
 

  

  

. ' v Mala-;Í;nc-monta A meu“:

. mano sor.- '

. ”amam. tem.“mestrenaí meu_ ho, A mo.

Ao que vemos das gazetas, esta, sobre

a constituição do novo ministerio, pro-

clamada a guerra santa.

' Seria caso, se o acreditassemos, para

' dar parabens a esta terra. _A monarchi-

' cos e republicanos, a reacctonarios e h-

beraes, a todos os cidadãos portuguezes

em geral e a cada um em especial.

' Acabava a atmosphera pesadissuua que

ha tres annos nos suttoca. Punha-se ter-

mo a uma confusão que se tornou um

verdadeiro labyriutho. A uma indeci-

são que nos avilta. A uma especulaçao

que nos mancha. A uma covardia que

nos deshonra.

Seria uma sahida, um desafogo, um

allivio, comouma grande trovoada depms

de tres dias de céo asphyxiante ou pre-

nhe d'ameaças.
_ . _

Não pedimos outra ceisa, n este jornal,

ha muito tempo. Acabe-se com isto, e o

nosso clamor ha longos mezes. Definam-se

situações. Delimitem-se campos. Haja mo-

narchia ou republica.

Temo-lo dito tantas vezes! Tantas ve-

zest
_

Acabe-se com isto. Venha uma orien-

tação, venha um rumo. Saibam todos com

quem lidam. Saibam todos a que ater-se.

l Haja maneira provavel de contar com o

dia de amanhã.
_

Haja ordem. Haja ¡sábados-&Resei

gurança e estabilidade na vida indivi-

dual e na vida collectiva.
~ t

E' preciso para isso uma revoluçaof

Venha uma revolução. E' preciso uma dl-

ctadura? Venha uma dictadura. E' pre-

ciso enforcar dois centos e mandar ou-

tros dois centos para Timor? Enforquem-

se dois centos e mandem-se outros dels

centos para Timor, .

Seria muito bom passar sem isso. Se-

ria humano, seria justo, seria nobre, se-

ria digno resolver a situação sem taes

recursos violentos. Mas não pode ser?

Então avante! 'Prague-se o fel! Chorem

lagrimas os olhos e chore lagrimas o co-

raçño. Mas avante! Avante, em nome da

dignidade e do interesse de todos e da

' dignidade e do interesse de cada um! y

Avante, avante, que já não é so

morrer. Isto é morrer asnaticamente. Isto

é morrer cobertos d'ignominia.

Como esse Alpoim seria um homem,

como esse Julio de Vilhena resgataria as

suas nephelibatices e esse Teixeira de

Sousa os seus crimes, se todos ergues- p

sem honradamente o estandarte da re-

publica e viessem para a rua, de cara

descoberta e peito a peito, combater!

Mas que?
_ .

Eu não leio o Dia. Mas vejo haja,

quarta-feira, no Primeiro de Janeiro este

trecho, transcripto d'um artigo da gazeta

otticiõsa do dissidencia progressista:

Ibi'

.ah monarchla não servimos, ella que o

diga com lealdade 9-. com regem. Se regenera-

doree e dissidentes são_ d mais n'este regimen

i I em queo poder_Wdo
r do Paço dos Nave.

gentes tudo pode, manda e quer, diga-se-nos que

assim é, para que vao para diante os que mais

-longe queiram lr, para que deponham armas e

deixem a monarchia entregue á detcza exclusiva

' dos Navegantes os que mais não queiram lui-,tar

por ella, ou ainda para que sentem praça no

progreseianw clerical os que, perdido o pudor

das suas convicções democraticas e o respeito

do seu passado de luctas, queiram integrar-se

commoda e rendosamente nu dissolução domi-

-~ uante,.servindo as suas ambições ou Os seus

l interesses. '

' Qualquer d'estes tres caminhos pode servir.

Só não serve ser ludibriado e agradecer o insul-

to com um sorriso embrutecido de cobarde ou

de inepto como se fossemos iamulos da casa

real e vivessemos da sua jorna. Monarchicos

-h'beraes somos, mas servos não seremoa de nin-

guenm

" Quer dizer, ainda ha de ser o rei que

os ha de correr a pontapés para os obri-

gar a ser dignos! Eu, se fosse rei, já lh'o

tinha feito ha muito tempo. Não era ne-

cessario pedirem-mo. Mas não os corria

a pontapés para os obrigar a ser dignos.

Corria-os

gllOS. _ _ ~

Ha aqui uma distincçao a fazer. Manda

a justiça que se faça e que se diga. Essa

a pontapés por serem indi-
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Julio de Vilhena, tem sido uma politica

infantil.

infantilismo, e a desvergonha cynica da

politica alpoinista, eu prefiro a candura

de Julio de Vilhena. No fundo ha o que

quer que é de sympathico n'esse infan-

tilismo, sobretudo depois d'estarmos far-

tos da matreirice desavergonhad
a, sem dei-

xar de ser estupida, dos outros. Mas nem

tanto ao mar, nem tanto á terra. Basta-

ria que o sr. Julio de Vilhena fosse in-

genuo como homem em vez de o ser co-

mo menino.

caracter accentuado de partido do rei.

Hintze, com mais ou menos serwhsmo,

conservou-lhe esse caracter.

_são de creado

cortezão da majestade.

individualidade de Fontes dominou e apa-

gou a individualidade de D. Luiz. A m-

dividualidade de D. Carlos dominou e

tes mandava no rei. Mas o rei mandou

DÇ Luiz nem no tempo de D. Car os o

partido regenerador, emquanto Hintze vi-

veu, deu a impressão, que tantas vezes

deu o partido progressista, de pe' fresco.

pre, o partido do rei. Hintze primava em

lhe manter esse caracter.

se confessou monarchico. Mas sempre,

tambem, manteve uns longos de putu-
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entre Alpoim e Julio de

   

fazia-o precisamente .na occasião em que

lhe convinha usar de maior conservan-

tismo. Quando a morte do rei provocava

uma natural, mas forte reacção, em toda n

sociedade 'portugues-a,- e' que o sr. Julio

de Vilhena deixava os velhos moldes

partidarios para pôr na lapela. .. uma

florsinha jacobina. Sem se lemb'ar de

que não tendo o temperamento arrua-

ceiro d'Alpoim, nem existindo no parti-

do regenerador os elementos canalhas do

grupo dissidente, e que faziam deste

digno emule e companheiro do partido

republicano, o partido regenerador não

só nunca poderia ter a influencia cana-

lha c arruaceira d'aqueiles dois, que é

importante e, até, em 'certos momentos,

decisiva, como seria para elles, e foi-o,

para elles e para todo o mundo, um

objecto de escarneo, de troça, de ridi-

culo.

0 que succedeu estava na ordem na-

tural das coisas. Era fatal. A corôa, por

esta vez, resolveu, o que é de admirar,

atiladamentc. E' claro que o partido pro-

gressista não vae resolver as graves dif-

ficuldades em que se encontra o paiz e

em que se encontra a monarchia. Essa

obra não pode ser, de modo algum, obra

d'uma quadrilha. Mas, dentro da consti-

tuição, dos partidos, do parlamentaris-

mo, das quadrilhas, a unica solução era

aquella: entregar o poder ao partido

progressista.

Dois annos de ministerios de reta-

lhos tinham provado que este pro-

cesso era o peor de todos elles. Dentro

das chamadas formulas constitucionaes,

impunha-se um ministerio sabido d'um

unico partido. Onde ir busca-lo? Ao

partido regenerador? Alem d'este parti-

do, como# dissemos, se ter tornado

subalterno na politica portuguezn, essa

solução, com elle, era impossivel. Allia-

do ao grupo dissidente, a ser chamado

o sr. Julio de Vilhena continuariamos com

ministerios de varios partidos. Não seria

o partido regenerador mas o bto'co que

iria ao poder.

Seria uma colligação de regeneradorcs,

republicanos c dissidentes, na qual, (tc/1'1-

cto, ficariam preponderando republica-

nos e dissidentes. Impossivel! Os rege-

neradores, e é justo, soffrcm a conse-

quencia dos seus tremendos erros.

Não sendo chamado o partido regene-

rador, qual havia de ser chamado? O

franquista, não. Estava naturalmente

arredado, n'este instante, do poder. O

nacionalista, tambem não. O dissidente,

ainda menos. E', como outros, um grupo-

lho, entre as forças partidarias do paiz.

E tem no seu activo a conspiração de

que resultou a morte do rei e de seu filho.

Nem ainda, já por não ter forças pro-

prias, já pelas circumstancias de bloco

referidas, poderia ir, isolado, ao poder.

Restava, por exclusão de partes, por

ser t) de maior representação e apoio

no parlamento, por ser o que tem pro-

cedido mais habilmente, o partido pro-

grossista.

A corôa resolveu bem, d'esta vez.

Apenas é de lamentar que os dissiden-

tes se não resolvam a passar abertamente

para a republica. Então, a obra seria

completa e magnifica.

Não resolvem. Por mais que os rege-

neradores espirrem, só lhes resta sul)-

metter-se e penitenciar-se. João Franco

deixou provado, - quando outro serviço

não se lhe devesse devia se-lhe esse, im-

portantíssimo, - que as quadrilhas politi-

cas não valem em Portugal coisa nenhu-

ma. Profundamente desacreditadas, redu-

zidas a umas oligarchias d'exploradores,

incapazes de commoverem ou agitarem

a opinião publica, vivem exclusivamen-

te do favor da coroa. Mas, alem d'isso,

a desastrada politica seguida pelo

partido regenerador desde a morte de

D. Carlos, tira-lhe, a esse partido, o

prestígio e a força para as proprias

intrigas partidarias. Mesmo dentro d'es-

sas o partido regenerador se tornou um

obejecto de riso e não um instrumento

de combate. Sem canalha,e tratado com

desprezo pelos homens sérios, está, de

momento, inteiramente inutilisado.

Os dissidentes, esses teem canalha.

São, até, a quinta essencia da cana-

lha. Mas a canalha dissidente depende

inteiramente da canalha republicana. Não

faz nada sem ella.0ra estando esta ama-

chucada, anniquilada, pela campanha do

Povo de Aveiro, é incapaz d'um esforço

sério n'este instante. Os golpes do Povo

de Aveiro n'esse sentido teem sido for-

midavcis. lnteiramente desprcstigiados,

postas a lume todas as suas especula-

ções, os seus vícios, os seus crimes, a

sua enorme falta de sinceridade, os rc-

publicanos nem força teem, agora, para

as chamadas agitaçõcs legaes, quanto

mais para um movimento revolucionario.

Os dissidentes, como os regenerath-

res, não fazem nada. E como nem se-

quer são corridos pelo rei, que não é

homem para isso, a pontapés, não teem

remedio senão agradecer o insulto, ape-

sar da far-ronca, e beijar com humildade

a mão de sua nmjestade.

infelizmente! Infelizmente! E é esse o

grande mal! A unção tinha tudo a ga-

nhar se ellos arrancassem a nmscnra

por uma vez.

Julio de Vilhena foi mudos mi-

- - _ais honestos emais sérios do

paiz'. Ao' Ser'ttiV'cã'stidditd'cargo'
de chefe-

do partido regenerador, continuouh sua

tradição de honestidade e de seriedade

demittindo-se do logar rendoso e d'alta

influencia que exercia. Como poude esse

homem, depois, esse homem intelligente

e serio, fazer uma politica infantil?

Não lhe quadra outro nome. Não ha

nome mais apropriado. A politica do par-

tido regenerador, sob a direcção do sr.

 

Confesso que entre a candura d'esse
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Aveiro, que nunca amou, que nunca

comprehendeu, que nunca oprecion Jose

Estevão, festejou lion/cm e [esteja hoje o

seu confeitaria. A canalha, que hoje exalta

0 seu nome, e' a herdeira legitima e anthon-

iica d'aquelta canalha que chamou ao gran-

de orador, quando elle vivo, o perorador de

Vagos, o medíocre orador de percialidades,

mobil das paixões dos que o rodeiam, hoje

o raio que ameaça. amanhã a palheta que

se ageita as momices do maninelo.

E' a herdeira legitima e mit/¡entim d'a-

qnella canalha que chamava no _grande orn-

dor o novo Borcas, o vil denunciautc, au-

ctor de subornos. de mentiras, dc coacçõcs

e escandalos.

1)':iqimlla canalha que chamava :io gran-

de orador truão, falsario, íllgrato, idiota.

D'nqnclla (Is-corta humana, ¡igual/a lama,

&que/ln aii/'idade que :icrnsnva José Estevão

de moedeiro falso, on, pelo menos, de pro-

tector, amigo e cumplícc dc mocdeiros iat-

sos.

D'nquella vileza, d”:zqnetla in/'nmia que

dizia que Jose' Estevão era um ladrão.

D'nquclln massa ¡epngnnnte de Termo/io-

vús c de Maduras que accnsnoa Jose' Estevão

de possuir nm caracter ignobil.

Aveiro nunca avion, nunca comprehendeu,

nunca ziprecioii José Estevão.

E” a terra que lhe den, quando o gran-

de orador estava no fim da sua carreira

brilhantissima, carregado de serviços a' pa-

tria e a' liberdade e ostentando nm talento

pujantissimo, cento e trinta e sete votos

n'uma eleição dc deputados.

E' a terra que o derrotou estrondosa-

mente na urna, que (lvliron d'entlmsiasmo

e alegria em cimn d'cssn derrota, e que poz

todo o seu empenho em o deixar /o'ra do par-

lamento, o que teria conseguido sem o auxi-

lio de dois padres sertanejos ainda que illus-

tres, o prior d'llhavo e o prior de Vagos.

Foram dois padres que levaram ao

parlamento o grande orador do “Charles et

George,, e das “irmãs da Caridade...

Aveiro nunca o comprehenden, nem

comprehende, nunca o amou, nem ama,

nuncno aprecion, nem aprecia. Simplesmente,

como todo o muinto o .reclamou e acc-lama

como um grande orador, um grande pm-

fessor, um grande espirito, a pedantice in-

dígena, a vaidade iildigellit, tão grandes co-

mo a baixem moral e intellectual d'este povo,

aliás o baixer moral e intellectual de todo

o paiz n'este triste o dosgmçado momento

historico, aproveitou-o como um enfeite.

um adorno. um titulo nobiliarchico, um per-

gaminho.

E ahi anda o pobre a servir d'adorno, a

servir d'en/eite, a servir de titulo nobiliar-

chico ou pergaminho a's canalidades de toda

a ordem, d'instrumento d'cspecnlação, o que e'

peor, a' canalha, a essa canalha que [oi a ¡nes-

ma quando envenenou Socrates, quando crn-

ci/'icou Jesus, quando insulton Jose' Estevão,

que é a Inesma, agora, a beijar o pe' ao Se-

nhor dos Passos e a exaltar José Estevão, e

que ha de ser a meSmn quando tornar. ..

a envenenar Socrates, a crncificar Jesus

Christo e a apedrejar Jose' Estevão.

Canalha eterna, tão desprezível quando

envenena, quando crucifica, quando ape-

dreja, como quando senti/'iva ou (ax-alta.

Por este lado a festa . .. fede!

Fontes deu ao partido regenerador o

Fontes era

um valido. Hintze deu-nos mais a impres-

particular ou subalteruo

Fontes pairou

acima do rei e Hintze abaixo d'elle. A

apagou a individualidade de Hintze. Fon-
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0 partido regenerador conservou-se, sem-

José Luciano era monarchico. Sempre

leia.

Hintze, não.

José Luciano nunca teve, nem quiz

ter, feitio de principe. E Hintze, se o

não tinha como Fontes, queria-o ter.

Se o não podia ser, queria-o parecer.

