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RETALHOS!

OS ROTATIVOS

Um jornal reaccionarío dizia

que o rotativismo acabou para

sempre; ora a rotação dos dois

grandes partidos. que podiam go-

vernar, progressista e regenera-

dor, impunha-se, era inevitavel,

os outros só por mercê d'estes po-

deriam sustentar-se.

. E agora não acabou o rotati-.

Vismo por ue aquelles dois parti-

dos, quan o não governam inde-

pendentes, governam alliados,

como vimos com o snr. Franco,

com o snr. Amaral, e como vemos

com o snr. Campos Henriques.

São elles. são os dois que pre-

dominam, levante-se outro com

igual força, e a rotação em vez

de ser entre dois, será entre tres.

E' o rotativismo ainda.

 

_E não sei porque tanto se re-

ceiam e se condemnam as disso-

luções do parlamento.

Se as maiorias representam

bem a opinião geral, e só assim

seria para estranhar-se ou de jul-

gar-se sem motivo esse acto, en-

tao deve resultar darem as maio-

rias futuras da mesma côr, repre-

sentantes do mesmo partido, que

ass¡m ainda mais se aiiirma.'Por-

que se grita, todos sabem.

_ As maiorias são artiñciaes~

feitas na maquina eleitoral-que

está. na mão dos governos-eis a

razão, porque o partido mais re-

presentado não gosta da dissolu-

ção, mas devia antes não gostar

da maioria que obteve por igual

processo.

Almeida Medeiros.

DIVIDA FLUTUANTE

_ Na folha official do dia 20 de

janeiro appareceu pubiicada a nota

da divida flutuante nos mezes de

junho a novembro de 98. Em ju-

nho era, na importancia de 795844

contos, em novembro 805834-

mais 990-onde irá isto parar?!

Bernard”

Tem-se n'estes ultimos dias

fallado em bernardas. Não sabe-

mos se ha razão para isso. Diz-se

que as forças publicas estão de

prevenção para o que dere vier.

A bordo dos navios de guerra

estacionados no Tejo fazem-se pi-

quetes e rondas.

Provavelmente não ha nada.

Antes assim.

Os jornaes continuam acesos e

quem se regular pelo que dizem

as folhas politicas facil será sup-

pôr que estamos em vento de gra-

ves perturbações. O ministerio es-

tá. fazendo por se aguentar apesar

de tudo.

0 sr. conselheiro Ferreira do

Amaral e a locação de Paris

De outro caso não menos inte-

ressante do que da attitude do

partido regenerador -liberal a!

apoiaro governo para tque ellej

lhe conserve os governa ores no.

ultramar, se occnpou tambem o¡

Novidades. E' a promessa da le-

gação de Paris ao sr. conselheiro

Ferreira do Amaral, que ha pouco

deixou a presídencia do conselho

de ministros, cuja promessa é em

troco, diz-se, de um apoio politico

traduzido nos votos dos deputados

affectos á sua pessoa.

Ha dias que se vinha fallando

sobre um movimento diplomatico

para o que se realísaram varias

combinações. Dizia-se que o sr.

conde Sousa Rosa seria nomeado

embaixador de Portugal junto de

O sr. conde. estranhando o fa- I dio a ir com elle ao Japão: o go- ||

cto, respondeu rejeitando esses

cargos e que O governo 628558 O

ue entendesse. Disse mais que

ôra nove annos ministro em Was-

hingtou e dezeseis em Paris, sen-

do para admirar que depois de 25

annos de bons serviços. o exone-

rassem.»

-Foi exonerado de major ge-

neral da armada, interino, o con-

tra-almirante José Cesario da Síl-

va, e nomeado director da Escola

Naval, e foi nomeado major ge-

Vaticano, quando ali a vaga se neralda armadaovice-presidente

abrisse, indo no entanto para a

commíssão de limites; na vaga

aberta pello fallecimento do sr.

conselheiro Francisco Maria da

Cunha.a fim de ser substituido

no logar que occupa na legação de

Paris pelo sr. conselheiro Ferreira

do Amaral.

Osr. conde Sousa Rosa que

foi chamado a Lisboa, recusou a

situação que lhe offereciam e no

sabbado 23 do corrente regressou

a Paris, a fim de reassumir as

funcções do seu cargo.

_O Novidades noticiando este

acontecimento disse o seguinte:

Parece _ue se levantaram dif-

ñculdades ida immediata do sr.

Ferreira do Amaral para a lega-

ção de París. O sr. Thomaz Rosa,

chamado a Lisboa pelo sr. minis-

tro dos estrangeiros, recusoua

situação que lhe offereciam na

commissão de limites, onde esti-

vera o sr. Francisco Maria da

Cunha. Como é natural, acom-

pensaçãosinha não seria cousa

difficil de arranjar. Consta, porém

que o sr. Thomaz Rosa não ac-

ceitou. Como lhe promettiam a

embaixada junto do Vaticano,

quando ali a vaga se abrisse. o

sr. Thomaz Rosa teria declarado

que eSpera que isso aconteça pa-

ra deixar a capital franceza. To- rios do nosso chefe como um

poucos dias¡ducto de habilidade maliciosa. A'davia. ainda ha bem

o sr. Ferreira do Amaral afñr

Augusto de Castilho, ex-ministro

da marinha.

Segue-se d'aqui--o franquismo

appoia o governo -~ transacções -

negocws.

Conferencia

El-Rei teve uma larga confe-

rencia com o sr. Pimentel Pinto e

dá-se a este facto grande impor-

tancia. Em que fallariam os dois

elevados personagens?

Fragmento de um artigo do

«Diario Popular»

Mostramos ante-hontem qnaes

foram os motivos de ordem par

tidaria. que determinaram o sr.

Julio de Vilhena a promover a

crise.

