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LlBEliAES
E' tão intenso e fulgor da es-

trella da Liberdade que os seus

raios brilhantes enetram até

ao fundo do mais obrego antro

da miseria e do crime.

Ahi mesmo, quando a erapu—

la occulta o deiicto, rende um

preito à Liberdade que quer

gosar.

D'ahi às mais altas camadas

soeiaes em todas ha e culto sin—

cero ou tingido da Liberdade,

todos a proclamam o fanal in-

dicador do caminho do progres-

so, da felicidade.

Os partidos políticos, ao or—

ganisar-se, ao roclamar os seus

programmes; a a inscrevem no

alto da lista, como especialida-

de * ou preto de resistencia em

restaurante barato. ,

Os homens publicos, nos seus

discursos, nos seus escriptos e

pouquissimos nos seus actos,

se mostram e proclamam ade-

"ptos fieis da Liberdade: .

O partido programªm-alma

ma-se o seu melhor guardião,

o regenerador disputa lhe e ti-

tulo, os dissidentes dizem-se a

sua guarda avançada, e até o

partido nacionalista se affirma

() seu mais estrenuo defensor. _

Aquelles mesmo que mais

'reaecionarios são, no do inti-

mo d'alma mais o eiam a Li-

berdade, ainda lhe prestam seu

' culto, affirmando que só no seu

”partido tem assento a verda-

deira e pura Liberdade. Assim

será, porque nas suas multiplas

'manifestações tem logar a de

se fazer o que outros man-

dam.. o que já é gosar Li-

'berdade.

Mas acima de tudo, cupula

gigante d'este edificio mons-

truoso da mentira. irrisão su-

 

  

    

  

   

   

     

   

  

       

  

   

  

Sêr liberal não é invocar a

figura do Matatfrades para le-

galisar a existencia das casas

toleradas, como varias outras,

de religiosas, roubando assim

infamomente a Liberdade.

Não é invocar homens que

prezavam a sua dignidade alti-

va, para vir rafeiraiuente rojar-

se aos pés da corôa como fez

Hintze Ribeiro com apoio do

seu partido.

Sêr liberal não é celebrar

centenarios de José Estevão e

Alexandre Herculano—os im-

pios—para depois ir receber

ordens da jesuítada aninhada

no paço, e em seguida ordenar

a censura que, na phrase de

Herculano era um impossível

politico, afim de reprimir a

mais sagrada das liberdades—

a do pensamento.

Sêr liberal não é finalmente

badalar aos quatro ventos que

o é quem mantem a lei de 13

de fevereiro, quem resuseita

Pina Manique no Juizo d'Ins-

trucção, quem rouba votos e

projecta leis para os roubar,

quem desce a suprema infamia

de manter dois anuos uma di-

»otedura que, para vergonha

sua, apodou d'intoleravel e fai--

bricada para sua propria des—

truição.

Sêr liberal e ter bom grava-

do no cerebro e no coração,

com a coherencia dos actos com

as palavras, que só a Liberda-

de deixa desenvolver homens.

formar vontades, definir indi—

vidualidades e sobretudo crear

caracteres, hombridade, digni-

dade cívica!

Santa Liberdade! Tu, de cujo

nome se serviram para trium«

phar os que hoje te lapidam e

conspurcam, és bem o decrepj-

to leão da fabula!

Mas ainda alguem confia na

tua immensa força, alguem a

quem o teu brilho iliumiua mas

não céga.

bres, é de tal modo defeituoza, ta por José Luciano de Castro e

maneira, colijida,
e detestavel de tal

que os proprios que a fizeram

a batizaram do sobrenome ex—

pressivo de:—Ignobil porcaria.

Ora o partido progressista, su-

bindo ao poder atrelado ao na-

rizão liberaloiro do jamenista

Veiga Beirão, na reunião das

maiorias tendo pactuado cum-

prir, agora, o programa do seu

partido, evidentemente garrato—

va a afrontoza e iuiqua ignobil.

O governo, levando por dean-

te a realização do-programa, ia-

nos dar a lei eleitoral que lia

trinta anos os progressistas en-

tendiam indispensavel a uma

honesta e sincera expressão par-

lamentar; iamos, portanto, ter

uma lei que, assegurando, sem

portas falsas, os direitos do elei—

torado e o primado do paria-

mento, ao mesmo tempo, pro-

curasse garantir a todas as opi-

niões, equitativameute, a entra-

da no parlamento.

Sem ezajeros como sem tur-

vação de juízo, e o que havia o

direito de se prever apóz a de-

claração do chefe do governo

na reunião das maiorias. —-

.*Pois' aioi—eleitoral qno o gover-

no pensa cozinhar e propôr ás

côrtes, segundo informações de

jornaes diversos, estabelecerá,

talvez, o voto plural para os

contribuintes graudos e imaji-

nar-se-ha paga e forra com as

dezenas de milhares de opera-

rios de Lisboa e Porto conce-

dendoaos de cada uma d'essas

cidades. . . um reprezentante nas

côrtes.

Quanto a circulos eleitoraes

arranjal—os-ha á vontade dos ea-

eiques de modo, diz um corres-

pondente de Lisboa para um

periodica do Porto, a palmar

habilidozamente a votação re-

publicana. Não. ha-de sêr im-

 

comêta de nucleo brilhante e egusl

ao de uma estrela de terceira grau-

deza, acompanhado d'uma cauda

magnifica, ocupando no espaço va-

rios graus de diametro. Tem nulo o

entretenimento dos curiosos. e vá. lá

que se dão a observar um formozªl—

simo espectaculo.

Eita cometa, ao que parece, apa-

receu como qualquer boémia ou

soberano incognito, inesperadamen-

te, e não terá. dado marjem por ahi,

() inofensivo viajôr de espaços. a não

poucos sustos e baixas crendices.

Ora pois, aprove temos o pouco

tempo que está a vista dando-lhe as

«boas noites» e parolando com ele

na nossa ancia de novas.

Deve suber muitas coizas, aque-

le. . . Tem visto mundo!

 

    

    

    

  

  

   

   

  

vernaculamente, por

Veiga Beirão, doutor tão sabio

que até lhe deram uma borla

na universidade de Edimbur-

go. ..