Quem clamava na camara dos pares:

-0 governo não dá ordens a sua ma-

gestade, recebe-as do seu soberano e

cumpre-as, não era José Luciano. E'ra

Hintze. Na bocca de José Luciano esse

dicto seria impossivel. Isto é, José Lu-

ciano não tinha caracter, feitio, tradi-

ção, temperamento para isso. Seria im-

ossivel. Na bocca de Hintze, irritava os

republicanos, satisfazia os monarchicos,

mas nem republicanos nem monarchicos

achavam Hintze deslocado ou ridiculo a

proferi-lo.

José Luciano, expulso do Terreiro do

Paço, como Hintze, da ultima vez que o

partido regenerador foi ao poder, não

teria duvida, ainda que mantendo-se o

monarchico que havia sido toda a vida,

em se alliar de novo, e publicamente,

aos republicanos. Hintze, indo ao extran-

geiro tratar da sua saude, aproveitava o

regresso para affirmar, acima de tudo,

o seu monarchismo e o seu lealismo,

gritando: Viva o rei! logo que transpu-

nha a fronteira portugueza.

No dia em que o partido regenerador

deixasse de ser o partido do rei, o par-

tido regenerador perdia caracter, o ca-

racter que sempre o distinguira. O par-

tido regenerador descia. E ai d'um ho-

mem, ai d'um partido, a¡ d'um povo

quando perde o caracter que o distin-

guia. Conscientemente ouinconsciente-

mente, Hintze Ribeiro sentia-o. Ou ti-

nha essa previsão ou esse instincto. E

assim manteve, por esse unico facto o

manteve, apesar do golpe profundo qse

João Franco deu na unidade partidaria,

o prestígio do partido.

Ora a obra desastrosa e terrivel, ora

a derrOcada que derivou do infantilismo

de Julio de Vilhena-e é d'espantar

que ninguem, ao que parece, o tenha

ainda percebido-foi Julio de Vilhena

ter tirado ao partido regenerador o ca-

racter monarchico, accentuadamente mo-

narchico, mesmo realengo que o distin-

guia.

O partido regenerador deixava de ser

um partido conservador, um partido real,

sem poder ser um partido jacobino. E
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Publicação.

Nn cnrpn_ do jornal: u linha 40 rula. Annuni-los (quarta pnglnl)

(zada llllhll 20 reis. Permanente mediante contacto.

Composto o impresso na 'l'ypographia do Povo de Aveiro.

 

No emtvnto, Jose' Estevão foi, reaimente,

nm grande orador, nm grande patriota, um

grande liberal, um grande coração, um grande

(às/,iirito .'

*40“
*7

Regicídío

Pelas cartas que nos chegam de todos os pon-

tos do paiz. vemos que os nossos artigos sobre

o regicidio teem causado sensação. E' natural.

Era d'esperar.

lt e natural, e era d'esperar, não por lançar-

mos alguma luz sobre o crime mysterioso. mas

perdermos provado n extraordinaria, a extraordi-

narissimn cumplicidade do juiz.

Este é que é o facto espantoso!

Em toda a parte se mata gente. Em toda a

parte se nmtzuu reis.

Em toda a parte hn crimes occuitos. Em toda

a parte a policia e, :is vezes, impotente para des-

cobrir criminosos.

Até ahi não ha nada d'extraordinario,

Mais o que é raro, o que é extraordinarlo. o

que em todos os casos e circumstancias egrave,

gravíssimo, attentatorio, ultrajante, é um juiz,

encarregado da instrucção d'um processo, tanto

mais grave e ultrajaute quanto mais importante

foi' o processo, empregar todos os seus esforços e

por todo o seu empenho em não descobrir os

crimmosos.

Isso é que é grave! Isso é que é gravlsslmo!

N'este caso do rcgicidio hn coisas nunca vis-

tas! Verdadeiramente degradantes! Verdadeira-

mente nberrantesl Mostrando d'uma maneira

clara, esmagadora, o nosso desprezo da justiça!

O nosso escarneo des bons principios! O nosso

espirito de bnuditismo!

t) vaso do regicidio, ou. antes, os casos do'

regiridio rlamarnm alto á Europa: lato é um

povo de malandros! Isto é um povo de bandi-

dos!

Pois onde se viu uma imprensa por-se a

berrar, sempre que se fala em levar por deante

ulu processo dc regicidio?

Pois_ onde se viu uma imprensa encher de

troçn um membro d'um parlamento, sempre que

esse homem vao pedir no parlamento informa-

ções sobre um processo de regicidio?

Isto .wi se [nz n'nm paiz de ::Miami/'oa !Isto

só se [nz n'um paiz de bandidos!

Quem não quer ser lobo não lhe vista a

pellc. Se acham a phrase dura, tenham pa-

ciencia. Eu não quero dizer que todo o paiz seja

de malandros. Que todos os cidadãos sejam ban-

didos. Mas o que é certo é que só se veem

:neles d'csscs n'nm paiz de ¡na/andres ou n'um

paiz de bandidos.

Era a imprensa republicana, ao menos, a

imprensa ¡lcumgogicm n imprensa jacobino. sem

nenhum respeito por si, pelo prestígio das ideas

que defende, pelo bom nome do seu partido e

do paiz, a unica que se nbalauçava n esses ex-

cessos, que tinha d'esses atrevimentos? Não!

El'ãl, tambem, a imprensa d'nquelles que se jul-

gavam tão monurcliicos. tão realistas, e com

tanto direito ao poder junto do rei, dentro da

monarchia, que hoje. por não terem sido ,cha-

mudos a organisar ministerio, insultanl 0 rei e

:uuençam n monarchile

(Íonrordem: isto é espántosol Isto é uma

roisn nunca vista!

t) 1)¡.7, orgão dc .tese d'Alpoim, o Primeiro

de Janeiro, trombeta de Josi: d'Alpoim. de José

d'Alpoim que tllldtl uh¡ turioeo por não ter sido

rhumndo no ministerio, vensuravam, chiavam,

berrnvum, sempre que se mexia no processo do

regicidio.

Encerrem esse processo, é tempo d'encerrar

esse processo, clumavnm sempre, voz em grita!

E a outra imprensa. a imprensa incolor, com

o Diario de Notícias :i frente, a imprensa pro-

gressista, a imprensa regeneradora, se não ta-

zinm coro eram cumplices, com o seu silencio.

isto e, a imprensa regeneradorn, ndo sei. Não

me lembro se o Diario Popular, onde o sr. Al-

fredo Gnllis collaboru de braço dado com o sr.

Julio de Vilhena, o Diario Popular que dá sempre

uma nota faceta de jacobinismo, tambem chiou,

tambem bramou contra o juizo d'iustrucçâo. quan-

doojuizo d'instrucção mexia no regicidio, e tam-

tambem riu, galhotou do sr. conde de Aruoso,

quando o sr. conde de Arnoso pedia na camara

dos pares informações sobre o processo.

Não sei. Parece-me_ que sim. Em todoo caso,

nunca da imprensa rcgeneradorn. nunca da tm-

prensa progressista se ergueu um protesto vi-

brante contra esse facto escandaloso de toda a

gente apparecer indignada quando se tratava de

saber quem, em plena rua, tinha assassinado o

rei l). Carios e seu filho.

Concordem : isto é espantoso ! lsto é uniu coisa

nunca vista! -

.hi serin espantoso tratando- ce d'um simples

cidadão, quanto mais tratando-se do chefe do es-

tado. Ninguem poderia. sem cscnndalo, sem ul-

traje, sum l'crir os principios da dignidade pu-

blica, uño digamos já os principios da justiça,

pedir aba/'arele para um processo, ou“'mos'trar

desejos d'isso, que tratasse d'averíguaresintmies

dos nuctores d'um nssassinio. Mas. 'que dizer,

sendo o assassinado rei de Portugal, ve sendo

pretendentes nos cargos de ministros aquelles

que, em plena vigencia mon-trchicn e sentando-se

no throno um l'ilho e um irmão dos que haviam

sido assassinados, se azedavam sempre que se

bulia no processo do rcgicidio, mostrando sem

disfarces, publicamente, descaradamente, onze-

dumc?

Isto é espantoso!

vista!

E o juiz ? Vê agora todo o mundo, está vendo

todo o mundo, como seria facilimo, se logo de

principio houvesse vontade eeuergiu, descobrir os

assassinos. \le-sengorn, ve-se cada vez mais, está-se

vendo dia u dia, que o juiz desprezava,.,aberta-

mente, propositadamente. todos os indícios

todas as provas, todas as pistas.

Isto é uma coisa nunca  



 

M
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o Jul¡ não queria. positivamente não que-

ria. descobrir ou ¡camino-l

Isto e espantoso! isto é uma coisa nunca

vista!

O que prova; isto, senão que estamos n'urn

pal¡ de melamina, n'urn pal: de banal-

doo 7

Em primeiro logar, não são homens politicos,

não são homens arrastados pela exaltação d'uma

idéa, os que se combinam para matar o rei D. Car-

los e seu filho. São malandros, arrastados por um

interesse vil.

São malandros! São bandidos!

O rei D. Carlos não tinha chegado ainda a

nenhum excesso de tyrannia. Não estava ninguem

em Timor. Não estava ninguem na grilheta. Es-

tavam presos uns homens, mas em prisões ex-

cellentes, tratados com atteuções, com deferenvias,

mais do que humanamente, e presos depois d'uma

conspiração mallograda ecomo consequenclad'essa

conspiração, ou antes, d'esse mallogro. Não tinha-

mos aqui os excessos da Sibería, do Castello de

Montjuich, nem coisa parecida.

Então, porque se matou o rei ? Porque elle

feriu a liberdade? Não! Porque elle feriu os

interesses 'Enobeis das quadrilhas!

Quem, 'recta ou indirectamente, planeou n

conspiração? Quem, directa ou indirectamente,

urdiu o trama? Quem, directa ou indirecta-

mente, armou o braço dos assassinoa?

Foram os fanaticosd'umaidéa? Não! Foi o Ai'-

fonso Costa, o ladrão nato, o ue batia na pro-

pria mae, o assassino! Foi o A poim, o que pa-

pava hostias, o que pedia dispensa de magro

em dia de jejum, o que pedia perdão ao papa

por se ter batido em duello, o que ajudava á

missa na Nunciatura, o que dizia ao rei, pouco

antes, que todos os meios eram licitos para ex-

pulsar da camara, para perseguir, para maltra-

tar, para dar bordoada, e bordoada rija, bordoa-

da de ::7o, bordoada de crear bicho, porrada e

a

nerosidade e como a Vanguarda lhe dava

prejuizo pagava mal, isto é ouco, aos seus

collaboradores. De que se havm de lembrar o

Carvaihiilo'? De ser empregado publico. E se

bem o pensou melhor o executou. O Maga-

lhães Lima mandou pedir ao ministro mo-

narchico Rodrigo Pequito e o homem foi

anichado nas obras publicas, continuando a

vociferar asneiras e canalhices contra a mo-

narchia que o sustenta, porque ainda é em-

pregado publico sem prestar ao Estado quaes-

quer serviços, não só por incapacidade co-

mo porque não quer trabalhar. E' um ma-

draço que, por ultimo, arranjou por amante

uma parteira velha, que o sustenta, ficando-

lhe o dinheiro do emprego para andar no

pagode.

e fôsse algum monarchico honradoe ca-

paz de trabalhar nunca seria despachado.

Mas ahi vae outro exemplo.

Ha um republicano assanhado que tam-

bem já teve um logar importante na maço-

naria, e que possue uma lingua viperina. Des-

de o rei ao ultimo monarchico, não esque-

cendo as rainhas, é tudo para elle uma cor-

ja de... ponha v. aqui todo o vocabulario

de um arrieiro brutal e mau e não terá ain-

da attingido a linguagem do homem.

E não se guarda de pessoa alguma para

mostrar o seu rancor, o seu odio aos monarchi-

chos, aos quaes está semprea prometter can-

dieiro e tiros no grande dia. Pois este maroto,

que não recua com asua catilinaría nem dean-

te das maiores dõres, e que para V. está

todos os dias a pedir chicote e rewolver,

tinha uma profissão que abandonou para

ser empregado em uma companhia e despa-

chado. Sabe por quem? Pelo chefe de um

partido mouarchicol

Mas ha mais. O chefe d'esse partido mo-

narchico tem-lhe despachado toda a familia!

E como lhe falta só arrumar um maroto de

um filho, que ainda épeor de lingua e ou-

tras prendas do que elle, não tardará que o

rapaz esteja despachado. Este rapaz passou

no curso geral dos lyceus apenas por empe-

nhos, porque o pae, conhecendo meio mun-

do, se valia de tudo para fazer approvar o

burrinho. E assim chegou o pessimo estu-

dante á Polytechnica onde esbarrou e perdeu

a tolerancia. O pae sentou-lhe praça, mas,

merçê da protecção do ta! chefe do partido

monarchico, o menino tem-se eximido a to-

do o serviço, e, tendo ha poucos dias feito

exame para aspirante das alfandegas, a som-

bra da protecção que cobre o pae e a fa-

milia, lá ficou classificado n'um dos primei-

ros logares, e em breve estará despachado

para que a familia fique por completo ar-

rumada.

Ora este pimpôlho vermelhaço é um su-

jeito que no Mundo, dois ou tres dias de-

pois do regicidio, vinha com uma carta, as-

signada com o seu nome, indicar áquelle

jornal uma familia, que elle se encarregava

de arranjar, para educar e crear os filhos

do Buissa!

Parece-me que é edificante isto para os

adeptos da monarchia e para o coronel Vas-

concellos Porto, providencia de tal gente e

chefe do partido regenerador-liberal!

E' por isso que eu comprehendo o estado

d'alma do aspirante de fazenda que escre-

ve ao Povo de Aveiro. Não dá realmente

vontade de scr monarchico, quando os mais

ferrenhos inimigos da monarchia são assim

tratados.

Lisboa, 19-12-909.

Um seu constante leitor.

   

           

   

   

  

                                

   

  

   

   

  

  

  

  

    

  

   

    

  

  

    

  
   

 

   

  

agua í rra nos republicanos. O assassino! 0

bandido Tem mento nato d'assassino! Tem-

peramento nato de bandido!

Quem foram ellos buscar para executar o

crime? Anarchistas? Profissionaes do crime po-

litico, ao menos? Não! Assassinos vulgarissimos,

que tinham começado a pratica do assassinio,

como Buíça, erguendo nos quarteis as carabinas

contra os superiores que mantinham em nome

da lei a disciplina, e que acabaram a pratica do

assasslnio atirando ao mar, do alto das rochas

da Bocca do Inferno, os que pediam, em nome

do seu silencio no crime de conspiração e de

roubo d'armamento, pão para si, para a mulher

e para os filhos.

Aasassinoa, quando incitavam as turbas a

matar, n'um grito medonho, n'um grito horripi-

lante de rancor, um ministro cahido.

Um ministro cahido, cujo crime supremo t¡-

nha lido . . . não os metralhar nas ruas e não

os ter deportado para Timor.

Assassinos, emfim, quando zombavam d'um

par do reino que pedia o castigo d'um crime

e empregavam todas os esforços, ainda os mais

deaoaradoe, ainda os mais descabellados, para

que ficasse impune esse crime.

Isto é um paiz de malandros! Isto é um

pal: de bandidos!

E' essa a nota que sobresahe, e que se im-

põe aos olhos de todos, nacionaes e extrsngei-

ros. E e essa que nos obriga a empunhar esta

ponna como quem impunha um montante e a

descarregar golpes repetidos de montante sobre

a cabeça dos bandidos.

Pouco nos impressionaria a morte d'um rei.

Ou a morte d'um homem, fosse que homem,

fosse. Reprova-la-hiamos, sempre. Sempre! Mas

não seria motivo para nos inflammar o tempera-

mento.

O que nos inflamma, o que nos irrita, o que

nos incommoda e agita é esta nota geral, pro-

funda, caracteristica, de banditismo. '

E' necessario, para honra d'esta terra, de cada

um de nós em especial e dc todos nós em ge-

ral, anniquilar os bandidos.

