparece cedo, os homems

em magotes chalaceando, as mu-

lheres n'uma mancha escura de

trajes negros carregando os ba-

hus à cabeça.

Chega-se, fazem-se os despa-

chos, compra-se no guichet 0 bi-

lhete, e, como dissemos, invade-se

a gare de le: & lez esperando o

apitar do trem. Depois, o comboio

ruidozamente, aparece de subito,

e mal pára, corre-se ás carruajens,

 

sobe-se em tropel com os farneis,

“__—%“

os sacos, e emquanto & carruejem

nâo rnnpe aproveitam-se os cur-

tos momentos na ultima cena de

despedida... «escreve ouvistes». . .

Enfim! aguhmente a maquina

dá o silvo da marcha, ranjtu as

ferrajens e os rodada:, e sobre a

linha, com a majestade de um bon-

zo avança em aeelersdo o encar-

voado Leviatan. A-leus! Adeus!. . .

Bos viajem: fortuna!... Agora a

distancia aumenta, abre um hiato

soturno. Acenam lenços, que a

voz não atinja o alvo, &, emfim,

curtos segundos rodados, aquilo,

toda a vida dos que cá ficam, todo

o coração dos que partem some-se

pira sempre, eh! para sempre!

numa curva da linha, brusca.

Na gare, tudo quanto restt &

uma ranchada de mulheres mais

humildes, mais pequenas, como

que afundidas ao pezo de uma Ía—

talidade impassível, lagrimejnntes,

escuras. E perpessando insensível,

o glacial movimento dos empre-

gados correndo às preocupações

do serviço, sem um olhar p'ra

desdita humana. . .

_ Não sei se já assistiram, mas

fiquem certos que vale a pena. . .

*

Foi outro dia, por uma manhã

soalheirs. aos primeiros redecsos

aureos d'uf—n sol tumefacto e frio.

Enbarcsva-se, e na estação

enorme tropel de jente vinha se

bota fora de uma ranchada. Che-

gado o mixto, e acomodando-me,

à pressa, no meu canto de obser-

vador predisposto por inclinação

natural a um acerbo e indefinido
punjir, lá, de restolhada, entram

uns quatro dos emigrantes. Para

o cazo não importa como, cindi-

ram-se da massa dos que abala-
vem, e ali os tinha eu—frente a

frente.

Adeuses, acenos de lenços, e

os quatro pendurados das portª.-
nholas n'uma sogreguidão de
quem, naufragando, se agarra ás
migalhas da embarcação em des-
troço. Todos quatro, que eu mal
conheço, a pé firme emquento

se avrsta nesga da terra-patria;

emquanto o olhar corrijindo os
claros do horizonte acha, aqui e
além, os pontos cardeaes' da ezis-

tencia. Perdida a terra, para traz
a mancha clara dos predios e a

orla familial dos verjeis e brejos
que a circuitam n'um anel de
verdes afestoados, a um e um

acomodam-se, sentam-se. Vamos

sós, e por uma futilidade qual-
quer pega a cºnversa que nos

anima. O que palestra comigo, o
mais velho, é cazado e tem cinco

filhos. Pela terceira vez vae para
Manaus onde, diz com certo esse-

mo de orgulho, tem amealhado

boa pecunia. Acompanha-o um

filho, rapazito d'uns treze anos,

chorozo, timido, assustadiço. Tem

saudade dos seus, Deus sabe

quanto lhe custa aquele arranque
punjitivo de despedida, e depois,

nas suas noites de emigrado, a

nostaljia do lar, da terra, do quin-

taloiro!

Mas, que diabo! na terra faz-se

despeza e é precizo ganhar a

vida.

De resto está já afeito, custa-

lhe, mas depressa se conforma.

.DJS outros dois um, senhor de

si e de voz segura, diz-se um ha—

bituado, um endurecido. Não tem

senão parentela, é livre, pouco o

incomoda a separação de amiza-

des, berço natal, relações fortuitas.

Tem corrido todo o litoral bra-

zileiro: tenho tido pouca sorte e

doenças caras, conclue.