A nova lei eleitoral!

Verão que ao fim de tantos

trabalhos, tanto plano, tantas

conferencias, acabarão por cer-

zir um pastel azimo, peor que

tudo que seja pessimo. Verão

que aprezentam ao parlamento

não um projecto de lei que tra—

ga o honrado intuito de corres-

ponder á meihoração do sufra-

jio, mas, antes, um plano elei-

toral de esbuihação, de comba-

te: —o que eles costumam cha—

mar, com os seus botões, sem

vergonha... a defeza das ins-

tituições.

Falou-se no voto plural, para

os contribuintes desde vinte mil

reis: se no governo, realmente,

como parece, houve quem nisso

pensasse, isso basta, isso sobra,

para definir as ideas e as inten-

ções de ministerio que vem pa—

ra dar cumprimento. .. ao pro-

grama dos progressistas. 0 vo-

to plural!

Mas simplesmente era uma

infamia que nos entregava amar-

roados a discrição d'uma pluto-

eracia. Era uma insignificante

minoria, constituida na jenerali-

dade dos peores cidadãos —os

devoristas amigos do statuo—quo

por interesse de privilejios e di-

jestão repousada, conservado—

res. . . pelo ventre ——era essa mí-

noria a jizar, sob aparencias

iegaes, toda a nossa vida politi-

ca e admnistrativo. Eru esse

bolo arranjo diabolico e marau —

e quem sabe. . . estará abando—

nado de vêz?

Ora o governo o que devia

aprezentar era um projecto de

lei serio, não inquinado de vi-

A paz

Tambem a Arjentina deseja a paz

e tanto. . . que faz encomendas de

Dreadnoughta aos estaleiros ingle-

zes. E logo de uma assentada dois

desses monstros civilizados. Masa

Arjentina tem vizinhos, o Bfllle, o

Uraguay, etc., e como todos são ps-

is paz, visto que a Arjent na fez eu-

comendas de aquela ordem os outros

terão de imital-a quando não lhes

seja, qu'çá, possivel, distancial-s

avançando muito De v'ziuhsnçt em

vizinhança ahi teremos todas Ame-

rica do Sul preza do demonio dos

armamentos. E' que os Drea-

drioughts, afinal, são como as ee-

rejas.

A batalha

Ainda não está decidida, na In-

glaterra. Espera-se que o governo

obtenha maioria suficiente para im-

por a votação do orçamento de

Lloyd George, e crê—se que não a

conseguirá. para realizar a obra po-

ltica, prometida, da reforma da

Camara Alta. Os Lberaes teem per-

possivel, de resto, pois que com ms ou de fobia seja contra
. . . - . didº bastantes circulos ma .

uma boa distribmçao do enem queru for. Todos os portugue- ' sºª ººº
servadores não conseguem evitar

 

prema, ousa o velhacaz dicta- São os que te adoram, ainda

dor pôr ao seu partido que era

regenerador da violencia e do

despotismo, pôr o appendiculo

de Liberal.

pura como nasceste e como és,

sem os sophismas nem os admi-

niculos com que pretendem en-

cobrir-te.

Pobre Liberdade! E's o ver-

dadeiro leão decrepito da fa-

bula!

São os que te adoram sem

arianismos nem pelagianismos,

com a pureza da antiga fé

christã, como ella era antes" das

infaliibilidades e quejandas coi-

sas.

São finalmente os que te que-

rem ete olham na tua nudez

forte da verdade, rasgando

mesmo o manto diaphano da

phantasía com que ainda a eo-

bria Eça de Queiroz.

*

* |.

Que é afinal sêr liberal?

Parece que o ignoram os par-

tidos monarcbieos; mas as suas

afirmativas de respeitoso culto

pela Liberdade, sobejamente

nos mostram que não é a igno-

rancia, mas o proposito, que as

fazem desrespeitai-a.

Sôr liberal não .é só affir-

mal—o em discursos ôcos, com

palavras sonoras e gesto des-

composto, como fazem os ai-

Carvalho de Souza.

 
. oinistas, para voltar costas

ego que antevejam um tenue

luzeiro que os leve e guia ao

poder.

Sôr liberal não é invocar a

.figura .de Braamcamp, para fa-

zer a falcatrua dos tabacos, pa-

ra proteger bispos reacciona-

rios na sua revolta contra o

Estado, como não é fazer uma

ignobil porcaria para vir eu—

nos depois pretender transfor-

mal-a n'uma ignobil infamia

,como .fazem os progressistas

agora.

PRAGA. LIBERAL
E' dos livros—não ha peores

inimigos da oauza da liberdade

do que os chamados homems li-

beraes.

Vem isto a propozito da refor-

ma eleitoral—vão vêr.

A lei atual vijente, condenada

por todos os partidos monar-

quicos, e, não obstante, aprovei-

tada por eles em reprizes cele-

 

uninominaes tudo se pode fazer.

Tudo se faça, pois. 0 mes—

trengo está em jestação e deve

vir aceado, perfeito acima de

todos os outros, no sentido pu-

ro de rotativismo e constitucio-

nalismo monarquico. Seria inje—

nuidade, para não dizermos to-

leima, que homems escarmenta-

dos pela escaldadela de conti-

nuadas e sistematicas retrata—

ções chegassem a crer os seus

autores emendados, coutritos, às

avessas com o passado, ás aves—

sas comsigo mesmos. José Lu-

ciano, Veiga Beirão, toda a

comparsaria que os rodea co-

nhece a palmos oócitiquier, eles

bem sabem onde é que lhes va-

le a pena anular o veto con-

sciente e independente das ci-

dades com as ehapeladas ou a ve-

tação inconsciente dos ruraes;

eles conhecem, por dentre, os

circulos uninominaes aonde o

cacique (de par com a apatia, a

desçocializaçâo coletiva e & igno-

rancia) como senhor e regule

manda.. . para lhes garantir li-

vre e seca a esmagadora maio-

ria de deputados saídos da co-

pa dos seus chapeus.