Abaixo, abaixo os bandidos!

l ilillll quadrilha

mf*
Entre os varios pontos interessantes da car-

ta que se vae seguir ha um para o qual

chamamos a attenção dos leitores. E' aquel-

le emque se diz que o chefe do partido rege-

norador liberal protege a outrance um qua-

drilheiro republiqueiro dos de peor especie.

Provavelmente o sr. Vasconcellos Porto,

que não suppomos homem muito para pro-

teger os quadrilheiros da republica, nem co-

nhece a qualidade politica do bicho, ou,en-

tão, julga o bicho manso. Mas ahi é que

está a curiosidade do caso. São de tal or-

dem, os bandidos, sabem especular de tal

forma que até intrujam os mais ferrenhos

conservadores e os homens mais convicta-

mente ligados à monarchia.

São de primeiríssima ordem!

Eis a carta:

 

Olhe lá: esse gajo d'csse tal Carvalho

Neves será um que escrevinha nos jornaes

do Brazil? E um tal Carvalho, um F. Carva-

lho, que anda por S. Pauloa escrever n'uma

gazeta republiqueira e que nos dizem de lá

ser um grande malandrão ?

O correspondente, que já privou com a

matilha republicana, deve conhecer esses

bandidos.

Mande

Borracho

informações para cá.

 

O artigo que se vae lér, c de que é auctor

um official do exercito, foi enviado a esta re-

dacção no momento de partirmos para a Torre de

S. Julião da Barra. Não podendo então ser pu-

blicado pelos motivos conhecidos, sahe hoje, pois

refere casos que teem sempre opportunidade.

Vejam como o malandro do Borracho tratava

Nesse tempo a republica e os.. . soldados!

Após o destrambelhado eestupido 31 de ja-

neiro, de triste memoria republicana, em que Os

seus inconscientes promotores desgraçaram de

animo levee lranquillo muitos officiacs e praças,

quer os que entraram na embrulhada, quer-peior

-os que insolitamente comprometeram, aquillo

que primeiro se viu, foi, sem contestação alguma,

o modo seco, barbaro, picante mesmo como os

chamados republicanos trataram desde logo as

victimas dos seus erros, inclusivé regosijando-se,

ao menos de si para si, com a forma não menos

estupida, não menos cruel como o governo ('f)

de então, assarapantado, tudo confundiu, tudo e

todos-«1)orque, emfim, diziam elles, «de novo

rebentaria a bernarda, provocada do alto, sem-

pre».

E fizeram mais, Os republicanorios: desgos-

taram e maltrataram inclusive aos proprios mi-

litares a quem haviam duramente comprometido

vida, haveres, familia, posição, tudo emfiml

Lembro o caso do tenente Coelho na infame rc-

dacção da «Voz Publica» (ou uma das de então),

em que compeliram aquelle official a sahir da

mesma cheio de asco. E' que o tenente estava por

baixo, como outros, e a republica só quer quem

lhe traga importancia . . .

Não pormenisarei o estupendo attentado, por

isso que não desejo alongar a materia propria.

Entretanto o governo que até ali havia assegu-

rado ao rei que nada haveria, colhido de surpresa,

desapontado, e lacaio sempre! deu-se pressa em

cobrir o fiasco, pois que de resto o patrão dava

já ostras de que era o filho de l). Maria Pia,

auctoritario, senhor de si, mandão, tanto mais

deante d'esta piolheira imbecil. que desde sem-

pre, desde muito pequeno (e nós que os conhe-

cemos brincando no paço e divertindo-se muito,

os dois, D. Carlos e D. Affonso, obrigando os

officiaes a levantaram-se de continuo, como fan-

toches, a sua p em, de corrida, etc., etc),

elle se acostumara, a tivo, a olhar com desdem,

se não com despreso.

Sr. Director de 0 Povo de Aveiro.

A proposito do caso narrado no seu jor-

nal por um aspirante de fazenda, peço-lhe

que me deixe narrar-lhe hoje dois que tam-

bem são dignos de nota.

Ha aqui em Lisboa um sujeito que em

tempos o “Seculo, se fartou de insultar.

Chama-se Domingos Carvalhido Gonçalves

Neves, 'filho de um honesto padeiro gallego

de quomo filho se envergonhava quando o

pobre velho era vivo. Este Domingos Car-

valhido Gonçalves Neves, que tem uma chro-

nica da mocidade bastante escura, deu em

ser jornalista republicano e disse e escreveu

contra lhães Lima as peiores coisas,

especialmente quando foi da prisão de João

Chagas em Paris por causa do 31 de

Janeiro.

Perguntará V: Para que são essas histo-

rias?

Peço-lhe um boccadinho de paciencia e

vera que o exordio é indispensavel. ,

Este Gonçalves Neves é uma besta que

rabisea tolices porque não sabe coisa al-

guma. Tendo passado o tempo em que os

cobinos pretendiam enforcar Magalhães

ima como traidor, o Carvalhido ap areceu

um bello dia atrelado ao Mag ães e

protegido por elle como outros idiotas e

patifes que elle não tem força para escor-

raçar. E como Magalhães Lima comprasse a

Vanguarda lá estava o galleguito a rabiscar.

Fez passar ojornal or varios fiascos e, no

celebre rocesso o prior do Beato, o

Carvalhi o deu tal bota que de accusador

passoua réu.

Magalhães Lima nunca foi largo de ge-

  

  

 

   

   

   

    

  

                

   

   

                 

   

  

     

   

    

 

   

      

   

 

   

               

   

 

   

  

   

0 POVO -DE AVEIRO

A formula pois do bom governo, teria de pas-

sar necessariamente dos seus dois polos reeov

nhecidos «a cOnIiança da coroa e o exercito

contente» a uma mais ampla concepção do em-

broglio de tão felizes instituições «a confiança

da coroa .e o exercito contente . . . e seguro l ›

E foi seguramente, previdentemente - pois

que nestes casos o portuguez trata de o ser

como bom marroquino-em tal conjuntura que

se cre0u adrede a pena de morte no exercito,

para o caso de rebellião, etc., e tal, e mais a junta

chrismada de «junta de moralidade a, eivada de

real mal de origem, nascendo logo com aquella

forma ou tara, se quízerem, attento ,o meio, a

que es medicos costumam chamar _de estupor.

E como genuíno estupor, por signal, se apre-

sentou em pleno parlamento a dita junta,

onde a subserviencia e digamos mesmo a im-

becilidadc e baixesa - entre todas as do con-

junto l -- dos 38 officiaes que como regra cons-

tituíam¡ as figuras dc ornamenlo do concerto ro-

tativista, de que a pianola parece ter ido buscar

a origem, a baixesa dos ditos 38, não se aperce-

beu, inclusivé, de que sob pena de ficar incursa

logo no art." 3.0 do regulamento disciplinar, que

aliás obriga o official a guardar e a fazer guar-

dar a constituição do paiz, passava ainda pe-

las forças caudinas da isenção, decoro, etc.,

impostos pelo mesmo regulamento. Constitui-

ção-liberal que o é e tem necessariamente de

ser, não se compadece de forma alguma com

uma junta que ainda para maior das irrisões,

alem do seu caracter attentatorio de toda a

consciencia juridica do paiz, é ainda e sobre

tudo pertença especial do exercito portuguez. . .

e constituida nem mellbs do que por officiaes

generaesll!

Ora agora, compare-se entretanto isto: esta

subserviencia \ergonhosa, este arrangismo torpe,

esta humilima detecção moral, compare-se

com o que ainda ha pouco succedeu em França,

com o general André. esbofeteado em pleno par-

lamento, por motivo das questões de delação!

Compare-se, e veja-se ainda como entre nós,

á porta fechada, secretamente, com informações

como nos aponta, irresponsavelmente, n'este

paiz de doidos e de cafila a ordem do exercito

n.o 32 de dezembro de 1893, escrevendo-se que

«até ao presente a descrepancia e pouca segu-

rança das informações (sublinhamos) sobre a

conducta e as faltas dos officiaes são de natu-

reza a não dar lugar superiormente a uma apre-

ciação exacta...»-entretanto que a junta ia fun-

cionando, - compare-se isto, repetimos, com o

que se da aliás na desmoralisada França, e di-

gam-nos se isto não será a prova provada- a

exautoração em duplicado já agora! -de go-

vernos, de parlamento, dos 38, das moralidades,

de tudo emfim que este bemdito e immerecido

sol alumia e aquece, de corrupto, de apodrecido,

de nauseante l

E após aquella data, logo u ordem do exer-

cito de 14 de julho de 1894 eliminava por com-

pleto a referida junta de moralidade . . para

reviver eivada da maior hypocrisia de liberali-

dade em regulamento disciplinar que ahi corre

impresso . . .

-E agora, uma pergunta só, feita, porem,

apenas aos intellectnaes, chamados, do paiz, e

aos proprios jurisconsultos: quem é que são

n'cstes casos os desqualificados no paiz, os pa-

cientes ou os executores?! . . '

-Vá, respondam, em boa consciencia!

e

ll O

Não respondem, está bem de ver que não o

podem fazer de assombrados. Entretanto vamos

nós continuar algo da já agora edificante his-

toria Baracho.

Ahi pelo anno de 1895, salvo erro, foi o

quasi sempre illustre general Baracho inspeccio-

nar . . .inspeccionar o regimento de cavallaria 9,

em Alcobaça. Tudo corria na maior borracheira

das coisas d'este pobre mundo sublunar, quando

um dia o general adrega de ir á enfermaria do

regimento observar de visu e de perto, esta cla-

ro, o estado de tudo aquillo. Porem, oh caos!

:i cabeceira de um dos doentes, convalescente já,

estava . . . que não sabemos de nojo como o con-

lemosl estava um Seculo (1), o maldito!

_ O que é isto, sr. tenente coronel, como c

que o porco sujo se encontra aqui, o diabo em

imagem e semelhança no Scculo, aqui dentro do

quartel. a cabeceira de um soldado?!...

E tal foi a berrar-ia, o alarido que o energu-

meno, perdão! o general levantou atroando os

ares, que o regimento em breve estava todo sus-

penso, suspenso de tanto palavrão descomposto,

que nem mesmo um sargentão proferiria . . . E

logo, desconsiderando tudo e todos, está bem de

ver, pois que elle, general, amigo intimo e dedi-

cado do rei, á data está claro, não podia consen-

tir por principio algum d'este mundo que um

porco sujo, e da peior lepral estivesse ali a em-

pestar um real regimento...

E em conclusão, tal relatorio fez, e de prefe-

rencia sobre o nefando caso, que ao apresentei-o

em Lisboa, hi ia empandeirado o pobre tenente

coronel, Zacarias da Costa Ramos. Verdade seja

que Baracho havia ascendido uns furos mais a

presumpção . . . de ministro.

O melhor da passagem, porem, é que indo

elle no anno seguinte inspeccionar de novo o

regimento, se fartou então de fazer tele nas

e officios para o ministerio, elogiando-o. Claro

esta que todo aquelle bem derivava da influen-

cia disciplinar d'elle, Baracho, do auno de vespe-

ra . . . c em consequencia novo furo na ascenção!

Não! que d'esta massa e que elles se fazem!

Os ministros e os julgadores na supracitada jun-

ta de moralidade, entenda-se! l !. ..

Entretanto ahi por uns annos atraz d'este es-

tupendo caso, não sendo Barucho nem menos do

que commandante de Lanceiros 2, da confian-

ça de S. M.,-a mais de meio caminho de mi-

nistro já, - subia um dia a calçada da Ajuda...

e oh, horror! depara-se-lhe o formidando qua-

dro de um de seus soldados comprando o mal-

dito Seculo a um pobre e indefcso vendedor. -

Aquillo foi um ar que lhes deu: esbol'eteou o

soldado e o pobre e attenito homem, correndo-os

ainda a pontapés e n'um alarido que, está bem

de ver -logo juntou mironos. Não l que seme-

lhante ecipreza pedia claque!

E se bem nos occorrc o soldado foi* ainda

castigado com 15 dias de detenção, ou prisão, no

quartel.

E por hoje basta de documentos para a His-

toria. Sim, de depravação e do que é esta mulata-

ria de que nos fala o grande Fialho d'Almeida,

já vas dito por hoje o bastante. Um ponto só

nos falta. ,t

l U

Perguntamos ao immundo agora uma só coi-

sa, -- visto tanto mais que elle aliás muito im-

becilmente, muito estupidamente - publicava

em principios do corrente setembro um artigo,

nem mais nem menos que sobre a questão do

limite de edade, na sua terceira pagina, não

vendo que isso era uma esportesa da malta, -

ora travestida de lobo republicano, - que mais

ou menos tem governado isto, ademais com a

propria vidinha, essa mesma malta de raposos

que no caso sujeito creou ad hoc o referido li-

mite para rapido se guindar no generalato; e

que ora servida, mas acaso a callir ella proprla

sob o referido garrotc, claro está que busca ao

presente anulal-o . . . mercê do democratico, do

 

(1) Devo haver engano. Devia ser u' Vanguarda.
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janeiro buscar a historia, a orige

janeiro de outra coisa que não fosse o interesse

 

   

      

   

  

  

  

  

   

  

  

  

republicano Mundo, comido, na., me

perguntamosz- onde 6 que se encontram esses

taes desqualificadoc de quem tanto o immundo

parece desconhecer as causas e effeltoa?! . . .

Sim immundo infamissimo: vae ao 81 de

_ m de todo este

ultimo descalabro de homens e instituições, que

aliás um partido de boa democracia, um partido

de bons republicanos teria já substituido condi-

gnamente, se tu não foras o porco sujo de

Companhia com Seculo, etc. e tal. - Porque

nem tu, nem nenhuma imprensa no paiz, egual-

mente, se ocupou ou preoccupou após o 31 de

mesquinho e vil proprio, bem como o da mes-

ma grey .

E logo os chamados monarchicos reconhe-

cendo-lhes o valor menos do que negativo,

voltaram ao batuque, e por signal que havendo

lançado mãos á bolsa do contribuinte, triste-

mente exhausta, iam gastar os proventos em

torres do Outão, etc. e tal. '

Responde, pois, quem são os desqualificados?!

E's tu immundo e os teus parceiros primei-

ro do que quem quer que seja! Da grilheta -

que já agora te cinge e aperta-é que de modo

algum te libertarás!

G. F.

No proximo numero continuaremos a verga-

lhar o Borracho. Mas querem saber? Dizem-nos

que é o Moraes Sarmento quem vae levantar na

camara dos pares a questão do Borracho.

Tambem está pedindo uma grande coça, o tal

Moraes Sarmento!

  

 

   

  

   

 

Informações

 

Esta carta é interessante, unicamente por

mostrar mais uma vez a espantosa cumpllctdade

(lo já agora celebre juiz Silva Monteiro.

Para elle, nada linha valor! Todos os indiclos,

todos os vestígios, todas as pistas . . . se despre-

zavaml

Impagavel, o diabo do homem, impagavel!

Sr. Redactor do Povo de Aveiro.

Como V.continun colllglndo elementos no seu jornal pn-

ra a historia do grande juiz da Meda, e da forma como el-

Ie fez u lnstmcção do crime intamissimo de l de fevereiro,

vou nan-nr mais um facto que sera mais uma perola a jun-

tar a gloriosa corõa do sr. Silva Monteiro.