N'este intuito dirigiu-se elle ao

sr. Campos Henriques, apenas re

gressando do Porto, expondo-lhe

novamente a situação e, com gran-

de surpreza, ouviu declarar a s.

ex.n que sómente sahiria do mi-

nisterio se lhe apresentasse uma

solução ministerial, feita d'aocôrdo

com El-Rei ou com o chefe do

partido progressista. Esta res-

posta foi celebrada pelos adversa-

pro-

sahida. da secretaria do ministe-

mava peremptoriamente, que, nãoírio da justiça já o sr. Vilhena sa-

querendo continuar por aqui, ia bia que os amigos do sr. Campos

representar Portugal junto do g0- Henriques lhe festejavam a rara

verno da Republica Franceza. Se habilidade. chasqueando da inge-

agora tem dífñculdades, será a se- unidade do chefe. Elle pavonea-

gunda nega que encontra na le- va-se sorrindo-se e associando-se

gação de Paris, o que é de bem aos motejos.

pouca fortuna.

(TUDO TRANSACÇÕES l)

(Da Crença Liberal)

0 partido rcgenerador

 

Outros como Bouvet, Cardoso,

verno era lá tolerante e Francis- l Mailla, Bonjour, triangularam o

co Xavier-pregou á sua vontaWio, e imprimiram em chmez

Em 1674 contavam-se na capi?

tal, em Meaco. doze religiões di-

versas -a christã tinha sido pros-

cripta.

Os hespanhoes, senhores das

Philipinas e visinhos do Japão

causavam receios. Desde 1586, a

religião christã deixou de ser con-

sentida aos japonezes sob pena del

morte, mas com suas alternativas

de mais ou menos indnlgencia.

Os portuguezes e os hespanhões

continuaram commerciando com

grandes vantagens.

Em 1637 os holandeses, então

iigadaes inimigos dos hespanhoes,

tomaram, perto do Cabo da Boa

Esperança, um navio heSpanhol,

onde encontraram a corresponden-

cia do consul de Hespanha em

Nangaznki.

As cartas do consul, um tal

Moro, continham o plano de uma

revolta dos christãos com o fim

.ie se apoderarem de todo o paiz.

Us hollandezes remetteram as

cartas ao governo japonez-o con-

sul preso confessou o crime, e pa-

deceu o supplicio do fogo.

Em seguida os neophítos dos

jesuítas e dos dominicos, orçando

par trinta mil, pegaram todos em

armas, foram batidos, e refugia-

ram-se n'uma fortaleza á Beira

do mar, em Nangazaki.

Os estrangeiros foram expul-

sos, até os proprios hollandezes,

que denunciaram a revolta-e um

dos seus navios, 61110 comandante

se chamava Kokbeker, teve que

assestar os seus canhões contra a

fortaleza, onde os christãos se de-

fendiam.

O governo renunciou a. todo o

commercio exterior -o imperador

Jemits decretou, que para o futuro

nenhum japonez podia sahir do

paiz, que (os christãos indígenas

seriam presos e se dariam mil es-

cudos a quem descobrisse um mis-

sionario.

Esta isolação de todo o mundo,

estes rigores para com os nacio-

naes, e a tolerancia com os outros

cultos, estão provando a revolta

dos missionarios que alem d'ísso

O sr. Vilhena comprehendeu, os annaes do Japão e da China

em toda a sua extensão, a desleal-

resposta do sr. Campos Henriques

lattestam.

dade do seu correlegionario. A: Apenas aos hollandezes se con-

!sentiu, que fossem commercial' a

envolvia a exigencia d'nma con- I uma pequena ilha, a Des¡ma--sen-

dição impossivel de realisar, por-

que representava ou um acto 1n-

constituxcional praticado

do-lhes todavia precise jnrarem,

que não professavam o christia-

or El- lnismo, e calcalem aos pés a ima-

0 pI'Ogramma apresentado na Rei, ou uma deshonestida e poli- gem de Christo, depois de reco-

assembleia d'este partido do dia 2_ tica praticada pelo o chefe do par- lhídos a uma prisão onde os reti-

do corrente é promettedor, e ten- ' tido regenerador.

do a corrigir os defeitos ou vícios,

que entre nós contrahio o syste-

ma representativo. Veremos a exe-

cução. A assembleia foi numero-

sa.

Conde de Souza Rosa

e Augusto de Castilho

-Ainda ácerca da chamada do

sr. conde de Sousa Rosa a Lisboa,

o correspondente, n'esta cidade,

ara o Primeiro de Janeiro, do

Borto, deu a informação seguinte:

~O sr. Wenceslau de Lima dis-

se a esse diplomata que, desejan-

do vaga alegação de Paris. lhe

offerecia o governo geral da India

ou um logar na commissão de lí-

mites, com o ordenado de tres

contos.

 

O BREVE

DüMlNUS AG REDEMPTUR

Nós estamos justificando a

abolição da ordem de Je-

sus por Clemente.

OS JESUITÀS ill) JAPÃO E NA CHINA

I

No Seminario,

nham, em quanto duravam as

transacções.

Aos japonezes foi tambem pro-

hibido o construírem navios para

o alto mar-e foram consideradas

o maior dos crimes as suas rela-

ções com os estrangeiros.

Estes serviços dos jesuítas no

Japão não deixam de ser aprecia-

veis.

II

Na China os jesuítas entraram

a primeira vez no tempo de Chin-

Tsung, em 1581.

Em 1600 Matheus Ricci e de-

pois d'este outros jesuitas instrui-

dos nas mathematicas obtiveram

bóa acolhida dos imperadores:

Adam Staal, que ensinou a fundir

as cartas t0pographicas.

A estes trabalhos scientificos, e

não á influencia das doutrinas re-

ligiosas, devem os jesuítas os fa-

vores imperiaes. Não teem os chi-

nos, íñem os ensine, ou exceda,

ao moral, nem na crença do Ente

Supremo.

O padre Comte escreve nas

Memorias da China, e não era.

necessario o seu testemunho -

«que essa nação conservou du-

rante dois mil annos o conheci-

lmento do verdadeiro Deus, e sa-

'crilicou ao creador no mais antigo

templo do universo-e praticava.

as maximas mais puras da. moral,

emq uanto a Europaestava na cor-

rupção e no erro.

Mas pouco depois da primeira

entrada dos jesmtas na China fo-

ram estes perseguidos, e outra

vez no tempo de Khang-Hí, o so-

berano de raça tartara. que os

recebeu e alojou no paço e afi-

nal foram expulsos pelo seu filho,

quando tambem na China todos

os cultos são consentídos.

Vejamos os motivos.