Os circulos eleitoraes pois——

e vêr-se-ha—serão distribuídos

a capricho. As garantias do

eleitorado serão procuradas e

expressas catitamente. Obra fei-

los plurínominaes e circulos zes que cumprem deveres peza-

dos, como lhes cabe em parti-

que se cumpram os designios cre.

voluclonarlos» do ministerio. De

lha, devem merecer, tambem,

egualdade na repartição dos di-

reitos. Não sejam uns para a

paga e outros, abaixo, para a

modo que, para os ultimos, pode

dizer-se & cartada—perdida.

folga. E' o que ordena a lei, é o

que manda o bom senso.

Lei eleitoral não contra de-

terminadas ideas de determina-

dos cidadãos; lei eleitoral, sim,

garantindo a todas as opiniões

e a todo o individuo o maximo

de ezequibilidade, de consagra-

ção, de respeito.

Mas isso, afinal, é a nossa

ignorancia a querer fallar de

'granmtegas.

.. .O chefe do governo e os

seus colegas e tudo jente que vê

ao jonge, e são todos, como

progressistas que se prezam «li-

beraes de uma só fé, um só ros-

to e um só parecer».

ils santinhos

Em França o clero tem movido

uma guerra de morte às escolas lai-

cus, e dessa guerra fizeram parte M

escaramuças travadas no parlamento

francez & semana finda. Saíram ven-

cidos os enredadores, e o jezuitismo

dos inimigos da escola laica teve de

recolher ao fujo sinistro. Voltei-lo,

que eles não sao tolos, e sabem

bem o valôr da escola, nos senti-

mentos e na educação das nações.

Voltsrão a intrigar. a ampal-rar,

& caluniar, fazendo tudo aquºlo de

olhos no ceo, com cara e jactos

de quem vive de entidades e santa-

mente procede. Tartufos. lagos. '

Ezato:—liberaos ás direitas, e

honrados filhos dos Passos... ils Iords

Faia Lloyd George num discurso

eleitoral, em plena luta:

«Vamos! meus tarde é necessario

desembaraçar o caminho! E' neces-

sario retirarem-se da nossa frente,

repitol... Ah! eu bem sei que Ol

iords não brilham pela corajem.

Quando a questão das pensões aos

velhos foi apresentada, lord Lando-

dswne murmurou: «Vejamos, olhe-

mos pela janela se ha alguem lá fo-

 

ECHOS DA SEMANA

 

() cometa

A's primeiras horas do fim da

tarde, desde alguns dias, vê-se no

coo, & oeste e abaixo de Venus, um



 

me sem engulir migalha de pão.

'oobt'scum, que lá teem mandando

" tachaicos.

2
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rai. E viu fora a multidão. Então

disse: «E' melhor não nos arriscar-

mos. Votemos a lei».

«E os lords amaldiçoaram a lei,

cobriram-a de sarcasmos, de escar-

ros, de baba. Mas votaram-a, por-

que sentiram o mêdo a invadil—os:.

Ahi está, é um ministro quem fala.

  

  

  

  

                

    

   

   

   

   

 

    

  

    

   

   

  

    

  

    

  

  

  

 

  

 

   

   

   

  

  

  

    
  

    

   

   

  

   

  

tíiicioza e fradesca do milagre de

Ourique, e nem os jezuitas, nem

todos aqueles que dezenvolvem e

asseguram o culto de falsificações

manifestas, lho podem, agora, es-

quecer; fazendo côro com a ho-

menajem de todos na memoração

do grande homem.

Foram lojicos, pois, os padres

jezuitas, negando-se a cooperar

ARA

BALADA DA NEVE

Batem leve, levemente

como quem chama por mim. . .

Será chuva? Será jente?

Jcnte não e certamente

(: a chuva não bate assim. . .

a el bra ao e deram-nos umMãos rºlas E' talvez a ventania; D C le d çf ' l ,

mas hn pouco, ha poucochinho, EZSITiP º e rªnquezªi que nª º.º'
Quando chegámos ao mundo nem uma agulha bulia munidade. . . se rá talvez cazo Vlr-

nn quieta melancolia jem.
dos pinheiros do caminho. . .

Mas se os padres de Campolide

não nos merecem pessoalmente e

coletivamente censuras com o seu

acto franco de atirar para lonje a

mascara, se compreendemos e

achamos direito que eles esco-

munguem o nome e a obra de

quem os guerreou duramente, o

mesmo não podemos dizer, nem

dos alunos nem da imparcialilade

e veracidade d'aquele ensino.

Os alunºs, como filhos desta

terra portugucza que todos deve-

mos prezar, honrar e enaltecer

devem a Herculano a hcmenajem

a que os obriga o nome, a obra e

as virtudes do muito que no con-

ceito das naçô-s nos alevanta e

envaidece; como estudantes, es-

pecialmente, esse dever lhes cor-

na.

achámol-o torto e cego, e assim o

deixaremos quando nos formos, pre-

ceitua a sabedoria. Ora, querem lá.

vêr. Gastou-se este ano passado na

Europa 6 America, em construção

de vazos de guerra oitocentos mi-

lhões de francos—cento e sessenta

mil contos, e um cambio ideal. O

jornal onde encontrámos a estatisti-

ca não diz, nos paizes da Eurºpa e

America, quantos doentes morre—

ram sem assistencia, quantas crcan-

ças passaram sem lets e sem ves- ,

tuario, e quantas bocas tiveram fo-

Qiicm bate assim levemente

com tão extrnnha leveza.

que mal se ouve, mal se sente?. . .

Não é chuva nem éjente,

nem e vento com certeza.

Fui vêr. A neve cais

do azul cinzento do ceu

branca e leve, branca e fria. . .

—Ha quanto tempo a não via!

E que saudades, Deus meu!

Olho-a atravez da vidraça.

Pôz tudo da côr do linho.

Passa jente e quando passa

os passos imprime e traça '
Pºlª fôrª bem que 0 (11886886. na brancura do caminho...Uns numeros fazendo pendant aos

outros—para gloria dos povos. Ficº olhªndo esses Siam

da pobre jente que avança

e noto, por entre os mais,

os traços miniaturas:

d'uns peziios de crcança.

Musica celestial

Entre/ilets, ao telefone, para um“

diario portuense:

«No centro do partido dissidente

reuniu-ss hoje a comissão ezecutiva.