Na segunda-feira, 6 do corrente mes, pelas 4 horas da

tarde, seguia eu n'um electrico para Santo Amaro, quando

se veio sentar proximo de mim um individuo loiro que me

deu na vista pelo seu acentuado type de estrangeiro, e

pouco depois (na rua de S. Paulo) um outro de barba pre-

ta, que, encetando conversa com o primeiro, logo falou nas

revelações que V. fazia sobre o procedimento do juiz Slim

Monteiro ua instrucçlo do regicidio. Os dois mostravam-se

moimrehicos fcrrenhoa e enthuslaticos admiradores do actual

ret, e como falassem alto eu ouvl tudo quanto diziam,-sen-

do assim que ouvi o primeiro, que afinal era portugues,

narrar ao segundo que, pouco depois do regicidio, fOra es-

pontaneamente ao juiz de lnstrucçlo criminal narrar-lhe al-

guns factos de que tivera conhecimento, e referiu entao que

esses factos consistinm: 1.' em um mestre de obras, cujo no-

me e morada indicou, haver convidado um individuo a ir

armar-se a um deposito de armas que o mesmo mestre do

obras possuia, para o 28 de janeiro, sendo depois convidado o

mesmo individuo, no dia 1 de fevereiro, para ir ao Terreiro

do Paço ver usassinnr Kl-Rei; 2.“ que umas senhoras, suas

parentes, haviam, no mesmo dia i, depois do assassinato,

visto na Avenida da Liberdade apear-se de um trem um

individuo-que uma d'ellns conheceu-sem chapeu e açodado

matter-se n'outro trem que ja o esperava e o qual sem receber

ordem nenhuma. partiu logo a desfilada.

Accrescentou o mesmo individuo, que o então juiz de

instrucção criminal o ouviu, sem ligar importancia nenhuma

ao caso, não reduzindo sequer as declarações a aiito, e que

as pessoas por elle indicadas nunca foram chamadas, nem

ouvldas pelo tal juiz, que, se não entrou na conspiração,

parece pelo menos lr feito com os assassinos.

Não conheço os individuos que tiveram a conversa que

relato, mas se o actual juiz de instrucçlo quizer apurar o

facto não lhe sera muito difficll saber quem ellen eram já pe-

los slg'naes que del. já porque apurel da conversa que ambos

são professores das escolas industrias¡ em Lisboa. e que o

da barba preta iu áquella hora dar a sua aula que era para

os lados de Santo Amam.

Se V. quizer referir mais este facto, no seu jornal, que

tão relevantes serviços está prestando no pais. talvez possa

com elle lançar mais alguma luz no regioidlo e dar uma

nova pista a algum juiz que um dia queira s sdrlo apurar

quem foram os covardee assassinos do Terreiro do Paço.

Felicitando V. pela sua coragem e pela alta competen-

cia com que está desmascarando a quadrilha que quer aca-

bar de afundar este pobre pniz, faço votos para que V. pro-

grida sem desfalccbnenlo nem entraves no caminho enceta-

do.

Uma sua constante leitora

Segue-se Outra carta, que tem o simples

valor de moatrar mais uma vez a raça de

gente que constitue geralmente o partido

republicano em Portugal.

Que cambada!

Vejo nos jomaes que foram presos no Rio de Janeiro

os portuguezes Diogo Carlos Ramires,e Silva. Do segundo

nada sei, mas do primeiro devo dizer-lhe que e o typo

do gatuno e do bandalho completo. Conhecio-o hs

annos, era elle editor da Folha do Povo. Depois d'isso

ou ao mesmo tempo, não estou bem certo, foi escri-

plurario da Associação da imprensa. Depois apareceu

feito sargento artifice do Arsenal da Marinha, logar

que deixou, apparecendo depois arvorado em duno de

um estabelecimento de artigos de llluminnção na tra-

vessa da Victoria. Por detraz d'elle, n'esse negocio, ea-

tava, ao que consta, um official de marinha muito co-

nhecido pelas suas electricidades. Ao mesmo tempo

tinha sido nomeado administrador de fallencias.

Em todos os logares foi gatuno, sempre que poa-

de. Provavelmente foi por isso que de republicano

passou a anarchlsta dando-se muito com os Rebor.

does da Estrella e outros indignados reformadores da

sociedade a bombas de dynamite.

No logar de administrador de fallencias era um

etrevidlssimo gatuno. Em estabelecimento ou casa

de fallido de que elle tomasse conta, todos os obje-

ctos cubiçavcis eram alapardados e divididos pela ma-

tilha.

'mdoo que podesse sonegar era roubado. Rou-

bavs os pobres fallidos e roubava os credores. Rece-

bia as gorgetas que era possivel receber em troca

de todos as tranquibemius que podesse fazer. Ultima-

mente a coisa chegou ao cumulo e fugiu levando tu-

do o que poude, dlnhelro das massas fallldas e o que

lhe foi possivel liquidar. Foi elle o administrador da

massa fallida do Antonio Fernandes, o incendiario da

rua da Magdalena, onde fez as maiores tranquibernias.

E' possivel que os republicanos lhe erijam uma

estatua, ou, caso lhes não convenha mais esse malan-

dro na bagagem, o votem as feras visto já terem a

bagagem a abarrotar de patifee.

As auctoridades devem espremel-o bem porque

elle deve dar muito, especialmente se vier, como é

provavel,deecoroçoado com os socios ou socios da re-

publica.

  

     

  

  

  

  

  

  

                

  

 

  

  

  

O meajorna!

Mlml Acuglla

Mimi Aguglial

Paira sobre mim qualquer coisa de extranho,

mas enorme, grandioso, imponente como o espe-

ctaculo que me rodeia. Tenho a impressão de que

as arvores se vergam para a terra e prestam

homenagem ao desconhecido, curvado: e respei-

tosas. Os passaros emmudeceram e até aquelle

macho, meu amigo e confidente, que costumava

vir todas as noites contar-me em gritos doloro-

sas as infindas maguas do seu triste coração, ha

dias que me não apparece.

Ao longe, o mar ergue-ae a medo e faz-me

signaes que não entendo. Que querer¡ dizer-me

o mar?!

Vejo agora uma onda levantar-se, de repente,

e o seu quebrar na prata é bem uma voz an-

ciosa que me chama. Mas já se espalha na areia

e a apaixonada amante serve-a com a soffregul-

dão que se põe n'um beijo sensuaL Outra vaga

se levanta, e outra, e outra . . . E em todos ha

o mesmo grilo ancioso, grito que exprime um

desejo tnsoffrtdo, mixto de adoração e saudade!

Chamam-me as ondas, com melancholicos ais

que são as tristes vozes do colosso abandona-

do . . .

Mas que quererá dizer-me o mar?!

Ao meu lado um passarlto atreve, no silen-

cio da noite, um gargalo, mas logo o vento pega

das arvores e verga-as mais, torce-as, magos-as

quasl, e toda esta vegetação colossal se agita

n'um movimento ameaçador, acompanhado d'um

grito ronco e severo que impõe respeito e faz

medo.. . 0 passarilo foge, transldo de susto, e

em toda a serra não se ouve mais um gemido,

um pio, um al, mas tdo somente a respiração

offegante dos luxurlosos vegetaes . . .

Um cedro poderoso que parace beijar a cu-

pula dos ceus, dobra-se então um pouco para

mim, envolve-me n'um olhar meigo carinhoso,

e eu sinto que o gigante quer falar-me em se-

gredo para não perturbar a oração a noite do

silencio. Dobra-se mais, agita-o uma convulsão

de ddr . . . O cedro vae falar.

Mas nos braços seguro um filho meu que Ie-

vei a contemplar a natureza traglca ; e a creanço

parece ter comprehendtdo o cedro, e o vento, e

o mar e a escuridão do ceu, porque tem as fet-

ções contrahidas n'uma agonia escura, dolorosa

e amarga.

OA cedro olha a creança muda, silenciosa, of-

fegante, que não ousa sequer lançar nas trevas

um grito de soccorro. E a expressão de .so/fri-

mento e amargura do meu filho commove o cy-

cloplco gigante que ja' se ergue, e se apruma e

beija os ceus.

0 cedro não falou . . .

Um silva percorre a montanha e o vento in-

veste contra as arvores que pretendem resistir-lhe.

Mas logo a naturesa cae em sl e o silencio é pro-

fundo e respeitosa. Tudo é sereno e calmo. Nada

perturba a adoração mysltca do mar, da serra,

das arvores e das sombras.

Eu estou de pé, na escuridão da noite, com

o meu filho nos braços. Tudo em meu redor en-

tôa o suave canto da Bellesa. As arvores ajoe-

[hsm e ajoelham as sombras rcspeltosas. Os as-

tros recolheram-se para não offender a escuri-

dao tragica da noite em que o homem e a na-

turesa Inteira adoram em silencio o ' Gente da

Tragedla ,,

E lembrei-“me então d'essa mulher franztna,

lngenua e delicada que tem dentro de si a pal-

pltar um coração immenso, que comprehende a

arte e a sente e a vive, que cof/re com o personage

que incarna, que chora, que ri, que se contorce

nas espiraes da dor e da agonia, que sabe mor-

rer e que sabe fazer viver a vida que nós assas-

atuamos.

Lembrei-me da Mimi Aguglia que vem pela

Europa fora, desde a trsgica Sicilia dos terre-

motos, pedaço de vulcão arrancado ao vulcão

immenso da sua terra, feita de fogo, feita de

lava, a/firmando o gcnlo creador que vive na

sua alma e no seu corpo, que nos faz estreme-

cer quando a sua alma estremece, que nos faz vi-

ver quando n'ella vibra a vida intensa do autor,

o fogo santo da paixão, e que nos faz morrer'

quando ella se debate nas convulsões negras e

tragicas da Morte!

Lembrei-me da Mimi Aguglta! E então já' a

Rejane, a Tina d¡ Lorenzo, a Barlel,a Vítoltsni,

a propria Duse, não foram mais que estrellas de

diminuto brllho ao pé d'esse Sol resplendente,

abrazundo, incendeandoo Mundo, queimando com

a chama viva do seu fogo, desvendando-nos um

reino novo, bella, infinitamente grande, o reino

da Gloria, onde é senhor o Genío para toda a'

eternidade! '

Vl uma rapariga de desafio annos deixar a

sua cabana perdida na falda do Etna e entrar

pela Arte, e domlnar, vencer, queimar, afftr-

mando o seu valor integra, e ao fim de tres an-

nos soffrer melhor que aDuze com quinze armas

de palco, rir melhor que ella, commover-se mais

que ella e morrer com a verdade suprema que

jamais a Duse attlngtu na sua carreira de a,...

lista.

E fiquei toda a noite no cume da Serra, com

o meu filho nos braços, vendo na escuridão a'

grandeza traglca do Oceano, escutando-lhe as pal--

pílações anceadas, ouvindo a respiração tram

quilla das arvores Que, ajoelhadas pela mama_

nha acima, adoravam commlgo o “Gente da Tia-

gedia l.

Mimi Aguglial

Radamés.
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O POVO DE AVEÍRO

 

Jacques Brachnrt tem um repto de poderosa elo-

quencia respondendo a .lerouymo le Uouvain,

que é um canalha vulgar, espadacbim emerito

que, não pcssuindo a mais intima parcella de di-

gnidade, no campo da honra liquida todos as

infnmias que a sua alma prostiluída e miserarel

diariamente o leva n praticar. Essa questão foi

porem já desenvolvida com brilho por Sudor-

mann n'uma peça (-untaueídn. Bcru~leíu pouco nos

diz de novo. Mas o magistral nas palavras que

põe na bocca de Brachart, magistral pela eloquen-

cia e pela verdade.

Esse violento final d'acto é viril, e forte, pe-

netra na nossa alma, rasga-n05 a consciencia, faz-

nos viver intensamente e deixa-nos por fim um

conceito de justiça, vigorisa-nos o caracter e da-

nos um alto exemplo de energia.

Mas o quarto acto é de todos o maior. E' um

homem ha pouco cheio de dinheiro, possuindo

todas as commodidades, podendo satisfazer todos

os caprichos da sua vontade exquisita, a quem

nada falta do que constitue na vida da maioria

a suprema ambição, e quo todavia não é feliz,

que apesar de tudo soft're profundamente e nem

sabe bem o no meio

Todos os outros mal. muito mal.

' Não so pode, com indcpc-.lutem-,ía c em cous-

cIencta, (lr/.ur melhor .to desempenho.

A senhora encarna a verdade em Deus.

A verdade, a bondade, a justiça. Outros

teen¡ o culto abstrato da verdade, da jus-

tiça, da bondade. No fundo, minha senhora,

é a mesma coisa. Nada mais estupido do

que aquelle que tem o culto da verdade em

Deus odiar' quem tem o culto da verdade

abstracta, e do que aquelle que tem oculto

da verdade abstracta odiar quem tem o

_mito da verdade em Deus.

Demais, quem tem razão? De que lado

está a razão? Quem pode at'firmar que tem

comsigo a razão? Nós não conhecemos _o

universo, nem a vida. Não sabemos expli-

car o universo, não sabemos explicar _a

vida. Então, todas as hypotheses são admis-

siveis, quando não sejam monstruosamente

oppostas ao raciocinio.

O fundo do sentimento e do pensamento

é o mesmo, como é o mesmo o fundo da

religiosidade. Deixe-os dizer que não teem

   

 

    

  

  

    

 

   
   

  

 

    

   

 

   
  

  

  

  

de Aveiro em Aguada, pois não nos faltam

vendedores na localidade. Com um boccadi-

aho de juízo, os miseraveis não iriam exer-

cer pressão sobre o Canaria. Fazendo-o, de-

monstraram apenas, maisuma vez, uanto

sao Vis, quanto são rancorosos, quan o são

canalhas. E quanto são estupidosl

Sd :.o premium numero sairá a srilim da no- Eugenio Ribeiro' des“m'teado' dirigiu'se

tavel ¡u-çzl dc H -";ll' Wilde, ora em representação a dl'- Fernão Côrte Real Pedindo'lhe respon'
no D_ Mam_ sabilidades das informações do vao de

Aveiro. Dr. Fernão Côrte Real esbofeteou-o,

em resposta.

O diabo a quatro!

Ora o dr. Fernão Côrte Real nada tem

com o que diz o Povo de Aveiro. Não nos

deu informação nenhuma. Como sempre,

o ramo está n'uma porta e o vinho vende-

se n'outra. A origem das informações é

bem differente d'aquella que suppõen¡ os

miseraveis.

Amiguinhos, aqui não ha senão um res-

   

   

  

  

  

    

   

Um marido ideal

  

" 'TT _.___"':

24 de dezembro

1.

Os crendos do Suisse

Escreveu-me uma senhora a semana pas-

sada sobre a minha" nultima chronica. Eu

quiz logo responder-l e por este meto. Não

tenho' outro, porque n não conheço. idas as

conveniencias de combate a que quam sem-

pre tem de obedecer o Povo de Aveiro, cuja

missão capital, na sociedade portugueza, por

emquanto, é combates. e combater rudemente
,

tomaram-'me a adiar a resposta.

 

Na semana ultima tem interessado a opinião

o cont'licto travado entre o proprietario do Café

Suisso, sr. D. l'cdro Gonzalez Torres, e os seus

empregados.

Dil-SC um caso interessante: aquelle venerando

sr. tinha crendos de graça, o alem d'isso obriga-

va-Os a pagar. das gorgetivs dos freguezes, a roupa

da casa, todos os objectos partidos e o ordenado_ "essa senhora por me dizer que,

“lstttlo'o vo da Aveiro apenas ha cinco se-

manas, não conhecia a secção de Nenhuma.

E ,depois d'algnmas palavras de natureza m-

tima, que demonstram o seu .cpração terno,

palavras que eu muito aprecie¡ c agradeço,

mas que. certamente, fora de man e da nn-

nhsltnterlocutora a ninguem mais interessam,

conclpe dizendo:

Permita-me onto con/isola que, decerto, the

desagradarl; comtudo a verdade para mim vale

mais que fodas u riquezas. Sou crente, tenho

multa [é, tem cido me o meu amparo e unico

conforto, sem ella não poderia sobreviver a meu

pac. Desejavt poder transmitiu-lhe e expor-lhe

religião, minha senhora, que teem tal. 'l'odo

o homem tem religião. Até os anarchistas

teem religião. A anarchia é uma religião, e

doce c feroz ao mesmo tempo, como todas

as mais religiões. E nenhuma tem mesmo,

presentemente, os fanaticos violentos, obce-

cados, intolerantes, tyranicos, doidos, que

usa, tão joven, já tem tido até hoje. A re-

publica é outra religião. Com os seus do-

gmas.. corno a nnarchia, como o protestan-

tismo, como o budhismo, como o cntholi-

cismo. Com os seus santos, os seus ritos e

os seus mysterios.