 

Os motivos qualquer os pode

ver no livro, que G. Pauthier, um

orientalista distincto, e muito re-

putado, escreveu sobre esse vasto

imperio. A China-ou Descripção

Historica, e Litteraria segundo

documentos ohinezes. .Paris 1853).

Mas não invoca o auctor sómen-

te esses documentos, mas os es-

criptos dos jesuítas, que ainda são

mais insuspeitos.

A paginas 442 cita a. historia

da China do P. Alvares Semedo,

que traduziu o decreto contra os

missionarios publicado sob a dy-

mnastía dos Ming.

E' assim:

«Tendo sido plenamente infor-

--mados pelo Li-pu (conselho dos

«Ritos), e pelas humildes suppli-

«cas e avisos dos nossos manda.-

(trins, que os P. P. Vagnon e

«Thiago Pantoia com seus com-

«panheiros, sob pretexto de reli-

,rtgião, perturbavam o socego do

«nosso povo, e machinacam sur-

«damente uma revolta entre os

«nossos vassalos, e um levanta-

«mento geral no nosso Estado,

«nós ordenamos ao Li pu de Nan-

«lx'ing e aos mandm'ins das nossas

«províncias que em qualquer par-

ate, onde estes estrangeiros se

(tacliam, os façam conduzir e es-

«coltar até á cidade de Cantão-

«e que d'ahí voltem ao seu paiz,

«e deixem a China em descanço~

«e emquanto ao padre Thiago Pan-

thoía, que nos foi indicado como

Irccapaz de corrigir o nosso calen-

¡adario, e que por isso o aggrega-

«mos ao numero dos mandamos,

«nós queremos e ordenamos. que

«não obstante essa qualidade, seja

despedido, tal é a nossa vontade»

(Historia da China-«de Alvares

” Semedo-trad. franceza-pg 326.)

I Durante a menoridade de

Khang-Hi a exclusão dos missio-

!narios jesuítas foi ainda pronun-

1ciada pelo conselho ou tribunal dos

,ritos

4 O imperador lihang-Hi prohi-

que S. Francis- .os canhões, foi mandarim, e Fer-!bin o exercicio da religião catho-

co Xavier fundou em Gôa, foiÍnando Verbiest, presidente do tri- lica. excepto em Peking ao padre

educado um japonez, que o persua- l bunal dos astronomos. ¡Verbiest e aos seus collegas.
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Em 1692 obtiveram um decreto

que os rehabílitava. . _

Veio a questão entre os jesm-

tas e os dominicos ácerca dos ri

tos chinezes e o mesmo Khang-Hi

em 1706 prohíbiu de novo a todos

os missionarios a sua residencia

na China, se não approvassem a

a doutrina de Khung Tsen (Con-

fucio) e os ritos, acerca dos quaes

se levantaram as controversias.

Em 1723 Yung-Tchíng expul-

sou-os a todos.

Os residentes em Peking em

vão dirigirem-se a um irmão do

imperador e ouviram d'elle esta

resposta:-Nós não vamos á Eu-

ropa imitar a vossa conducta-as

vossas disputas sobre os nossos

costumes nos rejudicam Ide, na-

da faltará á C 1ína.»

Sollícitaram uma audiencia do

imperador, e este disse-lhes:

«Foi-me necessario accudir á

«desordem suscitada em Fu-

«Kian-. . .que direis se eu man-

adasse ao vosso paíz uma trapa

«de bonzos-no tempo do vosso

:confrade Ricci, ereís em pequeno

anumero, não tinheis discípulos

«em todas as províncias.

«No reinado de meu pao eu

tbem vos via crescer, e não ou-

«sava preveníl-o.

«Quereís, que os chinezes_se

«façam christãos, e vossa lei o

“pede, bem sei mas em uma re-

«volta só escutarão as vossas or-

adens, e que hade ser de nós?

Os mandaríns tinham por ve-

zes representado contra os mís-

sionarios, como sediciosos. _

O motivo real, porque dum paiz

tolerante como a China foram ex-

pulsos está-se a declarar em tudo

-é o receio de ue virão a ser

revolucionarios,- o exemplo do

Japão, são os actos, que provo-

cam desconñanças, e foi a impru-

dente e singella conversa do pa-

dre Rígollet com o mesmo Yung-

Tching-que vamos trasladar das

Cartas da India e da China -por

José Ignacio d'Andrade-Carta 96

-Tomo 2.“.

III

Os livros sagrados, que G.

Pauthíer traduziu em um pequeno

volume, ao alcance de todos, «O

Y-Kíng, ou as Transformações,

attribuido a Fu hi, isto é, ao se

culo XXXIV antes da era christã

(e parece, que ainda se não exage-

ram a sua antiguidade), o Hung-

fán, ou a Sublime Doutrina, que

é um capítulo dos Annaes, e data

do seculo XXI, da me-ma épocha,

os commentarios de \Ven-wang e

Tcheu-khung, e os systemas de

Lao-tseu e Khung-tseu ou Confu-

cío, que pertencem, os primeiros

ao seculo XII, e os segundos ao

VI, tambem anteriores a J. Chris-

to, desmentem quanto nos diz

Chateaubriant para encarecer os

serviços dos jesuítas na China.

E que ridiculo não ha em nos

dar como inspiradas por elles as

creanças tradiccíonaes d'esse tão

antigo e tão singular ímperío,

que em muitas instituições e

principios, de que a Europa se

jacta, antecedeu desde tempos re-

motos a civilisação moderna 2 l

Indicaremos as ideas prin-

cipaes dos dois philosophos, Lao-

tseu e Confucío, que ninguem lerá

sem espanto, e que se prendem ás

velhas doutrinas chinezas.

IV

O systema do logico e bem or-

denado,;líga substancialmente o

mundo ao entre-supremo, mas dis-

tingue o espirito da materia e de

modo, que, evitando os defeitos do

pantheismo, resalva a acção livre

e individual do homem.

No-«Tao-te-king-o livro da

Razão Suprema» - depois de ad-

dvertir, que ninguem pode formar

uma ideia adequada á natureza de

Deus mas apenas reconhecer-lhe

a existencia, e alguns dos attribu-

tos, opinião a mais rasoavel. e que

sempre foi a de todos os _espiritos

sensatos, estabelece a differença

entre o absoluto e o relativo, o in-

ñníto é o tinito, o eterno e o varia-

vel -isto é - dois estados do ser

divino, um perfeito na sua unida-

JORNAL D”O'V'.A.R

diversos seres, que d'elle derivam.