Trocaram-se impressões sobre a

situação política, estando prezentes

os snrs. José de Alpoim, Joao Pill-

to dos Santos, Moreira de Almeida

e Egas Moniz.

Todos concordaram na necessida-

de d'uma ativa propaganda liberal

que ajite o pain. ,

' Ouviram? Ajitar o paiz pela rea-

ção terapeutica da propaganda libe-

ral. .. E' na verdade o remedio,

para quem está. ha uns poucos d'a-

nos roendo as cascas do ostracismo.

E descalcinhos, doridos. . .

A neve deixa inda vel-os

primeiro bem det'inidos,

—Depois em sulcos compridos,

porque não podia erguel-os! . . .

no colejío de Cimpolide se as

verdades historicos que Herculano

impoz com a sua pena são consi-

deradas como herezia? que ho-

mems, que cidadãos, que inteli-

jencias saem d'ali, se lhes con-

trastam os documentos do sabêr

com preconceitos fanaticos e men-

tirolas grosseira—?

E' bem de vêr, os padres jezui—

tas podem, devem, talvez, sêr con-

tra o autor historico de mais con-

ceito e mais seriedade, no conjun-

to dos sabias peninsulare—ª; isso,

que a eles se lhes permite, já não

pode aceitar-se a colejiaes portu-

guezes, e muito menos ao ensino

publico dado em Portugal.

Contra Herculano está bem que

esteja o corpo docente do colejío

dos jezuitas; a favor de Herculano

deverá estar todo o estudante que

esse nome queira possuir e, pri-

macialmente, o ensino pratico.

Os padres de Campolide poze-

ram. e andaram bem, a incompa—

tibilidade—mas não se escureça e

esqueça que eles educam; que pe-

las mãos lhes passam, anualmen-

te, mais de cento e cincoenta alu-

nos.

. . . De que modo, a dentro da

verdade e do respeito pelos sen—

timentos patrioticos e justiceiros

do povo luxo, e como agora se

está verificando.

Que quem já é pecador

sofra tormentos, emfim!

Mas as creanças, Senhôr,

porque lhes does tanta dôr?!

Porque padecem assim?!. . .

E uma infinita tristeza,

uma funda turbação

entra em mim, firm em mim preza.

Cae neve na natureza. . .

—-E me no meu coração.

Augusto Gil.

“__-

0 Centenario de Herculano

e os lezuitas

tltino

Como sabem o atual ministerio é

um liberal de tal casta... que é

progressista efaz questão do pro-

grama. Para que ninguem o duvide

far-se—ha a reforma da marafona da

Carta Constitucional, e, ascegura o

«Imparcial» «no sentido de dar a

preponderancia po'itica às classes

conservadoras, principalmente á. ecle-

siastica».

Dominus oobiscnm digam agora,

nos pulpitos a nas sacristías, os saio-

tes dos bemfadados levitas, dominus

Publicaram os jornaes, com co-

mentariºs diversos. a propozito

do centenario de Herculano uma

comunicação do padre Alexandre

de Farii Barros, director do cole-

jío de Campolide, comunicação

em que aquela casa de ensino se

declara extranhi e hostil a todo o

labôr de festa em honra do nosso

primacial historiador. Cada um

tem o direito de pensar como me-

lhor lhe apraza, e é sempre bom,

para todos, que nunca o modo de

vêr peifilhado seja escondido e

negado com exterioridades fala- _

ciozas. Os padres de Campolide

procederam, realmente, com lou-

vavel sinceridade e foram lojicos

com as suas doutrinas e suas ideas

na recuza de se associaram á ho-

menajem, á memoria do grande

nome portuguez.

Eles, como o declaram na sua

resposta aos promotores do cen-

tenario «vên ob e var que este

colejio, bem como a Academia

Cientifica e Literaria n'ele ezis-

tente se honram com a denomi-

nação de Maria Santissima Inacu

lada, sob cujos auspícios e prote-

çâo se fundam e vivem». Por con-

sequenciª, sem mentira, não seria

pos iivei associarem-se a honrar a

memoria d'aquele que não se pe-

jou de chamar superstição e ex-

ploração, ao culto recente da [na-

culada. Eles são jezuitas, e, Har-

culano, do alto do seu sabêr pro-

fundissimo e a todo o pezo do seu

formidavel criticismo historico, co-

mo raros, primacialmente entre os

mais ilustres, combateu a compa-

nhia“; afrintou e zurziu, obstinada-

mente, os jezuitas. Eªe; enxerta—

ram de inovações o vetustissimo

tronco da egreja, inventaram do-

gmas como o da infalibilidade, e

o escritor eminente dos opusculos

e da Historia da Inquizição, como

velho catolico tradicionalista, afer-

rado de coração e de pensamento

à velha baze cristã, catolica, admi-

ravelmente Os hostilizou, reduzin-

do a cisco essa nova, amaneirada

e partida relijião. Herculano teve

& corajem de revelar a orijem ar-

quem requeriam.

 

Noticia il'iniporlaiicia

Ó Cometa de Katie»,

A 20 de abril de este ano deve

estar no perilielio da sua orbita o

cometa de Halley que, agora mes-

mo, atravez das imensidões do espa-

ço com uma velocidade de 2500 ki-

lometros por minuto, se vem apros-

simando de Dói, pa.a nos oferecer,

muito em breve, um dos mais ma-

jestosos e memoraveis espectaculos

astronomicos. Aparição maravilho-

za e rara, os cometas vizveis. fo-

ram, por milhares de anos, todas

as vezes que surjia no ceu a sua

configuração luminoza, uma orijem

de terrores, de presajios, de agairos

tetricos. O grito «ahi vem o co-

meta»! era o sinal de uma prostra-

ção jeral de enerjias, de um recru-

descimento doentio do terror so-

brenatural.

A antiguidade pagâ. via u'elles o

horoscºpo de dezaatres, guerras,

postes, mortes de reinantes e com-

bates elisios de Deuses; &. edade

cristâ considerava-os como avizo de

tremendissimas catastrofes, como

uma ameaça e um castigo do eterno

—aquele Deus dos cristãos de tipo

Jehovaico, vingativo e feroz, es-

preitando as ações humanas por

um estreitissimo crivo lá das pro-

fundidades ígnotas. Com os pro-

gressos da astronomia, da lisica, da

espetroquimica, dissiparam-se os

tori-oras, substituindo-os uma ancio-

za curiozidade, e hoje, salvo nos

Um nosso collega local abria o

seu noticiario com a grata nova de

que umas irmandades tinham resol-

vido abrir uma porta exterior na sa-

christia de baixo, para serviço da

mesma, além d'outras coisas de so-

mehos importancia.