Que religiões mais mysteriosas, por exem-

plo, que osocialismo collectivista e o socia-

lismo anarchista? Por mais claro que elles

 

  

         

   

de todos os prazeres que o cercam, a ancia in-

soffrida de ser amado pela mulher que adora. E

que não hesita, ferido no que constitua a sua

verdadeira felicidade, em sacrificar tudo mais,

confortos, posição, fortuna, arraznudo n'um mo-

mento o que lhe levou annose annos de traba-

lho a construir, para arrastar, na sua ruína, o

miscravel que pretendeu desmanchar o lar que

a parte boa do seu ser cm-inhosnmentc edificou.

Para salvar da lama a mulher que constitue o

grande estímulo du sun"'existelicia e que, n'um

momento de allucinação, se rojou ua mais ne-

gra immundicic a que pode descer um ente hu-

mano.

homem a quem a tinham vendido infamemcnte,

que lhe falta. Que sente,

E', por outro lado, a mulher que odiava o

    

  

  

    

  

   

   

   

  

  

 

ponsavel: somos nos! Quem responde por

tudp quanto diz o Povo de Aveiro, somos

nos.

Se não tinham bojo para estas coisas,

para que vieram implicar comnosco? Quasi

que nem sabíamos da vossa existencia, mi-

seraveisl Quizestes dança? Pois danças

agora.

E vão vendo os leitores-continuem veu-

do-o que é a grande quadrilha em Por-

tugal. E', como já temos dicto, uma chapa.

E', do norte a sul, de leste a oeste, a mes-

ma coisa. A mesma coisa em toda a partel

Uma quadrilha, uma infamiseima quadri-

lha, cheia de bandidos e d'infamias. E' de

pasmar! Chega a fazer pasmarl

do porteiro do café, perfazendo um total dc 900

reis diarios. Isto n'uma das casas mais concorri-

das dc Lisboa onde o sr. D. Pedro ganha rios

de dinheiro.

Os empregados esboçnvam primeiro. doce-

mentu, o seu desgaste. E por fim, fartissimos de

tão torpe exploração, resolveram declarar-se em

greve. Ao seu lado tem estado e está o publico,

que abandonou inteiramente o Suisso, c tem es-

tado a imprensa. As reuniões promovidas pelos

grevistas teem sido concorridissimas e tudo pro-

mette que não sejam abandonados.

Que tal o sr. l). Pedro, hein?!

Menalkas.

o homem rico, poderoso, que chegava as culmi-

uancins sociaes pelos meios mais illicitoae mais

impuros, o homem de negocios escuros preoccll-

pando-se a todo o momento com a forma dc al-

cançar novos milhões, roubados aos seus seme-

lhantes, á custa do suor dos miscraveis e que,

  

   

 

   

   

  

   

            

  

pintem tudo, tudo, por emquanto, são

mysterios. Só fica nítida a eterna aspiração

da felicidade. Mas essa existe, por isso lhe

chamo eterna, desde que o homem vive,

N. da R.

Esta chronica devia ter sido publicada

no domingo passado. Não o foi por ter che-

gado muito tarde a esta redacção.

  

  

 

  

Oiçam. Oiçam mais estas. Fiquem co-

nhecendo mais estes, que, como sempre, é

interessante.

este sentimento. Sua filhinha, que devia ser um

anjo, acha-se no Çéo, junio ao ihrono do Altís-

simo, pedindo por' trânsito que ella devia amar

.na vida a ainda ama mais no Cão, onde pedirá

. mo ser ensante á face da terra. _ l) . M l Al ._ ~

Il W793!" Sin"”lm' 0 00mm“: a fim de' " "tm co Diz_se ?me as ;eligiões &gpüítuaüstas __ ao saber da rumn d'csse homem, ao saber que E'rconlitneldiedo eÍ'XguJÊÍÂÍÃ'Êóg-À iii“ ntmt

demo !mpb-'0' 89 uniram como a ”o" Í h“ e' h e &th assim __ teem o contra de elle tudotrocou pelo prazer de a ttllliil' eser auia- _______,',›___. de ro¡ uma desgraça_ 0m chumbndo_ 0m “do. “bt

c am m0 do, pela dignidade da sua mulher que pre- a COMUM!“- Pl'olecfh do Conde (i'm . Io nom

deixar abandonado o problema da felici-

dade terrestre, pois que a sua mira ex-

clusiva, ou quasi exclusiva, é a felicidade

celeste. E' exacto. Mas as religiões materia-

lísfas peccam pelo excesso opposto. Em pri-

meiro logar, criam na vida um céo tão ne-

buloso, tão metnphysico, tão duvidoso, tão

stímpre the podia valcr. Muito bruttnho, m to bril-

nno. . .

Formado, filiou-se logo no partido lula,

sendo até presidente de uma assomblein eltonl. Pro-

tenden o logar de Conservador do Viseu, pelo qual

dava 8 contos.

_ Quando andava em transação sobre o logar, fl-

lion-se por grafidão ao primo Eugenio. (Eugenio Ri-

beiro é primo de Manuel Alegre, o Bórra) no !tido

tende resgatar, se indigun com a vil attitude

da t'amilit, que só do interesse cuida, só ao

dinheiro faz vonias e ao saber do acto uo-

bre de Brachart quer convence-la a abandona-lo,

ao mesmo tempo que o abandonam os creados

a quem já não ha dinheiro para pagar as sol-

dadas. E então, Anna Maria tem esta phrase de

resposta:

Mas porque, minha senhora, porque me

havia de desagradar a sua confissão?

E¡ não queria que ficasse, de forma ne-

nhuma, sob essa impressão, ou, pelo menos,

sob essa duvida. Por isso tinha o desejo de

lhe responder, sem maior demora, no do-

mingo ultimo. E por isso, desde que se en-

0 preço do POVO DE AVEIRO

avulso é de 20 réis

_. :._,.,__ 49.343,.-__

 

phantastico, como o céo que os religiosos

nos offerecem alem himulo. Em segundo lo-

gar, levam o desejo da felicidade terrestre

até ao ponto d'um egoísmo feroz, revoltante,

criminoso. E assim se vão tornando mais

anti-sociaes que as religiões espiritualistas.

Estas crearam uma civilisação. Podem não

ter folego para levar essa civilisação ao ter-

mo desejado. Pode a sua missão ter ter-

minado, e não terminou ainda, na altura

em que vamos. Mas as religiões materia-

cobre co 'o :non j o, uso, à falta d'mn'o,

»d'cstc mlgio para l"Iltli'o dizer. Tanto mais

'legítimo quanto é certo não se tratar ja, n esse

ponto, d'uma questão que nos mteresse só

.a nós, os dois. Não e já,somente_,'uma ques-

tão de natureza íntima. Não é ja, somente,

uma 'questão do nosso sentimento. E uma

questão psychologica, do sentimento geral,

uma questão politica ao mesmo tempo, pma

› questão moral, uma questão intellectual d alto

'valerá - . . . .

faz d'um lim-e en- listas ameaçando gravemente essa civmsaçãp,

magia“ que a ”nham
p aliás, sob muitos aspectos admnlalivel, nao

- _ nos offerecem por emquanto, nen uma ga-

E! °°mmd°' eu 'fo mena“,fâeàglfãwí rantia de civilisação mais completa ou mais

:rendido' So“ força ON: verdade um “me aprimorada. Pelo contrario, todos os sympto-

7

:senhora tem razão.

r .em Pci-tuga]

'83:18:30rhzõe
s haveria para que a spahcon-

fissão, para que as suas palaVras, mm
a se-

nhora, me não desagradasse
m. Uma de câ-

racter individual, outra de caracter gerdç.

.Uma falando ao meu coração. Outra fa an o

:á minha intelligencia.
A senhora commo-

vin-se com a minha dor. hnpressionav
a-ãho

meu soffrimento.
Desejava que uma f a

minha estivesse no céo, numa região que

julga de bondade e de Virtude absoluta,

e junto de Deus, um ente que suppõe de

completa justiça e de eterna misericordia.

Bastaria o meu sentimento individual para

mas fazem recear um recuo, como no tem-

po da civilisação grega e da civilisação ro-

mana.

Seja como for, desde que a base do

seu sentimento, minha senhora, é a verda-

de e a bondade, não tem a senhora que se

envergonhar do seu mysticismo nem pode

desagradar aquelles que, sem crenças em

Deus nem esperanças no céo, são seus irmãos

pelo mesmo amor da verdade e o mesmo

sentimento de bondade.

N'esse terreno, minha senhora, encon-

tram-se e entendem-se, entendem-se até

muito bem, podem até estimar-se, amar-se

em espirito, o livre pensador e o crente.

, é uma besta.

“e“ lhe fic” agradam“
Eu acho o homem tão imperfeito, que o

Que 01¡ acredite '.10 céo o“ n50' ?faco não posso crer feito á imagem e á seme-

inmorta. Que-001mm¡ 0“ ”5° adm! a lhança de Deus. E tão mau,'que não

. .
,o

está cia de Deus, e, para ahi, umcaso nul ..

O ::portanto era que a senhora o acredi-

ue o admittisse, e que, acreditando-_o

r?&%dndoo
, desejasse para

uma filha mt¡-

nha o que de mais puro e subido o cren e

pode desejar para si mesmo. Mas, não bastan-

do, a senhora dava um exemplo euma
prova

de larga tolerancia, que falava á nnnha m-

telligencia, depois das suas palavras boas

lerem falado ao meu coração. A senhora

sabia muito bem que se dirigia a um hvre

posso acreditar que haja recompensa para

essa maldade n'uma rem'ão pura, e de de-

licias e gozos eternos.

O homem mais perfeito é imperfeitissimo"

ainda, minha senhora. 0 homem melhor é

mau. Muito mau. Deus, a existir, não pode

ter parecenças nenhumas com este bruto. E

o céo não pode ser, em caso algum, região

onde deva entrar este malvado e esta besta.

E eis talvez o motivo capital porque me

custa a acreditar no céo e a admittir a

,pensadorm tanto que,*0111311130411e um p°“°°' existencia de Deus.

ainda, por BMW““ ”cavar “m a sua Mas sobre isso, que e assumpto vasto e

interessante, não acha? conversaremo's mais,
- o desagradnr-me.

00“"“ ' se tivermos vagar, em Outro dia.

C.

A senhora collocava a ques-

M” humanizado do sentimento, e ainda

algm-aa tinham um duplo va-

ra_ - ›

i l e recesso de sentir a verdade, _a

jusgçnnrgdãno
âminha senhora

, é uma questão

' ' nte anunciada. Não confundamos

irriitãgamgeene
rgumeno com o crente. O ener-

õemana Lisboeta

  

  

 

  

lou-

.gumeno cre tambem. Mas crê. 001110 “m _

icoc O oneúwemàgmuf facgdgodâneai_ Bernstein aosnsslnado

, < n ) '

i A n39 h., b°ndlde' n: :amêndte I:: Na ultima chronlca desonvolvemoe, dentro dos

' O amor' Nao re c' ' p rq limites do jornal, o enredo do Semedo, a peça

su' intelligencia o não' deixam

liguei tabdos os apaixonados vae na

da ll!! pàixão. Não V5- Nem O anti-echo é simples, como vimps, e quas¡

nem ve. E' um automato. E' um es- todos 0,, pemnagens verdadems. mm“) embora

:31?: ,embora tem-os no seu campo. E o não entenda assim a critica indígena que de.

entenfloim'no ateu. Chamàm-s'em'u
m e n'ou. satou, em unisono côro, a proclamar a fals¡dade

uno campo, 'mm

de Bernstein que tem feito carreira em D. Ame-

lia.

inspiram.

nntlcos do campo ?el ¡os-0 São maus' os Não soi de que criterio se serviram os nossos

do Mp0 latest não 0 melhores. lnclitos críticos thentraes para considerarantypa-

Deixamos (o, “1611111110110, que não 5° thlco Jaques Brachart e odiosa _Anna Maria. lt/las,

MQ, e falamos do' crente. emfim. e els que seria uma imperdcavel ¡rre-

vcrencla d acordar um humilde chronistn da Opt-

d sentir, minha senhora, varia

de A “Impact-a Wc
Não ha duas pes-

precisameate,
o mesmo

E' não ha duas pessoas que

'
da mesma forma. Como

33m:: I:lima paragens-quo tenham o mesmo

aspecto exterior. Ha pessoal muto parecidas.

A não serem ,gemeas e ahi menino a regra

geral assignsla differences mais ou menos

importantes, nunca são precisamente seme-

lhantes.

Como não ha duas rosas,_e não serem

irmas, precisamente com as Inesmas tintas.

recisamente com o mesmo tem: A natureza

viu que a parte deleitosa e util estava na

variedade. A uniformidade da _for-ma, do

sentimento e do pensamento, seria a morte.

' Mas, se a forma varia, o fundo subsiste.

Subúste no typo physico e subsiste no typo

moral e intellectual. E subsiste no homem,

como wbsiste nos outros anunaes, como su-

bsjstc ns propria planta. Sobre elle se reu-

nem, se fundem. n'uma synthese clara, to.

todos ns differenciaç
õss,

uilto das ancioridadu na mataria. como ellos di-

zem, não levaremos por deante as considerações

que começavam a esconer-nos da penna e limi-

tnr-nos-hemos a dizer, discretamente, duas pala-

vras de analyse sobre a peça e outras duas sobre

o desempenho.

Sansão não é, para mim, uma grande peça.

Não e obra de gente que perdura atravez des se-

culos. Mas é uma peça bon e uma obra de valor.

Rcune altos conceitos para observador cutdadoao,

c conceitos novos, alguns d'clles.

Como obra de technica theatrnl é ndmiravel e

Pinero não excede Bernstein na arte de fazer

mexer os personagens, na disposição das scenes,

na intensidade das situações.

Não educa. nem doseduca. Não tem inten-

ções sociaes nem fim moralisador, E' uma obra

de sentimento e uma obra de arte, tllo somente.

Sem ser uma maravilha litteraria tem comtudo

boccados formostssimoñ que uma traducção hor-

rivel quasí estragou por completo. E para avaliar

justamente do valor lltternrio da o ra, que e

multa, no quarto acto. pelo menos, e preciso co-

nhece-la na pro rla lingua o sabe-la ler.

A questão a honra, levantada no final do

terceiro acto, é muito bem posta por Bernstein e

    

  

      

   

   

       

   

   

      

  

    

   

    

    

    

  

   

  

gndos e já não ha com que pagar-lhes as solda-

das; mas eu, que fui vendida, ficarei.

e pouco de odiar o seu comprador e passa a sen-

tir uma especie de admiração entcrnecida pelo

homem vigoroso e forte, o colosso abandonado,

de todos esquecido, que lhe promette vencer pelo

amor, procurar n'elle a nova-seiva creadora o

subir muito mais alto do

via outr'ora subido.

se dá uma transformação subita e procura pelo

amor purificar-se, ao mesmo tempo que pelo

amor se eleva, tornando-se servo da virtude, o

homem que ha tanto a amu e por ella sofi're.

de hello, alguma coisa de imponente e esmaga-

dor.

nar por essa figura mascula de vencedor que

vem dos caes de Marselha, do anonymato, da mi-

seria, da fome. da vida mais rasteira e mais in-

tima e se lança audaciosamente, pela vida fora,

dominando com dois braços d'Hercules todos os

contratempos, gnlgando os obstnculos, vencendo

todas as barreiras, arrancando cucalyptus e pisan-

do a'ucenas, esmagando no mesmo ímpeto bru-

tal

asqueroso dos pantanos.

minadora do triumphador, que esmaga, verga,

quebra d'um só

d'um só gesto derruba uma torre ou fulmina com

um olhar. Na vida só amo o lado natural e só

se me impõe a natureza intensa e forte, a dura

montanha ou o mar que se levanta em vag

formidaveis e faz em estilhaços o eostado d'u.n

navio.

nho de mãe ou no odio da fera.