O outro, um rapaz de lijeiro

buço, denunciando no vestuario

carinhos e atenções de familia

limpa, parece não ouvir, apoiado

o rosto a mão que se finca na

portinhola.

«Heide pagar & patente,—in-

forma o companheiro de jestos

desembaraçados — o solteiro li-

vre;—hade pagal-a, assim que

chegar ao Pará.

——Pois sim!

O pequenito chora, esse, ao me-

nos, desabafa francamente. Lá lhe

ficam a mãe, os irmãos, lá avan-

ça, agora, para o supersticiozo

desconhecido. Os outros falam,  



 

ou mergulham, silencinzamente,

o olhar mortiço nas pregas d'uma

paisajem que os não interessa.

Vão contrafeitos, vê-se.

E passado muito tempo, ao fim

de uma luta heroica, () rapaz de

lijeiro buço esconde o rosto nos

antebraços e eae em choro des-

feito.

A meio da carruajem, o casado,

fuma, contem-se; emquanto otal

que assegurava não lhe custar &

separação, para finjir que é espi-

rito forte carrega o sobrecenho,

escarra com arrui'lo, mexe e re-

mexe os farneis. . .

Aide vós, pobres vitimas das

convenções. Não chorais, vó,- ou-i

tros, e, todavia, a vossa angustia

é mais mortal, é mais livida que a

dos dois novatos inexperientes que

o proprio pranto consola.

Eles, como creanças, dão livre

vazão ás lagrimas; vós, como ho-

mems curtidos nas amarguras, en-

gulis o pranto no coração.

Vá, segui. Que vos seja propi-

cia a sorte . .

Mlnusculus.

 

Chronica Agricola

 

LVI

Tratamento finvemo

E' bem sabido que muitas das doenças que

atamm as vinhas, as arvores fructiferas e va-

rias outras plantas, apparecem todos os rumos

nos mesmos pontos.

E' que os seus germens Ficaram todo o in-

verno abrigados junto d'essas plantas ou até

mesmo n'ellas e só se desenvolvem quando a

temperatura lhes é favoravel.

Se as doenças são musadas por insectos, el—

les depositam os seus ovos nas folhas ou sob

a msm das arvores. e desses ovos nascem na

primavera seguinte os lagartos que por succes-

sivas transformações se tornarão por sua vez

insectos perfeitos.

Se são causados por parasitas vegetaes lá

ficam os seus espóros que readquirem a sua

actividade logo que as condições cllmatericas

os favorecem.

Vê—se, pois, que o tratamento d'inverno de-

ve ser muito efhcaz. não só porque destroe

maior quantidade d'inimigos e antes d'clles

fazerem estragos, mas porque estando n'essa

cpocha suspensa a vegetação das arvores, se

lhe podem applicar os insecticidas em dóses

mais concentradas sem perigo de as prejudicar.

Os maiores inimigos das arvores e das cul-

turas são as borboletas cuja apanha é difticil;

como as borboletas se reproduzem por ovos, é

contra ellas o mais eflicaz tratamento, o d'in-

verno.

Todos esses inimigos—ás vezes mesmo in-

sectos perfeitos—se abrigam nas folhas seems,

nos troncos, nos tutores, nas ligaduras e até

nas anfractuosidades das paredes.

Conhecido isso sabe—se onde e como appli-

car os tratamentos.

Varias providencias teem sido aconselhadas

mas, infelizmente, nem todas de facil realisação

pratica.

E' conveniente escaldar ou caia: os tutores,

substituir as ligaduras, sacbar algumas vezes a

terra em volta das arvores e sobretudo limpar

a arvore dns cascas velhas. Em seguida de-

ve-se, no fim do inverno, mas antes de qual-

quer indício de rcbentação, appliearos liquidos

insecticidas.

Aconselham tambem muito, apanhar as fo-

lhas seecas e queimal-ns, o que é pratica mui-

to acertada sempre que seja praticamente pos-

sível.

Que liquidos devemos preferir?

Como o mais difficíl de destruir são os ovos

vou transcrever as experiencias feitas por o dr.