E que _sômos nós? Um modo

inferior e phenomeual de Deus,

origem e ñm de tudo_ mas com

duas naturezas, das quas a mate-

rial recebe por transmissão a in-

telligencia, ou o princí io celeste,

que tende para a unida e absoluta..

- Capitulo 10).

Está no mundo sensível a cau-

sa de todas as imperfeições e mi-

serias - comtudo a alma, se pra-

ticou actos meritorios, volta ao

seio da Razão Suprema, e assim¡

o que foi virtuoso não morre dej

todo, conserva o principio da vida.

V

de absoluta, e outro imperfeíta nos¡

Todo o bem, no indivíduo ou na

sociedade, consiste na pratica aus-

tera e permanente da virtude, e

esta em conformarmos as acções

com a razão divina, lei de todas

as existencías.

E' um preceito semelhante ao-

sede perfeitos como o pae celeste

-de .l. C.

Para isso devemos domar os

sentidos e as paixões, renunciar

á actividade, e ao mundo, e eis

ahi a origem da vida ascetica e

mon-acha] na China, onde foi le-

vada ao extremo como na EurOpa.

O Santo, o que aspira a ser

perfeito, segue unicamente as ten-

dencías espírituaes, foge das lu-

ctas do mundo, instrue e converte

pelo exemplo, não repelle nín-

guem, dedica-se á felicidade com-

mum, communica a todos a sua

vida moral e espiritual, faz o bem

pelo bem, sem recompensa, e sem

vaidade, e humildemente-(Cap.

2.0).

Nem a Lao-Iseu falta a abne-

gação de nós mesmos-0 Santo

-(Cap. 63) -recompensa as inju-

rias pelos bene fichas.-

Juntando a caridade. temos na

sua doutrina a moral evangelica-

e ainda o amor a todos os aérea.

Não evitou como não evitaram

os catholicos, as falsas consequen-

cias, as aberrações, a renuncia á.

vida activa, a negação do pro-

gresso, o ascetismo absurdo e pa-

ralisante.

Porém a philosophía do Estado

não é a de Lao-tsen, mas a de

Confucío, que pelo contrario con-

sidera como dever o devenvoloz-

mento e a acção de todas as fa-

culdades humanas.

VI

E' Confucío um outro Socra-

tes, nâo se aventura nas especu-

lações transcendentes, mas ainda

hoje podemos aceitar as suas

theorías como normas da educa-

ção moral e politica. Na sua dou-

trina extremamente pura e eleva-

da estamos obrigados a desenvol

ver o princípio racional, recebido

do ceu, ao aperfeiçoamento de nós

mesmos, dever egual para todos.

(Ta-hi0, trad. or Pauthier).

A lei da con ucta, absoluta e

immndavel, tem o seu principio no

coraçao de todos os homens.-(No-

te-se bem).

0 dever é dever por si mesmo.

E como partecipamos de dois prin-

cípios devemos concilia-los na v1-

da. O sabío añ'asta-se dos extremos

-é ao que chama Confuçio a In-

caríab'lidade no Meio. entre Deus

e a Natureza.

Se no aperfeiçoamento de nós

mesmos está a lei moral, devemos

conhecer a índole humana, as cau-

sas e os eii'eitos, os princípios e as

consequencias, das acções. Aquelle

que conhece a sua natureza raci-

onal, conhece a razão suprema, e

portanto o que é conforme a seus

decretos eternos.

Os deveres, domesticos, civis,

politicos e religiosos, para com os

paes, o soberano, e para com Deus,

não differem na essencia. A Fami-

lia, o Estado e o Universo, são as

tres espheras da actividade huma-

na, espheras concentrtcas, orque

o universo envolve o esta o, e o

estado a familia.

O soberano, considerado como

o pae dos povos, zela asua ins-

trucção e bem estar, administra de

modo, ue mereça a confiança e o

affecto (dos subordinados, e em tro-

cem-mas a obediencia não é ser-

vil-porque tanto os príncipes co-

mo os outros homens deVem es-

cutar «a voz do ceu que fala mais

alto que a sua». E até os minis-

tros podem reprehendel-os, e deso-

bedecerilhes, quaedo offendam os

interesses do povo.

O exercicio da auctoridade so-

berana na philosophia chineza não

passa de um mandato celeste, em

proveito de todos, mas reoogacel, feita, e a segunda,

quando o principe o não desem-

penha devidamente.

A moral de Confucio nas ma-

ximas príncipaes é a moral do

Evangelho.

Já no Y-king, o livro mais an-

tigo, que existe depois das Vedas

da India, o Ceu nos apparece como

um poder superior, intelligente,

providencial, de quem o homem

.depende-e no Chu-king, ou nos

Annaes, este poder vem descri-

pto como actuando de um modo

não equívoco no curso da histo-

ria.

Vê-se pois, que a China nada

tem que aprender em moral e na

concepção do ente supremo.

Foi Confucio. a quem a escola

dos letrados continúa, commen-

tando-o, assás digno da grande

veneração, que os chinezes lhe

tributam ainda.

Não era possível desvanecel-a

-por ísso os jesuítas a reconhe-

ceram.

Lourenço diAlmeida e Medeiros.

w*

a essa
Pura em sua innncencia,

Entre a sarça espinhosa,

Purpurea espl~ nde, inda botão intacto,

Na madrugada a rosa.

l

E da campina a virgem

A pudibunda nor ;

Em seus etluvíos matutino brisa

Bebe o primeiro amor.

0 sol inunda as ve gas ;

Calou-se o rouxinoll;
E a flor, ebria de gloria, á luz fervente,

Desabrochou-a o sol.

O sopro matutino

No seio seu pmsára:

Prostituida á luz, fugiu-lhe a brisa,

Que a linda rosa amára.

Bello se ostenta um dia;

Saúdam-na as pastores;

Dão-lhe mil beijos, gorgeando, as aves;

Voam do goso as horas.