Noronha que tem brilhantemente firmada n sua

reputação litteraria mas que tem tambem a ma-

nia de começar de vez em quando a fazer asnei-

ras tremendas, prejudicando-se n si e prejudicando

gravemente os outros.

frio, e por certo o sr. Eduardo de Noronha se

julgou n'uma casa de passe e não n'uma sala de

gente fina e educada. A peça dc Bernstein esta

traduzida em calão de garotos e de quando em

quando ferem-nos os ouvidis palavrões de pros-

tibulo, alem das muitas phrases traduzidas á let-

tra, de

um attentado contra a belleza da nossa lingua.

triste figura, e, o que é mais importante ainda,

prejudicasse tão gravemente o valor litternrio do

Sansão e o nosso senso estheticc.

consideradas actores do D. Amelia, e, ainda con-

tra a opiniao da maior parte das gazetas, e sem

de forma alguma pretender melindrar quem quer

que seja, vento-nos forçado a confessar que foi

uma vergonha.

chamar-lhe, um grande actor. Quando não repre-

senta com talento, representa, geralmente, com

E olhe que se os (a. dos heroes de Bernstein e a antypathia que noa q

- Os creados podem sahir porque foram alu-

Depois c a mesma mulher que deixa a pouco

que pelo dinheiro ha-

E' a mulher em cuja alma

Eu não sei t0 ha em tudo isto alguma coisa

Mas eu deixei-me sinceramente impressio-

e ttiumphador o leão das selvas e o reptil

Eu amo a vida e admiro a força, a força do-

gesto o carvalho colossal, que

as

Eu amo, emfim, a natureza, n'um cari-

E por isso, talvez, satisfez-me o Samsão.

A traducção portugueza é do sr. Eduardo de

A sua traducção é pessimo, um assassinio a

pura construcção francezn, o que é ainda

E' lamentavel que Sua Excellencia fizesse tão

O desempenho foi confindo a alguns dos mais

Augusto Rosa tem, na sua vida de actor, ras-

gos de verdadeiro talento, creações soberbas. E'

um bom actor, sem ser, comtudo, como é de uso

impeccnvel correcção. Tem defeitos, e defeitos

graves, que o incompatibilisam com certos papeis.

E, por não ser um grande actor, não tem folego

para certos personagens. Isso devia ter sido visto

nando se pensou em pôr em acena o Semedo.

Durante todo o desempenho da peça Augusto

Rosa não se cansa de berrar. de gestlcular de-

masiadamente, de menear os quadris, de dar pi-

notes em scene. E a pouco mais se reduz o seu

trabalho de interprete. Tem passagens bem di-

etas, muitas correctamente desempenhadas, e

muitas mais horríveis, falsissimas, assassinando

cruelmente Bernstein aos teria fugido horror¡-

sado se houvesse passa o pelo desgosto de assis-

tir a representação da sua peça no nosso D. Ame-

lia.

O fim do terceiro acto não é, não pode ser

nada do que fez Augusto Rosa. No quarto é in-

sufficientissimo, não nos dá nada a impressão de

vigor, de belleza, de grandeza, que a peça tem.

0 episodio de Samsão é dicto trouxamente, tudo

mal sentido; porque Augusto Rosa, e d'ahi todos

os seus defeitos, não rente o papel. Não o com-

pi-ehende nem o sente. Anda ali vendido a can-

metter um assassinio.

Entre o interprete e Brachart, ha um ubysmo.

O primeiro não esta, de forma alguma, á altura

do segundo.

Que nos desculpem a lrreverencia.

Angela Pinto faz uma incolor Anna Maria,

sem brilho, sem destaque, sem vigor. Tambem

ella está muito abaixo no Samsão. dos creditos

legitimamente conquistados em muitissimns pe-

as,

ç Henrique Alves - zero.

Carlos d'Oliveira, um pavor, e quem não acre-

ditar que vá ver.

   

  

  

     

  

   

  

     

  

  

  

 

  

    

   
   

   

            

    

  

republicano. Foi a Vlzeu, no dia de uma el ção dl

comrmssâo republicana, dar parte a um amigo da sua

resolução. Como o amigo lhe dissesse que, A* re-

publicano, não podia arranjar o logar, com¡ ao tele-

grapho a mandar um telegrsmmo para não ser deito

para a commissão, pedindo no primo a maior roçar"

sobre a sua filiação. O primo, porem, não fu caso do

telegrnmms e foi eleito o Bórra, perdendo assim' o logar

de Conservador. Ora aqui está como se fez um homem

republicano!

[Bragantina
Do sr. prior de Oyã recebemos a

guinte

DECLARAÇÃO

se-

    

   

       

    

  

    

 

    

  

   

  

  

  

   

 

    

    

    

    

  

 

   

   

 

   

  

  

   

  

No ultimo numero do Povo de Aveiro o sr. Chris-

to faz uma referencia no Pnrocho de Oyan cm virtu-

de de uma noticia publicada nn Independencia de

Aguada.

Ponhnmos as cousas nos seus termos devidos.

Quando falleceu a pessoa, a que se refere o sr. Ho-

mem Chrislo, veio da parte da familia da pessoa fal-

lecida faltar commigo o sr. José Duarte Gil, do logar

do Silveiro, pedindo licença para se transportar o ca-

daver para Aveiro, ao que promplamente accedi, e ao

mesmo tempo perguntar-mc quanto tinha de pagar.

Respondi que era costume na freguezia fazerem-

se officios por nlmn dos que fatleciain com bens suf-

l'icientcs, e por isso podia avisar a familia de que os

officios lmportnvam em quatorze mil reis, e mais

nada houve, absolutamente mais nada.

Ora aqui o que ha de extraordinario, de abusivo,

não é a questão dos quatorze mil reis. Não. O que é

incorrecto, é que uma pessoa qualquer se servisse de

uma conversa particular, uma pessoa qualquer que

nada tinha com a questão, se servisse, repito, de uma

conversa particular para ir accusar o sr. liomcm

Christo, lslo é que o incorrecto.

Ha republicanos que me devem dinheiro, ha mui-

tos monarchicos, que tambem m'o devem, e eu nunca

estampei, nunca cstnmpnret os seus nomes nos jor-

uoes para os accusar.

Se eu soubesse quem havia sido o individuo, que

abusou da conversa particular, a elle proprio lhe ex-

probnria o seu procedimento pouco correcto.

_ Desde então tem-se entretido a lider com burros.

unica propensão para que tem mostrado geito. Diz

que não advoga porque the repngnn defender um lou

contra o que the dita a sua comcienda, não podendo

tambem accusal-o pela mesma razão.

N'um discurso que o anne passado fez na festa

escolar. principlou assim: “ Meus venham: Venho

aqui em nome do meu amigo Toneca . . .,.

Este livre pensador das dutos, hn muito tempo

que fazia no concelho de Aguada n mais viva propa-

ganda do registo civil. Fazia e faz. Foi elle até quem

promoveu e mais aliçou a realisação de um casamen-

to civil na fregueziu de Recardães.

Não obstante, hn poucas selnnnu ainda. toda a

gente v1u o mesmo Alegre acompanhar ú egrejl o ba-

ptisado de uma sun filbal E se mais não bsptisou ca-

thohcamentc, e porque mais filhos não tem!

_ Qual serio, dos misernveis escrevinlmdoreu do su-

jilo papel d'Agucdn, o que pediu á sogra 3008000 reis

emprestados e, ao fim de contas, os foi espnttfsr l

batots n'uma casa dc jogo de Espinho, donald do-

se depois, parn com essa pessoa de sua famíia, de

que os tinha perdido juntamente com a carteira num

estabelecimento qualquer d'aquella raia ?

E assim ficou a sogra (uma as raras boas). . .

a chuchar no dedo!

Seria elle o mesmo que, hn dois snnos approxi-

madamente, foi u'uiua excursão de politico progressis-

ta a Bellnznima?

Um rasgo de oratoria do sr. Bo'rra n'ums confe-

rencia republicana em Assequins, á qual, por signal,

só assistiu um republicano. Um que diz ser republi-

cano. pois elle sabe lã o que é ?

“Meus senhores: fiquem sabendo que D. Mannucl

tl, couln 19 annos de edade, nunca cavou um palmo de

erra ,,

Agora perguntamos nós: quantos palmos de terra

cavariu o Bónus ? E de mais, a union coisa que lho

estava dedo era uma enxndu nas unhas . . . '

Oyan, 21 de dezembro de 1909.

Abel Gomes da Conceição e Silva.

Mas é preciso accrescentar o seguinte.

Eu não vivia em Aveiro, nem no Sil-

veiro, onde minha irmã morreu. Eu não

fui ao Silveiro senão quando recebi noti-

cias de minha irmã estar muito mal, a vi-

sita-la, e no dia em que ella morreu. E na

mesma noite d'esse dia parti para Coimbra.

Eu não era cabeça de casal, por conse-

guinte nada tinha com a liquidação da he-

rança, com o que minha irmã devesse ou

tivessem os herdeiros de pagar, ou com o

que lhe devessem a ella ou tivessem os

herdeiros de receber. Não fui eu que

mandei o sr. José Duarte Gil falar com

o sr. prior d'Oyan e só agora sei d'isso e

da historia dos 145000 reis. O que eu fiz

foi escrever ao sr. Conselheiro Albano de

Mello, que estava em Agueda, quando me

disseram que o sr. prior levantava embara-

ços a remoção do cadaver para Aveiro.

Pouca depois appareceu-me o sr. Henrique

Ferreira Pinto Basto, cunhado da fallecida,a

dizer-me que não era exacta a informação

que me tinham dado e que o prior não le-

vantava embaraços nenhuns á remoção do

cadaver. Nada mais soube, de mais nada

quiz saber. O resto, se alguma coisa havia,

era com o cabeça de casal, meu irmão, e

com o sr. prior. Não era commigo.

Eramos cinco herdeiros. Eu não era, re-

pito, cabeça de casal. Como fiquei eu a de-

ver os officios por alma da fallecida ao sr.

prior?

E por aqui veem os leitores, de novo,

como são sempre calumniosas, mentirosas,

vis, as accnsações de toda a ordem que os

quadrilheiros nos dirigem.

Até agora vão inventar, os livres pensa-

dores, uma questão de missas por alma de

defunctos para, calumniossmcnte, infame-

mente, como sempre, me accusarcml

Os grandes miseravcis!

De resto, parece que o ultimo artigo do

Povo de Aveiro fez o diabo em Agueda. O

Canaria até já nos mandou dizer que não

odia vender o Povo de Aveiro n'aquella

ocalidade. Vejam os miseraveisl Elles não

teem nenhuma influencia em Agueda, não

valem alli dois caracoes, e mettem em func-

ções o pobre Canaria! Se os adversarios

quizerem usar de represalias, o Canaria

vae de pernas ao art

E' claro que a nós pouco nos importa

que o Canaria venda ou não venda o Povo

Quando este individuo subiu de Coimbra, edu

ern constantemente infestuds dc credores d'aqu ci-

dade, quo chornmingavnm por estas run, não sabemos

à cata de que . . ,

.Í.

Julio da Conceição - um dos rednctores.

E' conhecido em Aguada pelo nome de João Nu-

nes, pela grande similhuuça das suas ttfarlas com as

setvngcrlas praticadas na Quinta da amiga. Ate chu-

mam ao seu escrlplorio - a Quinta da Formiga. '

Foi primeiro professor do instrucçño pdmuh um

Pcrrães. nomeado pela Camara progressista de Olivet-

ra do Bairro, a pedido de Matheus Pereira Pinto, ln-

fluente progressista d'estc concelho d'Aguoda. Ne.“

occusião escrevia correa ondencins no Districto d'A-

veiro, contra o fullecido r. Abilio Pereira Pluto. seu

patricia e tambem protector e de toda a familia. Va-

gou o logar de professor em Aguada. Fol pretendente.

A camara d'Agueda, que não era progressista, no-

meou outro. Passados meses veio a camara progres-

sista e conseguiu a simulação do despncho para ono-

mear a elle. .ln então rojado aos pes do dr. Abilio, de

nem havia dito as maiores lnfamlas. Velo viver para

Águeda, onde foi mestre escola 12 nunes. Durante este

tempo procedeu-se its matrizes predicas no concelho

d'Agueda. Conseguiu ser secretsrlo na ia de

Aguada de Cima. logar que lhe rcndia m1. pm-

mez, alem do seu ordenado de professor. Para o logar

lhe render dividia um predio em 4 c 5 demorando ns-

sim a commissão e de tsl forma fazendo as matrizes

que tiveram de ser reformados pelos WMO¡ qui;

n'ellas havia. Em 99. foi crendo pelos pregnant-m o

5." officio de escrivão de direito, para elle. Principio“

em 908 a juntar-se aos republicanos de Agnedn e a

escrever encapotndamente nn Independencia. O hmm

orem, está, n'estn epochu, persusdtdo de que o¡ che..

es progressistas ignoram a sua collaboração na Inda_

pemlencia, e, n'essn persuasão. vao todos os dia¡ ro.

jar-se aos pés dos progressistas.

Em dezembro de 908 affastou-sc um pouco m.“

d'esse jornal, chamando-lhe o seu director-um trai.

dor,-c voltou a dizer bem dos progressistas r lho

constar que ln ser transferido um escrivão de od¡

para Coimbra.

Pede então u Conde d'Aguedn e Albano de Mano

que seja supprimido o 5.tl offlcio, onde servia, .'

do elle pura o 3.“. Elias. com grandes dlfftculdnda¡ e

com prejuizo de um pretendente que devia ser no.

mondo, conseguiram a suppreulo do logar. N'eatn ou.

rnsião o dr. Manoel Alegre disse ao dr. Matheus Pe-

reira Pinto. administrador do concelho d'Agued. e

sempre protector do biltre Conceição, rue este mesmo

Conceição andava calado porque lhe deram duo.

Passados dois ou tres mezes, voltou contra os

progressistas] Alegre confidencial¡ ao dr. Matheus Pe-

reirn Pinto que esse Julio da Conceição the dissera:

carregue/n. carregam¡ nos Mellon na Independencl.

que eu dou elementos para isso. t '

Este suàeito e um verdadeiro canalha.

E' casa o com uma pobre senhora que hn muito¡

snnos lhe vem sup oriundo ss maiores torturas e a.

mais repugnnutes arbaridades, deixando-s até quais¡

morta de fome. Está de casa e pacotinho com um

concubina, por causa de quem constantemente espnn.    



cs sua pobre esposa que, muitas vezes, vem á janella

gritar por socoorro. Além d'eata, as suas proezas são

tantas que. como já disse, lhe chamam Joao Nunes. A

amante com quem vive diz publicamente que poderia

até . . . rende-lo curto. que o teria seguro como um

cão de fia. Ha entre elles um ande e gravissimo

segredo. que se explica em Agua a da seguinte fôrma.

A atuante, que the ch ou em vigesima mão, ti-

nha uma filha de tenra ida , que morreu inespera-

damente. Dlz~se que foi victima de um lento assus-

sinato, martyrisando-a o Nunes com fortes cargas de

pau que lhe Bmvocavam frequentes hemoptises, devi-

do á sua deh oompleicño. Tanto que a amante amea-

ça-o constantemente, em momentos de desintelligen-

cias com esse malandro, com esta signiiicativa excla-

mação: Ah, que se eu abro a bocca prego-o para a

Africa . . .