Pertonrito de Turim sobre os do bicho da sê-

da (Bambyx mori) e pelas quaes se vê 0 po-

der d'alguns.

Ammam'aco liquido diluído em agua de 1 a

3 0/0; não desuoe os ovos lavados ou mesmo

deixados algum tempo n'essa solução.

Cal, ln'z'e au agua de cal—não os tlestroe

mesmo estando em maceração 24 horas.

Chlareta de sodio—(sal commum); não os

destroem as soluções de 5 a 10 º/o depois de

12 ou 14 horas d'immersão.

Permanganato de potassa: a solução de 1

ºla não os destroe com uma immersão de 12

horas mas desu-oe quasi todos com a immer-

são de 24 horas.

Carbonato de parasse ! roda a 5 ou mes-

mo 15 0/0 durante alguns minutos, não os des-

troe.

Bic/darem de rrln'cnrr'o— a l 0/0: não os

desuoe mesmo depois r.l*uma immersão de 24

horas.

Acido sul)/turfa; (660) acida chlarydrito e

azotico de 1 a 5 0/0 não os destroe com a lava-

gem e immersão.

Acido plzmico a l 0/0 não destroe com n

immersão de : horas.

Lysol de l a 5 0/0 destroe completamente

depois de 12 horas d'immersão.

Não falls no arseniato de chumbo cuja appli-

cação é todavia mais perigosa que a do lysol o

que me leva a aconselhar este de preferencia.

Deve usar-se na proporção de 4 0/0. isto é,

40 grammas de lysol para : litro d'agua ou

sejam 4 kilos para 100 litros.

Com esta solução lavam-se bem os troncos

das arvores e das videiras e se tiver havido o

cuidado de previamente lhe ter tirado as cas—

cas velhas, faz-se-um tratamento efficaz.

O lysol serve tambem para os tratamentos

 

de primavera e verão mas em dose muito infe-

rior—apenas to grammrut por litro ou 1 kilo

por 100 litros e em geral junto á calda bor—

daleza.

* * *

 

Commissão Parochial

Republicana d'Ovar

Esta commissão can-

dea por esta forma os

republicanos d'esta. fre-

guezia & inscreverem-se

no respectivo cadastro

partidario.

Para esse fim podem

dirigir-se ao signatario

ou a qualquer dos res-

tantes membros da com—

missão, os cidadãos Luiz

Ferreira Neves e José

Tarujo Laranjeira.

O Presidente,

Domingos Lopes Fidalgo.

NOTI—CIARIO

 

Dia a Dia

Fazem annos:

Hoje o snr. Joaquim Augusto

Ferreira da Silva.

E no dia 13 () snr. Manoel An-

tonio Lopes.

Cordealrnente os felicitamos.

——Está felizmente restabelecido

o nosso presado correligionario e

amigo Luiz Ferreira Neves.

—Continua enfermo () escrivão

de direito d'esta comarca, snr.

Antonio Augusto Freire de Liz.

—Tamb3m guarda o leito, bas-

tante incommodado de saude, o

nosso bom amigo e eirreligiona-

rio José Gomes da Silva E mits-

cio, por cujas melhoras fazemos

vot 's.

Missão Escolar

Segunda-feira posando abriu na

séde do Centro Republicano d'es-

ta villa a missão escolar, corn au-

las diurnas para creanç ta e no-

cturnas para adultos.

Rege-a o distineto professor

Araujo Assis, pelo methodo JJã)

de Deus, esse maravilhozo sys-

tema de ensino. A escola até

sabbado poximo resebe a inscri-

pção de alumnos para ambos os

cursos.