Elogiando a iniciativa explicava,

receiosa da não comprehensâo, que

isso era dªaito alcance e d'extrema

necessidade para o asseio, limpeza e

deoencio da egreja (sic).

Não regateareinos os elogios me-

recidos, pois tambem entendemos

que a porta exterior da sachristia

de baixo muito concorre para o as-

seio, etc., da egreja; mas seja nos

permittido lembrar que a mesma

egreja tem sido assaltada por atre—

vidos gatonas, convindo portanto que

ponham boa tranca na porta e a dei-

xem bem chapeada por dentro, para

evitar os arrombamentos.

Convirá tambem tel-a sempre des-

impedida e limpa para se poder man-

ter o asseio, limpeza e deceneia que

são o principal objectivo da obra.

Por ultimo attendendo á disposi-

çao interna da sachristia de baixo

achamos conveniente que a porta 6,-

que nas trazeiras para dar melhor

ªrrumação.

.Ahi Hcam os alvitres para serem

ponderados por os interessados e

O ensino, como pode ser feito'

  

  

   

   

 

  

 

  

 

  

  

   

   

  

gmas um pouco mais verdadeiros,

centros ainda bsrbaros do sertão ' convidam a sociedade temporal &
ou da steppe ou nos meios ainda

poderozameute imbuídos de misti—

cismo fanatico, salvo ahi, os come-

tas que as predições da astrono-

mia-matematica. anunciam, já nao

provocam tremores desvairados nam

levam as imajinaçõos á. tortura de

conhecerem qual o prezajio que se

real za.

0 cometa que vamos têr a fortu-

na de comtempiar nas noites de

clara e afavel atmosfera estival é

um dos mais notaveis entre os ob-

servados, e com esta sua aparição

atual ha já. vinte e cinco vezes que

nos aparece no ceu—desde as eda-

des historicos. Na historia dos pre-

conceitos humanos —que é afinal de

contas a narrativa dramatica da

existencia dos seres racionaes—

tem este cometa singular relevo, e

á sua aparição e desapariçao, inten-

cionalmente, ligaram os antigos fe-

nomenos de que dependeram gran-

des mudanças na vida dos povos

e no destino das nações. O cometa

de Halley foi modernamente estu-

dado, pela primeira vez, pelo grau-

de nome da astronomia—Newton.

Ele, e o sabªo que batizou com o
seu nome esse corpo celeste, estu-
daram-no por ocaziao do apareci-

mento de ISSO, medindo-lhe & or-

bita e representando-lhe, matemati-

camente, o andamento na ecliptica.

Halley, que aprofundou as suas ob.

servações, escrevendo uma celebre

teoria dos cometas anunciou o re-
gresso do astro ao ponto do ceu
chamado Periheiio—o log—ir que
mais perto do sol tocam os corpos

no seu movimento de translação,—

e tendo marcado esse regresso para
1759 viu confirmada a sua preyizâo

cientifica.

Na Eurºpa sabia de então foi

um delirio de entuziasmo, por coin-

c direm assim. dando á teoria a au-

toridade do facto, os calculos do

astronomo e os movimentos do co-

meta. Podia dizer-se fundada a par.

te da astronomia que trata de co-

nhecer, pezar, medir, os mais curio-

zos, talvez, dos corpos celestesz—o

cometa de Halley segundo a fraze

de Flamarion (de que nos vimos

guiando nestes breves apontamen-

tos) «satisfazendo á predição dos

astronomos, abriu uma era nova a

astronomia cometarias.

Movimento dos cometas no espa-

ço, periodicidade, hipotezes sob a

sua constituição atomica ou atar-

atnmica, configuração e teorias de

jeneze _e desenvolvimento, suas re-

lações e inter-induencias com os

planetas, tudo isso veio depois co-

mo consequencia, desenvolvimento

e conciuzão da primitiva e retum-

bante descoberta.

Nos dominios, pois, da ciencia o

cometa de Halley marca epoca.

Do seu aspecto magnifico e im-

pressionante no ceu, falam centenas

de memorias e de tratados, e. me-

lhor que essas documentações do

passado falará o ceu, dentro em

pouco tempo. «Abi vem o cometa»!

terror antigamente do mundo, e,

agora em dia, objecto de estudo de
"comtemplaçao, de observação mara-

vilhado—espetaculo unico e inapre-

ciavel, eil-o que ahi vem avançando

sempre, pontual na sua vizita como

os ponteiros (Yum mostradôr. E

como esses curiozos corpos celes—

tes estão na ordem do dia, voltar-

nos hemos a ocupar do interessante

e belo assunto.

 

%
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III

Depois. os que fallam em nome

do pontifica, tendo tomado vir-

tualmente absurdo, por inutil, o

sacrifício do Golgotha para a re-
dem/ação da humanidade, ou dan
do ao Christianiemo um adjun-

to na sua obra divina, divertem-

se em negar no Syllabus os «do-

da civilisapã) moderna», e tendo

elevado o erro, apenas tolerado,

e ainda mal que tolerado, nos do-

minios do opinativo a dogma in-

disputavel, e santificado assim

uma opinião prior que ridicula,

  

     

  

                 

  

  

  

  

                

  

  

uerra civil. E' a Companhia de

ícsus na sua manifestação mais

caracteristica.

Os princípios da Carta, como

os de todas as constituições ana-

logas, são condcmnados, anothe-

matisados, exterminados cin pct-

to». E” a communa de Paris pre-

]ígurada em Roma, a arrasar e

queimar em vez de edifcar todos

as conquistas do progresso so-

cial, todas as verdades fundamen-

taes da philosophia politica. Ao

concilia vagabundo, segue-se en-

tão o concílio parado. E' que fui-

ia aº Syllahus a sancpão divina.

Dar-lh'a-ha a infalribilidado in—

dossada pelo episcopado ao papa

ou á sua ordem.