- lia quem diga tambem que a creança foi violen-

tada pelo petite, dias antes da morte. Causa nojo a

toda a ente. E' um bebedo e um caloteiro. Palha até

ti medu a doe ossos. Escusamos de apontar-lhe mais

factosvporque este, sendo um dos principws, bastará

para . formar d'elle o seu juizo.

De uma maneira geral: é um malandro, um cana-

lha e biltre, mas dos mais reles que possam existir.

P. S.-Ainda a respeito do Nunes (Julio da Con-

calção).

lato a um facto:

_ Em mato de 1907 principion a funccionar a Asso-

ciação de Soccorros Mutuos Conde de Sucena.

_ Julio da Conceição metteu-se socio. Em dezembro

desse anuo adoece, chamando, ara o tratar, o medi-

co dr. Antonio Breda. Como a oença fosse prolonga-

da e tivesse muitos medicamentos, pede ao medico

Breda que falte ao medico da Associação dr. Albano

Pereira dos Santos ara the assignar as receitas, e

este, sabendo ser ver adeira a doença do individuo,

assigned-as.

No fim do mea, mandando a Pharmacia a conta

para a secretaria da Associação, o secretario desta

previne o medico Santos de que este tinha de pagar

aa receitas, por isso que Julio du Conceição ainda não

havia entrado com 5 reis das suas quotas, sequer.

0 medico Santos vai lmmedietamente avisar ome-

dioo Breda do succedido. Este, furioso contra o seu

amigo e comlfglonario Julio da Conceição, vai incre-

pai-o. Julio mandou então ar as quotas em divida

na importancia, talvez, de 1 a 28000 reis e nunca

maia n (giga alguma fazendo despeza a Associa-

ção de 5 a 000 reta de medicamentos l!

E' preciso notar que este individuo e escrivão de

direito, devendo ganhar para cima de um conto de

nfs, sendo casado e sem filhos.

E ficamos por aqui para não masaar V. de uma

só ves.

Ha ainda um harmaceutico, mas esse, ooitadito,

à um verdadeiro adam . . . Uma lamina, uma bes-

tinha, que apenas ladra.

Quem classificou a corja da Independencia foi o

Abbadlnbo. seu typographo, ao partir, ha dias, ara o

Brazil saturado das infamias e poucas vergo s de

que foi victima por parte da quadrilha : Vou farto de

entrar esta canalha! Mas que canalha! Que grande

entulho!

se 1.15306

20 de dezembro.

Precisamente hontem de tarde seguia eu no ele-

. etrieo de Belem, quando no banco immediato dois ca-

nalhelea, dois ratos de imprensa dos muitos que por

ahi enxameiam as redacções pagos a 500 reis por dia

ou a bilhetes de theatro que as empresas dão para

lhes conquistar a independencia, diacutiam 0 Povo de

Avelm, o seu digno redactor e lgnotus.

Sahldoa talvez da alfurja do souleneur ou de

qualquer das sociedades de malfeitores que abundam

pela cidade com a capa da philantropia e o rotqu re-

ubticano, não havia baboseira que não dissesscm.

para elias Homem Christo e lgnotus eram m'hilislas

vendidos aos padres¡ Vamos la. Um d'elles uma vez

per outra dava razão» ao Povo de Aveiro. Eram m'hi-

Ilataal Pensava morder e lisonjeava, talvez porque cn-

val dura que e ignora o que seja o nihiliamo e des-

oon eee a raiz da palavra. Pela nossa parte sentimos-

nos lisonjeados. Niht'lr'sla, de nihil nada. Abaixo o

existente no que tem de mau, falso, hypocrita e men-

tirosot

imaginando rovocar explicações, tiramos o POL'O

de Anelm da algi eira e fingimoe estar lendo. Pois os

biltree viram, caiaram-ee e na paragem immediata

sairam.

Sáiam-lhe a frente em toda a parte, por todo e

sob qualquer pretexto, e 'verão so as crenças d'elles

passam do estomago, e se a coragem e a força de

que dispõem é ou não a fraqueza e a indifferença dos

que os ouvem.

O O

E' espantoso tudo quarto o Povo de Aveiro re-

Vela, mas mais espantosa e a desorieutação republi-

uefu que elle provoca. Estão completamente perdi-

zos. Percon'em os centros dando explicações que pou-

cos acreditam, por todoe estarem já convencidos de

ue teem sido joguete nas mãos dos Affonsos Costas e

A. Bragas até., da crapuia que tem ganho bom dinhei-

ro a custa do reclame que os correligionarlos lhes tem

feito, O Affonso Costa no Porto disse: ln/amam-me,

¡ajudam-me . . . logo eu existo . . . Que queria dizer

o doltor aos paeovios boquiabertos *P

imitar Mazzini quando declara acreditar em Deus,

ou provar que o Calcinhas. o Leandro e todos os ga-

tunos e faecinoras, tambem são discutidos porque, . .

existem ?

O O

O assumpto da semana foi a crise ministerial.

Entra o bloco ou não; pela parte que nos toca pes-

soalmente e-nos lnditferente; e se não fosse vêr a

vida do pais arada e ameaçada, até me eonvinha que

o Alpoim sub ese agora. As comadres raihartam e as

verdades haviam de se saber; mas e preferível que

elle continue a troar do lado de tóra da porta com

a lncompetencla de Gabão de Cabo com que Deus o

dotou, a vel-o no Poder de mãos dadas a outro Ce-

tlo que quer ir para a pasta da marinha porque se

aviatnha a novaçio dos privilegios do Banco Ultrama-

rino onde elle ha pouco apanhou posta chorude. E'

claro que sendo ministro deixa ologer do Banco vago,

mas . . . depois voltará para elle.. lia o inquerito do

cldio, e a liquidação dos adeantamentos, e, sobre

o, iettras do tem das compras de armamento

etc., a pagar; e o randelta e out a respeito de

perder dinheiro . . . temos conversado.

O que, realmente, mais uma vez conlimia que isto

e um iz originalissimo é D. Manuel consultar os che-

fes po ticos para lhes ouvir as Opiniões! Sem diffi-

culdadea e peu do tempo, qualquer crendo de S. M.

lhe diria as op niões d'eiles.

Mas que Diabo! Não haverá por todo o paiz ho-

mens honrados e independentes. pertencentes ao corn-

merciq, a industria e e agricultura a quem S. M. ouça?

Não haver¡ cathedraticos nas escolas, nem homens

eminentes no exercito, na marinha, na magistratura e

na di lomacie, aos qnaes S. M. possa ouvir; e depois

de t os, que pela idade. pelos interesses que repre-

sentam e pela isempção partidaria lhe diriam a vor-

dsde, faltaram, tirar uma conclusão que seria o cami-

nho a seguir, o papel de fiel da balança constitucio-

nal ?

Porque não imita Eduardo Vil; Guilherme il; Vt-

ctor Manoel e até Alfonso Xll; oa quaes, principalmente A

os dois primeiros, nao só ouvem homens nas condic-

ções indicadas mas até com ellea convivem mais ou

menos nos seus palacios e os visitam as vezes inespe-

radamente na casa em que elles residem 'P

As viagens ao extrangelro não devem ser absolu-

tamente inuteia; ou vale mais a ñhrase do philosopko

Camacho. que, ao saber que S. .receberia Anac o

d'Andrade ra estudar sciencias economicas, disse na

Lucia que . hi. iria dar noção ? isto é o pniz da pa-

taooada; não tem que verl

0

O O

Na carta anterior reproduzimos o perfil do rei D.

Carlos traçado pelo seu bom amigo Bernardino Machado;

o tal do quadro Baeta & Grandeila que da a mao a

Jeans; o mesmo que entende ue: onde está um re~

ubflcano, eafd um homem de t; esquecendo a re-

façio de oorr ' onarloa que diariamente são condom-

nados na Boa ora pelo menos por gatunOs, que o

subdlto Camacho nos relaciona na Lucia.

 

Onde está um republicano está um homem des

bem *P l

Portanto, consequentemente, onde está o chefe dos!

republicanos está o chefe dos homens de bem. Lcrum

a nossa cartu anterior '2 Se não leram leiam e compu-|

rcm o perfil do rei D. Carlos com o seguinte: ç,

“ Uru medico do Alemquer, Dr. Luiz Villar tinha

em Lisboa um filho a educar em um collegio de um

republicano. Fortes, que se empro u na instrucção,

quando se deu o crime do Terreiro (o Paço.

Em casa, a esposa do Dr. Luiz Villar, ficou sobre-

saltada e foz com que o marido fosse a Lisboa retirar

o filho do collegio com receio de que n'clle se pas-I

sasse alguma coisa de anormal; visto o director ser

um republicano em evidencia.

O Dr. Luiz Villar veio a Lisboa, c, para tirar 0 l'i-

lho do collegioI explicou as razões que tinha ao dire-

ctor, Este immediatumente deu a seguinte cxplicaçàm

a0 pae do alumno: “Nada receio cú no collegio. Dias*

antes do crime estando eu com o B. Machado no Cen-

tro Republicano entrou F. c disse ao B. Machado: . . .

resolvemos Inalar o rei! O Bernardino respondeu; vc-

jam lá o que fazem e uo que se mettem.

-Poissim, sim,retorquiu o recoutchegado; continuo

V. com as aguas mornas, nós resolvemos e está resol-

vido., '

Depois do crime o Dr. Luiz Villar foi chamado ao

Juizo de l. Criminal e alii foi acareado com o sr. Fortes.

Este, que parece já tinha reconsiderodo, contrariou

as declarações do Dr. Villar dizendo: que o que lhe

tinha dito era dilierenle e referente á revolta dc 28

de Janeiro; e tanto bastou para assim ser considerado

facto de tanta gravidade.

O Dr. Luiz Villar, que é um homem de bem, exi-

giu, apesar de tudo, que as suas declarações ficassem

escriptas, nas quaes reproduzir¡ o que Fortes lhe ti-

nha dito. Este caso para um homem de prestígio como

B. Machado e homem de bem é ...frisunte

Olha que amigos que D. Carlos tinha '2 0 facto que

refiro é um dos muitos que possuo no meu dossier.

Tenho tambem a minha olicia e a minha devnssa tal-

vez seja mnis completa o qtte a do .luiz de l. Grint¡-

nal; mas só ou jnlgarei da opportunidadc du sua pu-

blicação. E'me indifferonte que os accuaados vão ou

não para a Peulteucieria, porque u prisão d'elles seria

mais uma terça que os perdões ou mesmo uma amnís»

tia provocada pelos socios e amigos se encarregaria de

representar; mas gosarei muito mais se depois de cn-

cerrada a instrucção do processo sem nada sc averi-

guar, lhes puzer a calva á mostra: ou quando ellos no

parlamento ou fóra d'elle mereceram ser desmascara-

dos. O caso do Ah! valente Bulçal e' absolutamente

verdadeiro, como o Povo de Aveiro o refere.

Zola rehabílitou Dreyt'us e a verdade do crime do

Terreiro do Paço, badc ser restabelecida Esteiam os

Catões certos d'isso.

Em Portugal arriscando-nos; ou passando a fron-

teira para revelar aos credores o que elles ignoram;

pedindo-lhes ao mesmo tempo que aalvcm o paiz para

salvaguarda dos interesses d'elles; que o paiz pode e

quer pagar-lhes, mas precisa que o libertem dos falsos

portuguezea da ollgsrchia-burocrutica monarchico-repu-

blr'cana que o tuanictn; e verão como o inquerito do

regicidio vae por deante e Como a massa os obriga a

desmascararem-se. Voltar ao antigo tempo é que não

hão de voltar com o mesmo socego. Aqui lh'o garanti-

mos e promettemos. A traição do tratado com o'i'rans-

vaal em que o bloco, o ridiculo bloco collaborou aju-

dando a ascenção ao poder de um govurno que adiou

as camaras para o não discutir; a negociatu dos Sana-

torios, pela qual o Principe allcmão não recebeu nem

recebe todo o dinheiro; o ministerio do Ultramar do-

minado pelos omissarios e representantes permanen-

tes das companhias coloniues, ondc basta que um ho-

mem use oculos fumados para estar ao abrigo de sus-

peitas : as roubalheirus nas colonias fóru das vistas dos

paes da patria e da imprensa que não conhecem o or-

çamento colonial e se importam tanto com as colonias

como com a primeira camisa que vestiram etc., etc.,

fará a prova de quanto aqui dizemos e porá a grande

quadrilha em evidencia. E' tudo questão de opportu-

uidade. Juramos perturbar-lhe o somno e havemos de

conseguil-o.

Seria bom que se soubesse a historia do suicidio

do Salgado em Torres Novas, ha poucos dias. Nós Já a

sabemos; mas tica para mais tarde, juntamente com

as razões porque se não averigua de B. Machado quem

era o homem que lhe declarou que tinham resolvido

matar o rei; se esquece aquellc official que prolegia

o contrabando d'armas; o celebre Ferreira se lembra

e não lembra da pessoa a quem vendeu acnrabina que

o Buíça usou: o caso do sargento apunhalado em Se-

tubal; da morte do engraxador no hospital de S. José

e da morte do Pad-Zé que guardava bombas detraz do

ama taboleta. Porque se não uveriguu do que se pus-

sou em certas reuniões em metades de janeiro de 1908

a qne assistiu o J. Chagas c o Affonso Costa? Porque se
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der a linguagem tão baixa. tão vil, nula o meu principal fim

c deleudcr homens que, nada, absolutamente mula, teu¡

com as mesmas corrospondcnciaa e que não alvojudos por

essa intima escumalha por terem o urrojo de ler o Povo de

Aveiro! Quo tolernucial Quem os impcdea vocôsunlseravois.

de lêr o “Mundo" o “Democrata e outros jornacs? Que ta'nn

vocês de impedir que os outros leiam o que lhes agrade ou

não agrade? Agora. porque aqui lhes tcnlm apontado factos

e proezas absolutamente voridicns, praticadas por vocês, n

que chamam cnlumniua (mas que nlo sito contestadus por-

que vocês nlio podem coutestal-as e é n'r-,sla parte, princi-

palmente que tem valor todas as mesmas correspondeuclas)

vêm alvcjar e tem nlvejudo pessoas que nada têm com isto.

Que voces tinham falta dc senso sabia-o eu, mas que :seu ,

falta clegcnerawe em canalhice nunca o suppuz. Porque se

não defendem provando a falsidade das rncsmasultirmaçôca?

Sim, respondam. Defendam-se mas não atuquem ningucttr

Como é que vocês dizem conhecer o correspondente e d¡-

zem nllo o conhecer no mesmo tempo? Conclusões tiradas,

por certo, do Espanta morlos pois quasi iria jurar que aquel-

lu prosa ó igual ti prosa dirigida ao l'adre Henrique.

Lembraa-tc mcu professor de franccz dc hn '.20 nunca?

Deves lembrar-tc, sim, porque fizeste bôa figura. Vac plan-

tar umoreiras a iaia de vinha brava! Olha. nem isso tu

sabes, meu estupido_ Os insultos que voces mc dirigem

devolve-os correctos e augntcntadoa porque voces são tudo

quanto me dizem elevadoáultimu potencia, e u insultos, po-

dem crer que nlio lhes respondo.

Simplesmente continuarei na mesmo fninu de lhes upon-

tar us proezas sem comtnontnríus. Se me não descubro e

porque tenho amar ú viria. Dcatobrlr-mc-ltiu se vocñs se

llmltussem a discutir u veracidade das minhas nfl'irmuçües

mas é que vocos, seus pulhus,assassinuvuuwne de qualquer

forma. Podia scr enforcado. morto a paulada, buiçado

ou morlo a' zlcnlarla. qual tigre blbfo. aínda uretral/tado por

qualquer dos dois donos das mclralltaa. Voc-_ts são capazes

de tudo e nem outra coisa sabem fazer. t

isto se nth levasse algum pontapé no fundo das costas

como dizia o outro. Mas voltando ao assumpk).