E' gratuita e para toda a gente,

sem intuitos politicos e sem outro

fim diverso de espalhar e promo-

ver a instrucçâo. Republicanos

ou monarquicos, crentes ou des-

crentes, todos teem cabimento

n'aquella escola onde se não faz

outro prosiletismo que não se-

ja. . . ensinar a lêr, a escrever, a

contar. Com pezado sacrificio e

verdadeira abnegação a custeam

e sustentam a benemerita Asso-

ciação das E-colas Moveis pel)

Methodo de João de Deus e o

Centro Escolar Republicano d'O-

var, e esse esforço e esses sacri-

ficios, e essa abnegação e des-

prendimento não devem deixal-o

perder-se, inutil, os nossos con-

terraneos. A escola não é politica,

está isso dito e rcdito —-mas não

nos cançareznos ainda de o repe-

tir. Veio para dar a luz da instru-

cção a todos que d'ella careçam,

sejam quaes fôrem as suas opi-

niões—para todas as quaes, de

resto, nem sequer incide a curio-

sidade do professor e da direcção

do Centro. O methodo de ensino,

consagrado por longos annos de

pratica e de constante triumpho é

o melhor de quantos existem:—o

unico verdadeiramente racional

para o aprenderem cerebros in-

fantis e entendimentos formados

mas ainda incultos. Para adultos,

principalmente, a nova escola

vem preencher uma lacuna em

aberto: corresponde a uma neces-

sidade publica que, agora, como

o anno lindo, os republicanos

previnem.
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A matrícula de alumnos devia

ser encerrada segunda-feira, mas

por obs luiosa concessão do di—

gno pr .f tsor fica aberta até ao

proximo sabbado. Todas as pes-

soas, pois, que queiram i-iscre-

ver-se façam-no definitivmente

até esse dia.

No domingo proximo seni inau-

guradi, offizialmente, co - uma

conferencia sobre instrucção a

actual missão escolar. Realiza-se

a fe—ta nas salas do Centro Re—

publicano, n'esse dia patenteadas

a toda a população de Ovar, sen-

do orador () iliustre republicano

dr. Antonio Luiz Gomes, que nos

encantará com o brilho da sua

palavra elevada, ensinativa e ar-

rebatadora. Toda a população

d'esta villa, pois, deve receber ca-

rinhosamente a missão escolar e

associar-se à festa com que é no

domingo celebrado o aconteci-

mento. A conferencia terá logar

ás 6 e meia da tarde.

Aggressão e morte

Na noite de 28 de novembro

findo praticou-se na freguezia de

Macedo, deste concelho, um eo-

vardissima aggressão, que teve

consequencias fataes. A victima

chama—se Antonio Francisco da

Silva, solteiro, tanoeiro, de 22

anitos, do logar da Deveza, de

Macedo, e os indigitados crimino-

sos Adriano e Antonio dos Reis e

Serafim de Sá Balão, todos sol-

teiros, de Cortegaça.

O crime, que se deu depois da

meia noite, teve o seu princípio

n'uma taberna do logar da Ordem,

onde estavam aggressores, victi-

ma e outros rapazes bebendo

aguardente. Sem a mais leve al-

tercação foi o Francisco da Silva

attingido por uma pancada dada

pelas costas pelo Balão, de que

não resultou ferimento. Depois

d'aquelle declarar que de homem

para homem não tinha mêzlo, dis-

punha-se a sahir da taberna,

q tando, ao transpôr da porta, foi

subitamente espancado & paulada

pelos tres aggressores, cahindo

sem sentidos. Recolhido á taber-

na, em comatoso estado, pelos in-

leldIIOS que alli estavam, suppu-

zeram estes a principio que aquel-

le estada fosse devido a em-

briaguez, visto que exteriormente

não apresentava ferimento algum

com sangue, a não ser umas con—

tufões na cabeça, que não os fez

supeitar da gravidade das offensas,

do que só mais tarde se conven-

ceram depois das inuteis diligen-

cias que empregaram para o tra-

zer á falla e aos movimentos.

Pouco depois da aggressão os

assassinos entraram novamente na

taberna, vendo com prazer a-sua

victims n'aquelle estado, a qual

foi levada a casa por alguns ami-

gos, vindo a fallecer no dia se-

guinte, ás 2 horas da tarde.

Communicado o caso ao poder

judicial, foi feita & autopsia á vi-

ctima pelos facultativos dlesta vil-

la, Drs. Amaral e Lopes, verifi-

cando-se que a morte foi devida á

fractura do eraneo em consequen-

cia de forte pancada.