Lá vem chegando a noite,

E ella empallideceu:

Incessante prazer mirrou-lhe a seiva;

A rosa emmurchecen.

Desce o tufão dos montes,

Os matas sacudindo;

Desfallecida a ilor desprende as folhas,

Que o vento vai sumindo.

Onde estará a rosa,

Do prado a bella filha?

0 tufão, que espalhou seus frageis restos,

Passou: não deixou trilha.

Da sarça a iior virente

Nasceu, gosou. e é morta:

E a qual desses amantes de um momento

Sou fado escuro importa?

Nenhum, nenhum por ella

Gemeu saudoso á tarde;

Não ha quem juncte as derramadas folhas,

Quem amoroso as guarde.

Só da manhnn o sopro,

Passando no outro dia,

Da rosa, que adorou, quando a innocencia

Em seu botão sorria,

Juncto do tronco humilde

. 0 curso demorando,

Veio depositar perdão, saudade,

Queixoso sussurrando.

De quantas és a imagem,

0h desgraçada nor!

Quantos perdões sobre um sepulchro abjecto

Tem murmurado o amorl

Alexandre Herculano.
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Theorías e apreciações lltterarias

V

Se me objectarem, que - O De-

sespero _não exprime o que pen-

sa e sente o seu auctor, descre-

vendo uma dolorosa e desvairada

ca estes ;o reSpeítam e lhe obede- ¡impresão do destino humano, res-

  

ponderei, que atravez dos exagge-

ros da poesia, que deseja satisfa-

zer ao seu titulo, tranSparece o

fundo moral do grande poeta.

A seguinte Meditação-a Pro-

videncia ao Homem vem contra-

dizel-a, é verdade, mas friamente

e n'um nota das ultimas edições o

proprio Lamartine faz notar a dif-

ferença que ha entre a primeira,

a qual qualifica de inspiração per-

já artiñcial, e

só composta para contentar sua

mãe, desgostosa do violento pes-

simismo, que nas estancias aqui

transcriptas atí'ronta o ente su-

premo.

Todas as suas outras composi-

ções podem considerar-se como

tendentes a socegar e consolar ol

espirito descontente e em revoltal

contra a ordem fatal do mundo, o

que procura obter sobretudo n'es-

ses esplendidos versos, em que a

natureza como que canta a si

mesma, enlevando, commovendo,

e fazendo sentir as mysteriosas

relações entre ella e o ser divino,

que parece rever da sua obra.

Na poesia da natureza Lamar-

tine excede todos os antecessores

e contemporaneos, sem exceptuar

Byron e Goethe, o pantheista.

N'estes como tambem em Rous-

seau, Berna/'din de Sain Pierre e

Chateaubriant achou os germes

das suas inspirações -sem duvida

-e nós muitos vezes suspeitamos

que a leitura dos poetas indianos

não fôra estranha á creação das

Harmonias.

E apezar d'isso causou-nos

uma certa sui-preza, quando elle

mesmo nos revelou no Curso Fa-

miliar de Lítteratura, que real-

mente assim foi.

A este respeito diz Goethe nas

conversas corn Ekermann,-«e-

devo muito aos gregos, aos franu

cezes. e muito mais a Shakes-

peare a Sterne e a Goldsmit/z, e

não são as unicas fontes onde o

meu espirito bebeu-sendo sem.

numero, não ha interesse em co-

nhece-las-(Tomo 2.°, pag. 19).

Ora vejam onde está o meio

para Lamartine e para Goethe?

Está nos escriptores citados,

contemporaneos e não contempo-

raneos, está em varias nações, e

até na velha India!

A theoria dos meios e das ra-

ças tem de restringir-se muito

para ser rasoavel; no sr. Theo-

philo Braga, que já não valia a

pena citar, rea parece confusa e

até chímerica. oda a critica d'es-

te professor, sem o rebaixar, não

é mais que uma salsada para

quem ana gsa os seus livros, Quer

agora refundil-os e coordenal-os

emquanto aos principios, mas já

recahiu nos mesmos defeitos.

Lourenço d'Almer'da e Medeiros.

r llll'l'llilálllü ú

D. Clara de

Acha-se uasi restabelecida

dos seus pa ecimentos a Ex.m

Sur.l D. Clara de Míranda,distín-

cta collaboradora d'este periodico,

com o que sinceramente nos con-

gratulamos.
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TEMPO

Eis o que diz o astronomo:

Hoje, '7 ao dirigir-se até ao E.

e N. E. da EurOpa, as baixas

pressões das ilhas Britanícas e

mar do Norte, approximar-se-á de

S. O. de Hespanha a depressão da

Madeira, que produzirá tempo

chuvoso, especialmente na metade

meridional e em N. O., com ven-

tos do 1.° ao 2.° quadrante.

Na segunda-feira 8, a depres-

são de S. O. passará, á Argelía e

outro nucleo de baixas pressões,

se approximará do O. de Portu-

gal. Tempo nebuloso e algumas

chuvas e neves na Peninsula, es-

pecialmente em O. e no Levante,

com ventos tambem do 1.° ao 2.°

quadrante.

   

    

   

   

    

   

  

   

     

   

        

  
   

  

    

    

  

  

   

   

Na terça-feira 9, ao afastar-se
para Tunis o minimo de Argelia

ue ainda exercerá, alguma ín-

uencia na região do Levante,

approximar-se-á do S. O. da Pe-

ninsula o nucleo de forças do O.

de Portugal, chegando um centro

borrascoso do Atlantico ao O. da

Irlanda.

A acção das depressões do

Atlantico sentir-se-á n'este dia no

Noroeste eSudneste da Peninsula,

onde se registarão algumas chu-

vas com vento de entre S. E. e

S. O.

O centro borrasco do O. de Ir-

landa, movendo-se na direcção N.

O.-S. E., passará na quarta-fei-

ra 10 entre o S. de Irlanda e N.

0. de França. Produzirá chuvas e

neves nas regiões de Hespanha,

especialmente desde as do Noro-

este e septentrional até ás centraes,

com ventos fortes de entre S.

O' T_emporal no Oceano e no Can-

tabrlco.