Ajuntam-se não sei quantos

bispos, muitos bispos; uns reaes,

outros pintados: aggremiam-sc;

e o papa pergunta ao gremio,

em vez de a perguntar a si mes-

mo, se é infallivel.

Os bispos tornam «: encolher

os hombres ou a rir se, dizem-Ihe

que sim, o vão ceiar.

«O papa infallivel, que não so-

bia se era fallivol», fica emfim

descançado; e os bispos ceiados,

dormidas & desapnssados da «oi-

sum est Spiritui Soneto et nobis»

do concílio apostolico de ]erusa-

lem, transferido definitivamente

para a Casa-professa voltam a

annunciar aos respectivos reba-

nhos essa nova correcção das

cerroneas» doutrinas da primiti-

va egreja.

(Continua).

Alexandre Herculano.

?to domo nostra

IX »

Da ultima vez, que alinhavamos

umas considerações sob & ru-

brica supra, referimo-nos muito
succintamente. que mais não con—

sente a indole do jornal nem o
cabedal de conhecimentos do arti-
culista, ao mau estado sanitario

da villa, que infelizmente perdura.

Dissemis, que se impunha a
analyse das aguas das fontes pu-
blicasçpara as usarmos com con—

fiança ou rejeitar por improprias.

Até hoje, que saibamos, ue-

nhumas providencias se tomaram
n'esse sentido, não atinando nós

com a causa de um tal desmaze-

lo, visto que não podemos nem
queremos attribuil-o a mal inten-
cionado proposito.

Pois embora! Havemos de ator-
mentar os ouvidos de mercador

das auctoridades competentes com
o chocalhar contínuo e monotono
da campainha de alarme.

Sur. sub-delegado de saude,
snr. administrador do concelho,

snr. presidente da camara, todos
juntos ou o que tiver mais consi-
deraçàopela saude publica, de

commum accordo ou isoladamente,

que todos teem competencia le-
gal, mandem encher urnas garra-

finhas de agua das diversas fon-

tes, e, arrolnadas e lacradas, en-

viem—n'a: ao laboratorio official,

que a resposta não se fará espe-

rar. ,

Vêem! Custa ao pouco! E são

tão raras as occasiões de obter

gallinha gorda por pouco di—

nheiroll. . .

$

# *

Le nos, se nos não falha e me-

moria, n'um periodica da localida-

de, que ia na administração do

concelho proceder-se á vaccina-

ção e revaccinaçso. visto que gras-

sava na villa a varíola com uma

certa intensidade.

Parece que a existencia de va-

ríola intra-muros é a razão da vac-

cinação, mas tal não passará de

mera coincidencia.

Tendo a vaccine, como é do co-

nhecimento vulgar, unicamente—

e já não é pouco—a virtude de

prevenir contra a erupção, ou pe-

lo menos de lhe attenuar & inten-

sidade, quando sobrevenha, não 6

natural, que se espere pela opide.

 



_________________________
______.__—————-————————

mia para vaccinar, como não 6 de

sensata previdencia pôr trancas na

porta depois do roubo.

Temos ouvido dizer a muita

gente, que não é bom vaccinar na

epocba de epidemia, e nas pales—

tras dos entendidos temor escuta-

do, que esse preconceito, esse er-

ro crasso. (ilha da ignorancia,

provém de que algumas vezes a

creança. ou o adulto, no acto da

vaccinação, traz iá incubado a

doença, que vem coincidir com as

manifestações vaccinicss, toman-

doae como eau-a o que não pas—

se de simples succesaao.

Ora não havendo ninguem em

Ovar com interesse ou vontade de

rrarear a reputação da vaccina,

não é lícito attribuir a diligencia

das auctoridades a existencia da

doença.

Se nao se vaccina todo o anno,

em dias certos da semana para

commodidade do publico e dos

technisos, será por qualquer mo.

tivo, que ignoramos, mas justo.

Resar a Santa Barbara só quando

troveja não é para espiritos since-

ramente devotos e cantos. Mas ja

que temos agora a vaccina a apro-

veiial-a, não esquecendo que a

sua acção não é permanente e

que por consequencia a revacci-

nação é egual'nente necessaria.

a:
a *

já que estamos com as mãos na

massa, como se costuma dizer,

fallaremos muito brevemente so-

bre outro assumpte, que tambem

muito interessa a saude pablica— ,

os generos alimentícios.

Estamos convencidos 'de que

em Ovar se consomem muitos ge-

neros adulterados, e no emtanto

não temos nenhum motivo espe-

cial para suspeitar d'este ou d'a-

quelle negociante, antes nos apra:

presumir, que todos elles estão

convencidos de que os generos,

que expõem à venda, são cs mais

puros. —

D'onde vem entao a nossa sus-

peito?!

Muito simplesmente de vermos

o seu msn acondicionamento. a

sua rua conservação. e alem d'isso

o facto de se venderem, como

veem da origem, sem verificação

alguma.

Ora a origem e o Porto, em re-

gra, e o Porto tem fornecido mui-

tos falsificadores, a quem uma

quasi impunidade póle provocar

a re ' o do crime. .

Dmªe as aucto'ridadee loeass

não podem ter a nossa ingenui.

dade, porque outras responsabili-

dades andam presas ao seu cargo,

não podem nem devem tirar con-

clusoes aprioristicas, antes neces-

sitam de veriticar.

Visitas sanitarias e periodicas

deviam fazer-se aos estabeleci-

mentos e de grande regosijo sería, _,

que ellas tossem inuteis por se

encontrar tudo no mais completo

estado de asseio.

N'eata terra, onde ha uma grau-

de quantidade de estabelecimen-

tos, nada admirará de resto, que

a ignorancia de muitos—e a ga-

nancia de alguns porque não? -

esteja a negociar com generºs im-

propri0s para consumo. .

Deixando para ulterior artigo a

revista dos diversos generos, uma

coisa podemos desde já afiirrnar,

porque é do domínio publico, e

vem a ser 'que todos os anos se

vende vinho novo antes do prazo

legal.
_

Ora a lei, que não permite a

sua venda antes de melado de

  

 

  

  

   

E cada em que eu via

(Desculpem, mas nao resisto

a dizel 01) me psr'cia

a fiel photographia

do padre-santo Oallisto. . .