Um dos auctores do crime, Se-

rafim Balão, entregou-se volun-

tariamente ás auctoridades judi-

ciaes e os dois restantes evadi-

ram-se, sendo afinal presos no

Porto pela policia, que do facto

esta-va prevenida, quando tenta-

vam emigrar.

Consta-nos que desta vez não

se fizeram esperar as ordens da

administração para se apanharem

os Criminosos mesmo fóra do

jiagranie. Não podemos deixar de

louvar o snr. administrador do

concelho por ter ordenado esta

arbitrariedade, e creia S., Ex.ª

que, embora lhe possam sugges-

tionar o contrario, sentimos ver-

dadeiro prazer, quando temos de

lhe fazer referencias lisonjeiras.

Para a nossa satisfação ser com-

pleta, é necessario que se des-

mintam uns boatos que correm a“

respeito dos dois ultimos indigi-

tados, dos quaes por muito gra-

ves nos não queremos fazer echo.
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Associação de Soccorros Mutuos cadernadº em percalinª. 300 réis.

Por não comparecer maioria de

associados, fi :ou transferida para

o proximo do ningo, 12 do corren-

te, pelo meio dia, a assembleia ge-

ral da Associação de Soccorros

Mutnos Ovarense, que estava

marcada par.-1 o domingo passado,

para a eleição dos corpos geren-

tes para o futuro anno de 1909.

Esta assembleia funccíonará qual-

quer que seja o numero de socios,

presentes, como determina os com-

petentes estatutos.

“A Egreia e? Liberdade,,

UM NOVO LIVRO na: EutLro Bossr

Acaba de iniciar a sua publica-

ção em Lisboa, sob a direcção de

Ribeiro de Carvalho. uma Bíblia-

theca de Educação Moderna, des-

tinada a fazer conhecer, em por-

tuguez, as obras mais sensacionaes

que forem apparecendo. em todos

os paizes, sobre as questões polí-

ticas e religiosas que estão trans-

formando a actual organização

social.

E o livro com que foi inaugu-

rada a Bibliotheca não podia ser

de mais ruidoso exito. Trata-se de

A Egreja e a Liberdade, ultima

obra de Emilio Bassi, o famoso

auctor do Christo nunca existiu,

qge tão grande voga teve entre

n .=.

O novo livro A Egreja e a Li-

berdade, agora traduzido em por-

tuguez, é a historia das persegui-

ções religiosas e da intolerancia

sacerdotal, indo desde a Biblia

até aos nossos dias—historia

amassada em torrentes de sangue,

em crueldades e morticinios tre-

mendos. Commove-nos, quando

narra as trágicas torturas da In-

quisição. Enche-nos de indignada

surprêza, ao traçar o quadro da

devassidão clerical na Roma dos

Papas. Dá-nos uma ideia do que

é a organização da mais poderosa

associação catholica, a Companhia

de Jesus, quando nos mostra que

foram os proprios jesuítas os au-

etores ou mandatários'de vários

regicidios, porque até o assassínio

defendem "e pregam, se é conve-

niente aos seus secretos interes-

ses.

E' a historia sangrenta do Cle-

ricalismo, em todas as epocss,

tanto do Clericalismo catholico

romano como do Clericalismo

protestante. Não falânos já dos

sábios, dos homens de seiencia,

que as duas Egrejas torturaram,

perseguiram e fizeram morrer.

Basta citar apenas alguns mortici-

nios—alguns, porque todos ser-

nos-ia aqui impossivel—causados

pelos odios clerieaes.