Na uinta-feíra 11, passará o

nucleo orrascoso ao golfo de Leão

e occassíonará mais neves do

que .chuvas, particularmente na

França e desde o Cantabríco e

Nordeste da Península ao Centro,

com ventos fortes de entre S. O. e

N. O. Haverá temporal no Canta-

brico.

Na sexta-feira 12 estará no gol-

fo de Fenove egN, de Italia o cen-

tro borrascoso do golfo de Leão e

outras depressões actuarão na Es-

candinavia e mar do Norte. Tem-

po ventoso e desagradavel, com

algumas chuvas e neves nas me-

tade septentrional.

De 13 a 14, as depressões do

Adriatríco e do Mediterranea su-

perior e o nucleo .de forças que

passará desde o Cantabrico ao ca-
nal da Mancha e á Inglaterra. ro-

duzirão algumas chuvas em . O.

e N. propagando-se até ao Centro

com ventos de entre S. O. e N. O.

  

PESOA

Pouca; pou uissimal... Mas,
fiquem certos e que o anno ou
ha-de ser muito pobre, ou muito

farto. . .

Tanto importa l. . .

 

O XUÀO

Eis o summario do n.“ 50 d'es-

te interessante semanarío:

1.'l pag: O chefe da bufaria (a

côres) Pag. central: A menina Ro-

sa. . tiranna (a côres) explendída

charge política.

Ult. pag. Paz aos justos. As

caricaturas são todas do exímio

artista Silva e Souza que já con-

quistou um logar de destaque no

nosso meio, pelo seu explendída

trabalho.

A 'parte litteraria, insere diver-

sos artigos dos nossos mais dis-

tínctos escriptores.

Emtim, este numero recom-

menda-se pela forma. deveras ín-

teressante que se apresenta.

 

Müll'l'llS . .. WW!

Ha dias, noticiou a imprensa

ingleza o falecimento de Miss

Hesba Strotton, auctora de varios

romances populares, muito apre-

ciados, acompanhando a noticia.

com palavras muito elogiosas pa-

ra a defunta.

Toda a gente ficou surprehen-

dída com a triste nova, e das que

ficaram mais admiradas foi a pro-

pria fatlecída que, ao ler os 'or-

naes, soube que havia espicha o...

Muitas pessoas que se dirigiam

ao domicilio da escriptora foram

por esta recebidas... Calcule-se

o eHeito causado pela inesperada

recepção!

Í

No mesmo dia, a imprensa da

City noticiava tambem que o es-

criptor Bernardo Shaw, não po-

dendo responder a tanta carta

que hevia recebido e não estando

disposto a aturar os jornalistas

que o queriam entrevistar, fez
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constar que havia fallecido... E

cerrou as portas, em signal de lu-

to, mandando collocar no portal

uma salva para receber os bilhe-

tes de pezames. . .

_-*_-_-

OBITUARIO

Falleceu a Snr.a Joanna Va-

lente d'Almeida, cunhada do nos-

so amigo Antonio Augusto dos

Santos Brandão, da rua das Ri-

bas, d'esta villa.

Os nossos pezames a familia

enlutada.

_+...._

Ponte da Graça

O Excellentissimo Director das

obras publicas do districto d'Avei-

ro, a instancias do presidente da

camara municipal d'este concelho

o Snr. Dr. Joaquim Soares Pinto,

vae mandar reparar a ponte me-

tallica sobre o rio da Graça, nesta

villa.

*n-

Sulcldlo d'un¡ olllclal

Em Pizemy, um ofñcial do

exercito. indignado com um su-

perior porque o mandou recolher

a casa, de castigo, fechou-se no

seu quarto depois de mandar sair

todas as pessoas de familia. e es-

palhou na habitação varios cartu-

chos embalados. Depois regou o

sobrado com uma lata de petroleo

 

'HORÁRIO DOS COMBOYOS

D0 Porto a Espinho e Aveiro e vice-versa
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e ”SOU-"1° f08°- 0 íncendío e as

detonações alarmaram a visinhan-

ça que, ao acudir, só encontrou

sabbados e dias santiñcados.

sobre o leito do desvairado uns -- r ~

restos carbonisados.

_+_

FUBTOS

Appareceu em Esmoriz, fre-

uezia d'este concelho, um indivi-

uo chamado José Fernandes, a

vender um boi, dirigindo-se ao sr.

Manuel Ribeiro França, negocian-

te, a quem o Fernandes oftereceu

o boi para vender. .

0 sr. França perguntou então

ao Fernandes quanto, pedia pelo

boi, dizendo-lhe o Fernandes que

queria oito libras, oñ'erecendo-lhe

o sr. França apenas vinte mil

reis, o que o Fernandes acceitou

immediatamente.

Isto fez despretar a ideia de

que se tratava d'um crime, pelo

que o sr. França, que é regedor

substituto da freguezia o prendeu.

Detido o gatuno confessou que

furtára o boi ao sr. Manuel da

Silva Castro, lavrador e proprie-

tario, de Oliveira do Douro, con-

celho de Villa Nova de Gaya, ao

serviço de quem estivera durante

muito tempo.

Participado o facto telegraphi-

camente para a administração de

Villa Nova de Gaya por interme-

dio da administração deste con-

celho d'Ovar, dando o meretissimo

administrador de Gaya immedia-

tamente cumprimento á partici-

sendo entregue a este ofñcia

gatuno_ Fernandes, e o bo¡ ao seu

dono Silva Castro.

O

Ao sr. Manuel Rodrigues Cons-

tantino, da freguezia d'Esmoriz

foi furtada uma vacca, que foi ap-

prehendida na occasião em que a

conduziam para a feira dos qua-

tro na Arrefana, concelho da Feira.

*-

Foi coberto varias vezes o em-

prestimo brazileiro aberto em Pa-

a riz.

Wl

Do Brazil

Chegou a esta villa, vindo _de

Manaus, o sr. Joaquim d'Oliveira

da Cunha. .

-E vindo do Pará, o sr. Julio

Pereira Vinagre, nossos amigos.
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Mecia da Silva Lavoura, viu-

va, do Logar da Ribeira d'esta

freguezía d'Ovar, respondeu no

dia 29 de janeiro findo, em au-

diencia geral, no Tribunal d'esta

comarca pelos crimes d'infantici-

dio e enterramento de cadaver em

local não permittido por lei.