Se a vocês lhes era repugnaute faltar -se na vida inti-

ma de cada um (e cru d'into que vociis ao queixavuru do

Povo de Arneiro) porque approveilurum vocês os insultos

do Maduro para ulucur o Director d'cste jornal? Digam,

respondam. Porque vom vocês, agora, com os mesmos iu-

aultos do Maduro? Eu nao lhes quererlu chamar nada

mas digo-lhes sómente que alo pulhas como cu ainda não

vi ninguem. Nilo poderá um homem ser honrado e aconte-

cer-lhe uma fatalidade *E Vocês conheceram um padre ti-\

lho de Lagos que foi um grande heroc ? Conheci eu perici-

tumcute. Digam-mo: Que culpa tem os parcntca das irem¡-

cldndcs feitas por clic n'uqaelle tampo? E olhem que o pa-

drc foi realmente um grande heroe c !ao hcroc que deixou

filhos e netos, vcium voces tal

Apresentodhcs este exemplo c garanto que mio estou

para apresentar mais nenhum pois não estou para fullur de

quem já nem os ossos existem, por certo, fullei. agora, por

vir ao bico du penha. Agora passemos :i parte mais comica '

7 Faltam vocês no sargento reformado 19| Ainda vocês

podem dizor reformado! Mua lallando ri'oulros que devem

conhecer muito bem, teriam que dizer dcscrlor. O termo dr-

reformndo é mais bonito. uito acham? Deram-lhe a reforma

naturalmente porque não trouxe, por esqueclmcnlo, du vida

militar capotes nem meias. 'Eu não tenho procuraçtlo para

o defender podem os bulçus calar certos, mas o que lhes i

digo, simplesmente. ú que o não apontam como gutuno ou '

culoteiro o que não acontece a algum de voch que usam

gravata lavada e 'que Deus sabe se já estara paga! O sar-

gento reformado e um infeliz. talvez, mas nth dove nada :t

ninguem segundo iuiormuçües seguras, quo tenho.

~Aquillo a que vocês chamam baiuca (por sc lcr ulli

o Povo de Aveiro) não sei se o é porque ainda ln nlio on~

irei. mas consta-mc entrar lá gente honrada a quem voces

u'um nnonymo insultum de tudo quanto c infame. Olhem

meus ¡ndecentes, consta-me que entra na buiuca o pac de

um correligionariu do vocês vereador da camara o que e

um homem honrado como vocês nunca o serão! Mandando

vocês estes auouyinos lusultuosos que uuctorldudc tom pa-

ra se rovolturcm '3 Um beilo chicote c nuda mais.

A piada do nmallya tambem tem um grande alcance! ll

Essc u quem voces chamam mastigu segundo me consta

tem ido a ousa do dono da baiucu para tratar d'outroa ue-

gocioa, meus lndecentcs. -- Sc foi corrido da Universidade

foi por auscnciu ao serviço e não por patifurius que lá tl-

vcsse feito como voces costumam lazer. Se está qunsi dc-

peuudo é uam infelicidade que pode acontecer a qualquer.

 

inventou um segredo profissional que impede João Franco

de fallar,Alvea Ferreira e todos quantos tinham nas mãos

o fio da menda da revolta com a qual se liga o crime

do Terreiro do Paço “3 Os individuos indicados pela voz

publica como auctores do crime ja provaram onde pas-

saram a tarde de 1 de fevereiro ?

Ou nos enganamos muito ou a boa vontade do Sr.

Juiz de lnstrncção está sendo trahida por agentes do

aoaleneur empregados na policia O que é preciso é

que alem do segredo profissional arranjado para im-

pedir os depoimentos dos que sabem, e da amnistia

que se presta a cobrir o crime' com mais sophis-

ma menos sophisma, se inquiram os que pouco sa-

bem e se deturpem os seus depoimentos . . . . até que

nós fallemos. Então vence-ha o que e a grande qua-

drilha, como ella está orgunisada e ramificada; c as

razões porque este pobre paiz não pode progredir.

lnfelizmen te, será preciso que os crédorcs extrangoiros

a dissolvam, garantindo-se tanto mais quanto trials

depressa libertarcm o paiz, não sem estrangulnrem

alguns dos mais valiosos capituea d'ella.

A camartello e a bisturi isto ha de lr e tem d'ir.

Tenham paciencia.

lgnotue.

  

Sc ao Espanla mortos ufioo depenum tambem 6 porque

nada tem aonde se lhe pegue; só barbas. Esse tal que

voct's chumunt utaellya se vae á baiucu d'caporas, 6 porque

receio encontrar no caminho algum de vocñs. Nilo terão

voces nas mesmas condiçoes de depenados alguns correti-

giouurios seus Z* O que aliás, não ó defeito. Se o mastigu

fosse para a balotu arranjar a sua vida, talvez fosso con-

aurudo mas consta-mo que o não faz. --- Chamar ti lotou-

ria da rua Direita, cetttro José Luciano tem graça c não of-

fende, é certo. mas e para provar a estupidez d'estea put'-

vnlhüesl imagine V. quc o dono da lntouriu sempre toi re-

generadorl E' o caso passam a chamar figo ao centro

Josd Luciano, ullo turdu muito. -'-~ Com referencia ao cubo

 

l

continuo nudu sei, pois nao posso sabor tudo, Deixo cata “

parte no encargo tios parentes que situ bulçus e quo odo-

fcndam. Elles que agradeçarn aos correligiouarlos as ullu-

sões que fazem ao parente.

Olhem,agrudcçam ao nzestchcrulmo ou ao Cambão.o ho-

mem do lloro negro. 0 que se¡ é que o homem ú monarchi-

co, sempre o foi, está no seu direito. Sc profanou ou não

profauou nao sei. Hu por ahi tantos que profnnam E

Mas já mc iu esquecendo do principal que me dou von-

tude dc rir e com o rir me fiquei porque não percebi pn-

tnvinu. Como fullum em muicriacs dc fabrica lembrei-mc

do Vuc alla, mas depois lembrei-mc tambem que a fabrica

onde o Vac alla esta nllo puchnva material (lu ulludidu lu-

tonria. _

l'uz por consequencia o Vac alla de parte e por mais

que mutulei não dci com o gato! E' verdade o caso o pu-

rocido com um que cu conheço d'uru ouriuca corrcligionurio

do voces quc comprou umas esperas dc prata por 200 reis

Lagos l que tinham .sido roubadas! Tcm graça porque o caso é

Pcrmittu-me, Sr. Director, que diga, hoje, alguma coisa em

resposta a correspondencia dc Lagoa inseriu no jornal l*O

Democrata, de 11 do corrente. Em meu intento não respon-

tuuito purccitlo.-_iti disso e lembrei-mc utó que os homens

se quizoram referir a isso.

Seria?

Não sei. -< Como não posso mais vou findur podiudo

 

___,____________--

a V. desculpa do iunlu masaada, Como V, é alvcjado pela

cuuulhu. aqui, é. bom que lhes rhcguo :i nlbarda no lombo.

V. já oa conhece menos mui.
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O Povo de'iAveiro

Vende-se

t',- _-* _

Aveiro-Kioaque Souza. Praça de Luiz Cyprluno.

Lisboa-Tabacaria Monaco, Rocio; Kiosquo Elegante, lio-

cio; Tabacaria Neves,.Rocin; Tabacaria Marécoa, Rua do Prin

cipo l'M, em frente do Avenida I'alnce; Tabacaria l“clismi-

no Paulo, Rua da I'rata 205-2 7; Tabacaria lnglczu, l'raça

do Duque du Terceira (Caes do Sodré) iii; Antonin Lourelm,

Calçada dulãstrclla. 50; Tabacaria ltatulhu, Calçada da Estrel-

la 15.' Tabacaria Portugucza, rua da l'rutu, 16; Tabacaria Ru-

facl dos Santos, rua do Ouro, 121; Tabacaria Bocage, Praça

de IJ. Pedro 36: Havenezn Central, Praça de D. Pedro, 59;

João Teixeira Frazão. Rua do Amparo. 52; Alfredo Lourenço

de Sá,Rua do Livramento 103:Kiosquc Oriental. Praça Duque

da Terceira; Tabacaria Viegas. Rua dos Poyacs de S. Bento'

102 a 104; Kiosque Flor d'Esperança. rua D. Carlos L F.

Gonçalves. Rua de S. Bento. 181; A. Ponto Ferreira, Rua

Conde Redondo 133 Bairro de Camões; tiavuncza aos Pau-

listas, Calçada do Combro 113.

PORTO-Tabacaria José Teixeira, Praça de D. Pedro, 9

e 10; Tabacaria Vieira da Cruz, rua do Santo Antonio; Kios-

que da avenida superior du ponit'. de D. Luiz l; Tabacaria

Alberto Ferreira, rua Alexandre Herculano, 256; (furtos Al

bel'lu Guimurñcs, Ruu Formoso. 251; Antonin Pinto, l'raçudc

D. Pedro, 20: Alfredo Ribeiro da Costa, Run da Lupa, 1546.

Manoelnhoa › Agencia Lusitana. Rua Roberto lveus 100

Coimbra - Tabacaria (Éentral, Rua Ferreira Borges 27;

Casa Feliz, rua infanto l). Augusto.

Alcobaça-Antonio Vuziio.

Gouveia «Manuel A. Manta. Run Braumcamp

Lelrln »Jayme Monteiro.

Portalegre-João Gervaeio Coelho, Largo da Sé.

Vendas Novas-Joaquim Maria de Andrade-o Varlnn.

Setubal -Manuel Tavares.

Arronches-Miguel Maria.

Espinho -Kiosquc Reis.

Motta do Ribatejo -Joao Baptista Mouro.

Vlzeu-Kiosque do Rocio.

Chaves -Aunibul de Barros.

Villa Real ~ Agencia de Publicações dc Antonio do Nt-n~

tel C. du Mesquita.

 

villa Velha de Rodnm 7 Antonio du Cruz Pinto.

Mangualde - Bento d'Almelda Campos.

8. Thiago de cacem-Joaquim (iervaaio.

8. Pedro do Sul-José Augusto d'Almelda.

Fàro~Francisco Matheus Fernandes.

Evorn- Marcelino Anthero Calça. Rua da Sellarin 19-21.

Cnacaeevlnsé Jacinthu D. Cabral. 'l'ubtu'uriu Aut-cn.

Vltla Nova de Baronea -José Custodio Flguoimdo.

Cartagena, Alemquer-Joao dos Santos Pereira.

Reguengos de Monaaráe - Antonio Joao da Cunha.

Paderne-Algarve-Antonio Anacleto d'Oltvelru,

Torres Novas-Julio Rodrigues Sentlclrn.

Amareleja Moura~Manuct Frade'

Castello Branco-Vendemos pelas runs.

Montemor o Novo-Fortunato Rcinato.

Tondetta-Marlo do Carmo.

Pedrognm Grande-Adulinn Lnurunço. dos Santos.

Idanha a Nova-Christiano l'crciru llurntn.

 

Guimarães-Antonio Araujo Salgado.

Braga-José Gomes du Silva, Cmnpo de S. Thiago, ?,t.

Tabua-Francisco da Costa Carvalho.

Monaão~Joao da Silva Ouimurltes.

Flguelró dos Vlnhoa-José Miguel Fernandes David

PInhol-Eaiabclocimento de D. Joacpliinu da Silva Tom-a

Vlnnna do Castello-No estabelecimento (lc

turu Jose de Carvalho.

Lamego-Joaquim Valente.

Castello Novo (Beira Baixa) Joilo Porclru dos Santos

ElvnsiLulz Samuel da Silva.

Povoa-José Couto Segundo,

Aguada-Leonel du Silva Canaria.

Covllhã - Jollo l'croira Saraiva.

Figueira da Foz~Joltu l'ttlltuu, Mun-ado n." 8.

Santa Cruz da Graciosa* Antonio Ernesto Esteves.

Fundâo- Manuel Gonçalves Anacleto.

Guarda-José Antunes Figueiredo.

Cadaval-Antonio Lopes Leal.

Sobral de Mont'Agraoo-«Arthur Carvalho.

Moura José l". do Lima Junior.

Macieira de Cambra-Domingos d'Aliu-rgurin

Alcochete Joaquim Valentim

Santarem Vendo-sc nus ruas

lionron-

BRAZIL

Rio de Janeiro- Contra do Publicações do (lianlorcuzo,

Schottlno, Travessa¡ do (luvidor.

 

Manaut-Agcncia Freitas.

Belem do Pará-Centro de Publicações.

 

ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA
_DE_

' Albino Pinto de Miranda
LARGO DE MANUEL MARIA

AVElRO

Commissões e consignações. Deposito de petroleo, sabão e azeite. Serviços

completo de vinhos da Companhia Vinícola e da Assoeiação Vinícola da Bairra-

da. Vinhos finos do Porto e da Madeira, especiaes. Champagne nacional e extrati-

geiro, cervejas de diversas qualidades, licores e aguardentes, goneros de mercen-

riu; bolachas e biscoitos das principacs fabricas tio-paiz, pelo preço da tabella; fru-

ctas seccas, chouriços do Alemtejo e banha da terra, Chumbo, cartuchos e mais

appetrechos para caça, corda, fio e linha de pesca. Uma variedade enorme de miu-

dezas. Objectos de escriptorio, etc., etc., etc.

Pechinchas para liquidar:

PRATOS da fabrica de louça de SACAVEM A 450 E 360 REIS . A DUZlA

e o resto do seu sortido dc louça vende por preços muito resumidos.

      

Tinturaria a vapor

Nettoyage et chruissage à sec, dc tous

 

les vétements et ameublcmenls

 

Tinge o limpa sem desmauclmr todos

os artigos de vestuario

c mobiliario.

Tingc, limpa e friza PLUMAS.

 

   

   

Limpa e tinge luvas, tapetes

reposteiros.

Fabrica e Escriptorio-Rua Costa Cabral, 489-PORTO_

SUCCURSAL

SBS-Rua Formoza-385
[Em frente da PHOTOGRAPHLA BIEL]

  

       
Bauer & .°, de Stuttgart, todo o t
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Toda a correspondencia e

N'esta typographia, montada com material extr

ypo de

vinhetas decorativas Turlot, Berthol, de Berlim,

de aramar, guilhotina, dos fabricantes allemães Albert & CJ', _ _

Listing, de Leipzig, com uma eSplendida collecção de typo eSpecial e cartões para bilhetes de Visita, com for-

trangeiro, executam-se, com a maxtma per-

com impressão a preto ou a côres,

:livros, reyistas, jomaes, prospectos, facturas, bi-

necimento de sobrescriptos e papel de toda a ordem,nacioual e ex

feição e preços minimos, para qualquer ponto do paiz,

gravura, todos os trabalhos da arte typographica, taes como

lhetes de loja, memorandums, estatutos, circulares, etc., etc.

dirigida para Aveiro, a Francisco

director e administrador de O POVO DE AVEIRO.

 

phantasia da mesma casa Bauer

RUA D'ARNELLAS-AVEIRO

 

auge'iro de primeira ordem, todo

e de Klinkaldt, de Leipzig, machines de impressaoh _

de Fraukenthal, Ingen/rost, de Letpzrg, Dzelz &

Manuel Homem Christo, proprietario,

 

   
o typo commum da casa

e du casa franceza Turlot, crias o

de plcotar,
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de simples texto ou

 

'HOTEL [IYSNE
Boa-Vista

RUA DA ALFANDEGA (Junto á Ria

AVEIRO .

Proprietário-Gere::te

ANTONIO SIMÕES PEIXINTÍO

 

_Este antigo e bem conceituado ho-

tel, tnstalludo em casa propria e sito em

um dos locaes mais aprazíveis da cidade,

rccommenda-sc pela seriedade e aceio do

tratamento.

 

Contracto especial para

hospedee permanentes

 

COZINHA DE PRIMEIRA ORDEM

 

TRENS AOS PRlNClPAES COMBOIOS

Endereço telegraphlco :

Hotel Cisne-mma
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