A guerra promovida pelo Con-

cilio de Constança contra os se-

quazes de João Huss, que foi

queimado vivo, causou a morte a

mais de Isozooo homens. A Cru-

zada dos Frades Cavalleiros cus-

tou a vida a 100sz pessoas. Cem

mil victimas fez tambem a Cruza—

da dos Albigenses. Cam mil victi-

rnas causaram ainda as guerras

da Egreja contra os imperadores,

por causa da investidura dos bis-

pºs. O estabelecimento do Chris-

tianismo na America deu a morte

a doze milhões de seres huma-

nos. A guerra religiosa, que ºs

jesuítas promoveram. no Japão,

no seculo XVII, fez 3oozooo victi-

mas. As mortandades de Merin-

dol e de Cabrieres, feitas pelos

catholicos cºntra os protestantes,

causaram 20:000 victimas. As

guerras religiosas da Reforma de-

ram a morte a mais de dois mi-

lhões de creaturas humanas. As

victimas da Inquisição foram

450:_ooo, mortas com as mais hor-

riveis torturas.

E fiquemos por aqui. A lista

seria interminavel e tremenda.

O livro A Egreja e a Liberda-

de é uma grande e commovente

licção. Mostra que o Clerícalismo

é um perigo constante para a Paz,

para a Liberdade e para o Pro-

gresso.

Constitue a obra um elegante

volume, custando apenas: brochu-

do, zoo réis; magnificamente en-

/

Remette-se, pelo correio, para to-

ias as terras da provincia, da

Africa e" do Brazil. Pedidos & Lí—

r'raria Internacional, Calçada do

Sacramento, ao Chiado, 44, Lis-

boa.

%

CORRESPONDENCIA

“___—.

Valleys, 23 de novembro da ISO!

(Do nosso correspondente)

(Retardadu)

Após um prolongado soli'rer d'un-

nos, em que a medicina tbi impoten-

te para o debellar. falleceu na se—

gunda feira em Vallega e na sua

casa de Villar, o snr. Manoel Joa-

quim da Fonseca de Pinho Osorio.

Foi roubado ao carinho dos seus na

edade em que a vida se apresenta

mais cheia de cbimeraa o o homem

architecta para o seu futuro verda-

deiras phantasíns, mas que, seme-

lhantes á fragil argilla, se partem

ao mais pequeno sopro da tragica

desventura! Que descance em paz o

infortunado moço, e a seus irmãos

Manoel, José, Antonio, Joaquim e

muito particularmente ao nosso ami-

go e eorreligionario João Maria Pe-

reira de Pinho, as nossas sinceras

condolencias.

=De Vallega partiu para Porto

Alegre (Brazil). onde é commerc'an-

te, o snr. Antonio Rodrigues Mar-

ques dos Reis. Boa viagem 9 mai-

tas felicidades.

___—_=

ANNUNÓÉS

VENDE-SE

  

Um magnifico predio de so-

brado com quintal, agua enca-

nada e muito bem dividido, no

largo do Manyr (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 a prºprietaria

Joanna Rodrigues da Graça,

no largo do hªartyr.

  

Mercearia Valente

PRAcalor/AR

Acaba de expôr á venda um

sortido das afamadas conservas

d'ezA Varina», que vende pelos

preços da fabrica.

Tambem vende a superior

farinha «Nestlé», 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 ig

e um completo sortimento de

ferragens.

Em merceariaz—de tudo e;

artigos de primeira qualidade;

Tudo a preços baratissimos.

Reportorios

e Almanachs

PARA 1910

   

Encontram-se á venda na

Imprensa Civilisação

[lua de Passos llanocl, %" a 219

PORTO
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ARMAZENS DE VENHOS
PARA.

 

Consumo e exportação

D

Qandhas & “Yam, Sue.“

Grande deposito dos seus conhecidos Vinhos—CELESTE

(clamªm), VIRGEM BAIRRJADA (encorpado), VERDE DE

OAMBRA e SUPERIOR BRANCO.

Alcool; aguardentes de vinho, ligo e bagaceira; geropi-

gas íinas e beams.

FINOS VINAGRES TINTO E BRANCO

“ . . . .

Na sua 'õzmoama” faz., tunas, pxpas, (watchs, Rams

Ae qu'mh, àeúmo, “mesmo e toâo o ma'xs comum““ à

mesma gatankânào & sol'xàez ?. petSeãqão àos seus ttaãaíãos.
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