O jury deu_ como não provado

o primeiro crime; e como prova-

do o segundo-enterramento de

cadaver em local não permittido

por lei,-pela que a ré foi condem-

lnada em seis mezes de prisão

¡ correcional, sendo-lhe levado em

conta o tempo de prisão Já. sof-

frida.

O patrono da ré o sr. dr. Soa-

res Pinto produziu uma defeza

brilhantissima, causando optima

impressão.

__-._-›
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Julgavamos, que os nossos

conterraneos attendessem, como

...-

10 espectaculo burlesco dos tiros

de poloora secca, de noute que re-

velam apenas susto da pai-te de

quem os dá.

Mas, não; a mesma scena con-

tinua, na forma do costume, o que

1 é mau porque. . . porque não é

bom.. .

Mais uma vez rogamos:

Acabem com isso, por favór.

 

W MSM

A Discussão não perde a oc-

casião de ser desagradavel ao snr.

Administrador do concelho. E ;a

l

 

proposito da gatunagem que nos

ultimo¡ tempos tem alvoroçado

toda a villa, o collega accusa

aquella auctoridade de não ter

procedido a investigações e a pes-

quizas para a descoberta _dos la-

rapios, e ainda de o administrador

não haver requisitado um trôço

de olicia que viesse trazer a tran-

qui lidado aos habitantes de Ovar.

Ora a Discussão sabe bem que

o snr. Administrador, logo que

constou andarem por ahi os gatu

nos, se poz immediatamente em

campo para os descubrir, e não se

tem poupado a canceiras, rondan-

do a villa até a deshoras. Isto to-

da a gente o sabe. Parece-nos que'

a Discussão tambem não ignora o

facto de. fazendo-se a requisição

de alguns agentes de policia, essa

requisição nunca será satisfeita

emquanto não houver quem se

promptifique a gratilical-os.

No caso subjeíto quem é que

dá. essa gratificação?

Diga-nos o collega quem toma-

rá esse encargo. que nós podemos

garantir-lhe que a auctoridade

administrativa depressa requ151ta-

rá a policia.

Mas agora, perguntamos nós,

porque será que o collega tem es-

pecial embiriação ao snr. Admi-

nistrador do concelho?

Antonio de Carvalho Maga-

lhães. sinceramente reconhecido

por todas as manifestações honro-

rosas que lhe foram feitas pelos

seus queridos conterraneos e

mais habitantes de Ovar, no dia

17 do corrente; manifestações es-

tas que ficarão eternamente gra~

vadas no intimo do seu coração,

ao lado da sublime e honrorissima

mensagem que lhe foi entregue

nos Paços da Camara; vem, por

este meio, agradecer do fundo da

alma aos bondosos e dignos habi-

tantes da Villa d'Ovar que toma-

ram parte nas referidas manifes-

tações, e em especial, á Dignissi-

ma Commissão promotora de,tão

grandiosa como significativa ho-

menagemie á Illustrada Imprensa

de Ovar, pela forma sympathica e

mui honrosa como se tem referido

á sua humilde pessoa.

-+-~

Editos de 30 dias

2.- Publlcação

No Juizo de Direito da comarca

d'Ovar e cartorio do escrivão Za-

gallo de Lima, correm editos de

trinta dias contados da segunda

publicação d'este annuncio no

«Diario do Governo», citando Ma-

noel dos Santos Graça, casado com

a interessada Anna Rodrigues Lo-

pes, ausente em parte incerta dos

Estados Unidos do Brazil, para

assistir a todos os termos até final

do inventarío orphanologico por

obito de seu sogro Antonio Fran-

cisco Rodrigues, que foi morador

no logar da Deveza, freguezia de

Maceda, da comarca d'Ovar, em

que é cabeça de casal a viuva Ma-

ria Lopes, do mesmo logar e fre-

guezia; e sito sem pPBJUIZO do seu

andamento.

Ovar, 27 de Janeiro de 1909.

O Juiz de Direito,

Ignacio Monteiro.

0 escrivão,

Angelo Zagallo de Lima.

 

Edital de 80 días

a.“ Publicação

Pelo juizo de Direito da Co-

marca de Ovar e cartorio dojes-

crivão, LOpes, correm editos de

trinta dias a contar da segunda

publicação d'esta annuncio no Día-

ri'o do Governo, citando os inte-

ressados José Correia dos Santos

e mulher Maria Rita Pereira, elle

ausente em parte incerta da Pro-

vincia da Extremadura, e ella em

parte incerta da cidade do Porto,

Joaquim Correia dos Santos e mu-

lher Rosa do Raia, ausentas em

parte incerta da Provincia da Ex-

tremadura, e Manoel da Costa

Novo, casado com Conceição de

Jesus, ausente em parte incerta

da cidade de Lísbôa, para todos os

termos, até final, do inventario

orphanologico a que se procede por

obito de seu pai e sôgro Antonio

José Correia dos Santos, casado,

morador que foi na Travessa dos

Campos, d'esta villa d'Ovar, e em

que é cabeça do casal a viuva Ma-

ria Rosa de Jesus, d'ali, sem pre-

juizo do seu andamento, e sob pe-

na de revelia.

Ovar, 26 de janeiro de 1909.

Verifiquei a exactidão,

O Juiz de Direito.

Ignacio Monteiro.

O escrivão substituto,

Amadeu Soares Lopes.

 

Bicyclettes e machinas

de costura

oínclna de concertos

Abel Guedes de Pinho, com of-

ñcina de concertos em bicyclettes

e machinas de costura, e com pes-

soal devidamente habilitado para

os mesmos, encarrega-se de con-

certar qualquer bicyclette, ou ma-

china, por preços relativamente

modicos, sem duvida mais baratos

do que em outra qualquer casa

congénere.

LARGO DA PRAÇA

OVAR

   

LIÇÕES

Lecciona-se francez e hablita-

se para exame de instrucção pri-

maria 1.° e 2.” grau, tanto em cav-

sa das alumnas como na Rua de

S. Bartholomeu n." 37.

Acceitam encommendas de fio-

res artificiaes, e da-se lições das

mesmas.

 

ADOBES

Bem fabricados e de bóa mas-

sa. I'erra propria para constru-

cções_ solidas. Vende a preços con-

Vidativos.