Ease eomêta, alinsl,

sumiu-se no espaço indndo,

sem mais de si dar signal

e sem fazer bem nem mal

como os outros que tem vindo. . .

Mas o de Halley? Ease amigo

dos diabos, que não tarda,

quem sabe se traz comslgo

d'ests vez qualquer perigo,

peste e fome, ou guerra em bardo

Uns dizem—que sim, que sim!

e outros—que nio,_que naol

Com franqueza, quanto a mim

nada digo, porque emBm. . .

quero vêr quem tem rasto!

Mas. leitor e amigo meu,

se quer saber esas treta,

um conselho lhe dou eu:

os olhos ponha no céu

e o nariz só no eomôta.

Zat.

NOTICIARIO

  

No dia 21 passou o seu annivero

serio nataltcio a Ex." snr.“ D. Ma-

ria Adelaide Estevão Aralls, vir-

tuosa esposa do nosso prestimoso

amigo dr. Pedro Chaves.

As nossas respeitosas felicita-

ções.

,=E'artiu terça-feira para The-

mar com poucos dias de demora,

o nosso dilecto amigo Antonio

valente d'Almeida, illustre dire—

ctor d'csta folha.

=Esrao em via de restabeleci-

mento os snrs. Arthur Ferreira da

Silva e Antonio Maria Gonçalves

Santhiago.

===-Tambem está restabelecida a

anr.' D. Maria da Gloria Pinto do

Amaral, e posa do snr. dr. jose

Duarte Pereira do Amaral.

Consorcios

Na egreja parochial de Couto

de Cucnjaes realisou-se no dia ao

do me: corrente o enlace matri—

monial do snr. José Ferreira Ma-

laquias, conceituado commercian-

te d'esta villa, com a snr.“ D. Ca-

rolina Soares, filha do abastado

proprietario snr. Manuel Bernar-

do Soares, de Rebordões, d'aquel-

la freguesia.

Os noivos regressaram n'aquel-

le dia a esta villa, onde vieram

passar a lua de mel e fixar resi-

dencia.

=Tambem se consorciou na

parochial d'esta villa com o snr.

Dionisio Carvalho da Cruz.a me-

nina Rosa Ferreira, filha do ha-

bil serralheiro sur. Antonio Fer-

reira.

A todos appetecemos venture-

so porvir.

Movimento associativo

Domingo passado reuniu a as-

sembleia geral da Associação dos

Bombeiros Voluntarios, com o

fim de tomar conhecimento do

relatorio. contas e parecer do con-

selho tiscal relativos a gerencia

de 1909, os quaes teram appro-

vados.
.

—Com o mesmo fim reuniu

egualmente n'aquelle dia. _sob a

presidencia do snr. Autorun Au-

gusto d'Abreu, a assembleia ge-

    

   

  

  

  

  

 

   

ral da Associação de Soccorros

Mutuos, sendo approvadOs por

unanimidade, além do parecer do

conselho fiscal, relatorio e con-

tas da gerencia transacta com o

saldo de 137$555 _réis, votos de

louvor a direcção coerente, e pre-

sidente da assembleia geral snr.

dr. Antonio dos Santos Sobreira.

Em resumo damos a nota da

conta d'esta Associação, apresen-

tada e approvada pela assem-

bleia:

   

novembro, se não estamos 'em

erro, e porque o julga prejudicial

a saude.

Manoel Nunes.

 

RIDENDO

O povo torna a tornar

tal e qual como no eelypae

de novecentos, a olhar

psr. o eeo, a procurar

a chave do apocalypse. .

 

RECEITA

Vendo um oomêta qualquer

que ha poucos dias luziu

no espaço, pôs-se a tremer

suppondo$a esteve a ver

o que 0 H ey dssoobriu.

Quotas . . . . . 552$27o

joias, diplomas, esta-

tutor, regulamentos.

 

  
  

A PATRIA

cadernetas e reque-

rimentos . . . .

juros . . . . . 6133500

Olfertaa .le pharma-

ceutims . . . . 22$530

Otfnta dos socios ho-

norsrios dr. Gonçalo

Hier e esposa . 2$000

Simma réis. . 651$0i0

DESPEZA

Subsídios de doença . tor$74o

, de parto. . 93000

» para funeral 93000

Medicamentos . 2573815

Ordenados a emprega-

dos . . . . .

Aluguer de cas . .

Impressos e expedien-

1 133530

2085000

te. . . 3$37o

Somma réis. . 51453455

Receita . . . . . 652$010

Despeza. . . . . 5i4-8455

Saldo. . 137$555

Capital anterior . . 1:145$105

“28255660

6353000

Capital lOCÍll . . .

Capital convertido em

inscripções . . .

Capital emprestado .

Capital em caixa . .

Capital social.

Transferencia

Pela ultima ordem do exercito

foi transferido, como desejava, pa-

ra o districto de reserva n.' 24.

com sede em Aveiro, o tenente

de infanteria e nosso conterraneo

e amigo snr. Francisco Coentro.

"museum—into militar

Por ser de interesse publico

novamente chama'uos a attençao

para o edital que publicamos na

sedçâo competente, lembrando

que todos os mancebos que com-

pletaram 19 annos até 3x de de-

zembro findo seus paes ou tutores

são obrigados a participar duran-

te o corrente me: de janeiro, na

secretaria da camara, que chega-

ram á idade de ser inscriptos no

recenseamento militar, sob pena

de 208000 a 50$ooo reis de mul-

ta.

Espectaculo

Domingo preterito houve novo

espectaculo no nosso theatro pela

troupe internacional de varieda-

des, mas d'esta vez deixou mui-

to a desejar talvez por n'elle nao

cooperar alguns dos seus antigos

elementos. Tambem pouca con-

correncia aturou o estupante es-

pectaculo.

Festiíidads

Com um explendido dia de sol

realisou-se domingos annunciada

iestividade do Martyr S. Sebas-

tiao, no largo Almeida Garrett.

A' tarde, no arraial, onde se fez

ouvir ate ao anoitecer a banda

Ovarense, a concarrencia foi re-

guiar.

 

Bibliotheca ils Educacão lodem

“SOCIALISMO EANARQUISMU,

Tradução de Ribeira de Carvalho

A Bibliotheca de Educação Moder-

na que iniciou a sua publicacao com

0 iier a Eurela s a Liberdade, de

Emílio Bossi, o famoso auctor do

Christo nunca existiu, acaba de pôr

á. venda um novo livro, notabilissimo

tambem, intitulado Socialismo e

Anarquismo. devido à pena do

grande pensador Eamon.

E' um estudo, completo e claro,

acerca destas duas doutrinas so-

 

ciass. Poderíamos dar lhe os segaim

tes sub-titulos, porque todos estes

I3$710 assumptos são tratados no livro:

O que é o socialismo—A sua ori-

gem, os seus diversos systemas (

doutrina—() que querem os socia-

listas—A socredade futura—A sup.

pressão da miséria—A substituição

dos exércitos e dos regimenspenl-

tenciarios —-0 casamento sem aucto-

rizaçao paterna e sem a intervenção

da Egreja ou do Estado—0 amor

livre—Como se pode pôr em pratica

o socialismo—O socialismo e a reli-

giao—A marcha incessante para a

revoluçao—A união de todos os re-

volucionarios—A propriedade e o

trabalho—A constituição da familia

e do ensino —0 que é o Collecti-

vismo—O que é o Communismo —-0

que será a sociedade no dia seguin-

te ao da Revolução Social —0 socia-

lismo cathólico é uma burla—Os

progressos do syndicalismo.

0 que é o Anarquismo—A sua

ori 'em e os seus diversos systemaa

— que querem os anarquistas—-

Opiniões dos seus maiores escripto-

res—A liberdade integral, aspiração

dos verdadeiros revolucionarios—

O iutsrnacionalismo ou uniao de to-

dos os povos—A evolução da ideia

de patria—Os mártyres do Anar-

quismo -0s socialistas-anarquistas

portugueses—A Anarquia é o com—

plemento do Socialismo.

Como se vê, o Socialismo e Anar-

quismo, segundo volume da Biblio—

theca de Educação Moderna, 6 uma

500$000 obra que estuda e esclarece aquellas

14735660 duas doutrinas, tornando.“ indis—

pensavel a todas as pessoas que dese-

. I:282$660 jam instruir-se e que se interessam

pelas modernas questões saches.

 

Preço do volume: brochado. 200

réis. Magniticamente encadernado

enpercalina, 300 réis.

A venda em todas as livrarias.

Bemotte—se, tambem, pelo correio,

para todas as terras da provincia,

Africa 0 Brazil. Pedidos a Livraria

Internacional, calçada de Sacramen-

to, ao Chiado, Aint—Lisboa.

 

Districto administrativo de

Aveiro—Concelho de

Ovar.

Comissão de recer-,

sarmento militar

A commissão, em des-

empenho do preceito do 5

2.º, do artigo 22.“ do regu-

lamento dos serviços do re-

crutamento, faz saber que,

na primeira quinta—feira do

mez de janeiro de l9l0 te—

rá logar a primeira sessão

para & inscripçâo no re-

censeamento militar de to-

dos os mancebos dentro da

edade legal.

Mais faz saber que todos

os mancebos que até 31 de

dezembro de 1909 já tive-

rem completado 19 armas

de edade. e que ainda não

tenham sido recenseados,

são obrigados a participar,

durante o mez de janeiro,

á commissão de recensea-

mento, que chegaram à

edade de ser inscriptos

no recenseamento militar.

Egual participaçâo deve ser

feita pelos paes, tutores, ou

pessoas de que os manoe—

os dependam. A' falta de

cumprimento desta obri-

gação corresponde a pena

de 205000 3 500000 réis

de multa.
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O que se faz publico, pa—

ra conhecimento dos inte—

i'essados e para que quaes-

qiier pessoas possam apre—

sentar à commissão os es—

clarecimentos que julga-

rem convenientes.

Sala da commissão, em

10 de dezembro de 1009.

O Presidente.

J. Soares Pinto.

VENDE-SE

Um magnifico predio de so-

brado com quintal, agua enca-

nada e muito bem dividido, no

largo do Martyr (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 Martyr.

__.

Mercearia Valente

PRA («?;—OVAR

Acaba de eXpôl' á venda um

sortido das afamadas conservas

d'rA Varinan, que vende pelos

preços da fabrica.

Tambem vende a superior

farinha «Nestlé», por preço in-

ferior ao Porto.

Acaba tambem de recebe—

novas remessas de arame simr

ples e farpado, rêzle de arame.

pá: de ferro, fogareiros, tintas

e um completo sortimento de

ferragens.

Em mercearia—de tudo e

artigos de primeira qualidade

Tudo a preços baratissimOS.

ooo.--

Reportorios

e Almanachs

PARA 1910

 

 

Encontram-se à venda na

Imprensa Girilisaoão

lar de Passos lsnoel. ill a tiº

PORTO

 

Grandei descontosa

aos revendedora.

0-4)O..

Oct-si 15808“

O mais chic . vert-do ”tudo

em

BILHETE. POSTAE8 ILLUSTRAOO.

Sempre as mais mentes uovtdsdss.

eu, E. de Santa Catharina, aro“

Inha-lc se Pri-aindo Janis.

PORTO.

 

_*—



4 A PATRIA

 
PARA.

Consumo () eXportaçào

DE

Carmina” & TKWO,Sue.“

G1ande déposito dos seus conhecidos Vinhos—CELESTE

(0131ete)VIRGEMBAIRRADA ((311001pado), VERDE DE

CAMERA (3 SUPERIOR BRANCO. '

Alcool;aguatd(311tes de vinho, Ego(3 bagacei1a;g(310p1-

gas flnas (3 baixas.

;FINOSVINAGRES TINTO E BRANCO

—* ' “|
 

Nasua “ªvancada” faz., &ene'xs, p'xpas, qnaúoías, Gems

ee qn'xnko, nee'nno, u'xges'uno e (06.0 0 ma'xs concernente à

mesma garant'xnno & setinez. e petíe'xeão nos sens kraBaQnos.

 

"RUA DAS FIGUEIRAS

ªOVARª