FRANCISCO CORRE A DIA S

Rua do Loureiro

OVAR.

 

AOS CAÇADORES

_ _Antonio da Cunha Farraia par-

ticipa que tem á venda, no seu es-

tabelecimento, na rua da Graça.

nm enorme sortido de espingar-

das,_ recebidas directamente da

Belgica, e seus accessorios

Ha tambem variedade em re-

volvers de differentes auctores,

taes como: Smith, Bull-Dog e Pu-

pes, pistolas, etc. etc.

Preços muito medicos.

3:500_$006
Vende-se por esta quania

duas moradas de casas altas, no

vas, que rendem quantias supe-

riores a 2005000 reis, dando juro

de 6 ,,¡°.

Para imformações dirigirem-

se a AUGUSTO PINHO

  

Largo da Praça

 

.AZULEJOS

._.

Finos e de variadissimos gos-

tos, da fabrica de Sacavem e de

primeira qualidade a preços con-

vencionaes.

Grande variedade em ouças.

Manoel Rõdrigues Neves

Rua das lrlguclrac

OVAR

 

CARVÃO DE COKE PARA

COS_INHA

Grande economia l.. .

Guerra á lenha l. ..

A 180 rcls cada 15 lillos

Vende

Abel Guedes de Pinho

Largo da Praça

OVAR

 

.--_.__
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ADEGA no LUZIO MERCEARIA pmuommlo
- LARGO DA PRAÇA -

     

Acharão, decerto, pouco, t Os dproprietarios d'esteñestallelecímento, na
ñ o cer eza e que sempre satls zernn o melho '-

6-
, í

.
( .A I'pOSMas, nao chamem TESIAÍD [NÍQ s1vel aos seus freguezes, no preço e qualidade

Nem TAPADO, nem BACUCO, dos seus generos e ill'tlg'OS, convidam o respeita-

Porque, por falta d'assumpto, vel publico a v1s1tar o seu dlto estabelecimento,
_ _ onde encontrarão alem de todos os generos deNão vao mals, nem mesmo a socco. mercearia; um variado sortído de miudezas, ar-

tigos de papelaria, drogas, tintas, Ferragens, arti-

Bons Vinhos maduro e verde, tinto e branco, gero- g“ de html“" “WS da (Marinho e outras
lmarens, etc.. etc..

pigas finas, aguardentes, azeite a preços oonvidativos. Tabaco, e passaram

Garante-se a pureza de todos os arngos - ”em, ,o em um Empada,

_M_

ANTONIO DA SILVA BRANDÃO JUNIOR o asLHoa E DE ans anun EM OVAl-l

 

   

'
:r e'

..1' .

..ú 4 ,

NUMERO TELEPHONICO, 737

Esta redacção encarrega-se de todos os trabalhos typographjcos

vende, em todos os domingos, naN E T . . .
”MBM LEG“" E anual ll nnnanannlna0d2r°aegsra:s,::ea

"W DE *a*
homem. senhora e creança; encar-

  

regando-se tambem' de executae

com esmerada perfeição e modlcir

dade de preços, toda a encommen-

A V E l R O da de quailqsuãe: obra concernent-

á ro s .

-*- Vlllllllllllll TAVARES lISHlll su-m's'êmdo preciso, em qualquer
dia da semana, fazer-se encom-

6 _ - endas, o ro rietario virá tam-E. 9 de. 0 s' Joao da madeira :16m a estapvi] a' a. caza dog.“e_

mms convenlente e elegante contra o (Oliveira d'Azemeis) gulezes› qeeorar: ISS? 0 :Willem.
pe o correm u p ssoa men e

Frlo, Vento e Chuva 0 prOprietario d'esta of'ñcina, _

  

e o mais oommodo para viagem. E se quereis

o verdadeer so n encontrarem na

ALFAIATERIA DA MODA

       

^ n 2,.. .de ABEL GUEDES DE PINHO M_ @german
W

- - -_“-“r~t›7
o :g ,a n nv

ALFAIATE NATURAL [JA CIDADE DE AVEIHll brlCãde
_h_7“ las

° ' ° or
nrposnu na Brumas Maohinas de Cos- me, ?M9919

RILEY tum das bem 0011119' ....,32733522,3:22:15: :Lzzm
E t _ t d cidas e acreditadas “WWW49 _w_

çu(prezãazupããrífh9:53:80:: marca “01381”. 1 l" F

cortam-se byeieletee

I " RAMOípax-a. altaz.
Preços sem competencia. DEPOSITO DE CALÇADO _ ~ Grande sorbião '52

w -" " de plantas para. .2:   

 

5

As machinas de costura da acreditada marca «opel» são, indubitavelmente, as unicas adorno. I'lôr de laran-
que poderão preencher todas as exigencias do fregucz-lcvcs de .andamento, podem ser usadas por pessoas de Telammmw .vieira, e todos os apres_
qualquer Idade; o seu ponto elegante torna estas machines preferlveis a qualquer das outras marcas, sendo tam- _

bem de um encantador e marawlhoso elfeito em todos os trabalhos em bordadura, razoes porque estao sendo w tos para Horas-
usadas, de preferencia nos grandes atelieres de modista e alfaiate das principaes terras estrangeiras. Não com-p __'°°_
prem, pois machinas de costura, sem verem as da marca «0pel». Dão-se todas as inslrucções e ensina-sei DEPOSlTOS NA PROVINCIA
o bordar gratuitamente.

Vendas a rcstaçõcs de 500 reis semanaes.
COIMBRA _Manoel Carvalho

Largo do P. D. Carlos.

FIGUEIRA DA FOZ-José Neves Zuzarte
| ,~ Praça de Camões.

SANTAREM- Fonseca & Souza.

 

Ha á ven a todos os accessorios, taes como: Oleo, vazelina para conservar os nickelados, agulhas pa'a to-

das as marcas etc, etc.

Conccrtam-se machinas de costura de todas as marcas eacceitam-se machines velhas em troca das novas.

Preços muito reduzidos,

ABEL GUEDES DE PINHO

Largo da Praça n.° 46, 47 e 48-OVAR

BRAGA -- Pinheiro & C.ll
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