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ltenlísou-sc o comício republicano. Se elle !'oi

muito ou pouco concorrido, se n'elle reinou

muito ou pouco enthusiasmofmnos inteiramente

indífi'erente. Temos sido muita vez enganado, o

que é proprio de quem não sabe enganar. En-'

tretanto, já não nos enganam facilmente jorna-

listas nem jornaes. Por isso ao lerííios, na segunda

feira, o orgão doa pulhas de bem e o orgão da

prostituição descarada dentro do partido republi-

cano, ou seja a Lucia e o Mundo, dissemos ím-

medíatamente, de nós para nós: «este comício

foi interior aos grandes comícios do costume»

Os jornaes monarchicos confirmam-no, e, digam

em resposta os jornaes republicanoso que quize-

rem, evidentemente os joruaes monarchíCOS estão

dentro da verdade.

Mas é-nos isso indíft'erente, repetimos. Se

este comício não foi muito concorrido, só

nos admira que o não fosse. Acreditamos pouco

na consciencia e no criterio das multidões, sem-

pre movidas por correntes d'íniluencias as quaes,

em regra, é extranha toda a reflexão. Oque nos

importa, agora, é o motivo do comício.

Manífestamente, toda esta questão contra o

juizo d'instruccão criminal vem do crime de

Cascaes. Mas o que toi o crime de Cascaes '? 0

crime de Cascaes foi a torpeza das torpezaS, foi

a ínt'amía das íni'amías. E' preciso agarrar na

gargalheirn dos míseraveís, que ousam falar nos

comícios e nos jornaes contra o juizo d“ínstrucção

criminal, e afocínhar-lhes a tromba, sem cessar,

no crime de Cascaes.

Não cont'undanms, não confunda ninguem,

juiz com juízo d'instrncção criminal. A campa-

nha não é contra o juízo, é contra o juiz d'íns-

tracção criminal. Ha muitos despostísmos nos trí-

l›nnaes portuguezes pcorcs do que o despotísmo,

o decantado despotísmo, do juízo d'instrucção crí-

minal. E nunca os republicanos se -ímportaram

com elles. Fosse d'elles, servisse-os a elles o juizo

d'instrucçño criminal, e o juizo d'instrucçño cr¡-

mínal sería a oitava maravilha do mundo.

!la nas leis portuguezas uma instituição mui-

tíssimo peor que o juizo d'ínstrucção criminal.

E' o conselho superior de disciplina do exercí-

to. !tem sabemos que se applicaa uma unica classe.

Que não !em a latitude que tem o juizo d'íns-

tracção criminal. Que não envolve o damno que

pode envolver o juizo d'instrucçño criminal. Mas

a t'ace dos princípios, é o mesmo. E os princípios

da justiça são muito mais ot'fendídos com o con-

selho superior de disciplina do exercítoído que

com o juízo d'instrucciio criminal. Os julgamen-

tos do conselho superior de disciplina do exercí-

to e que são verdadeiramente inquisítoríaes. 0

réo não tem, não pode nomear advogado. () réo

não tem, não pode nomear testemunhas. 0 con-

selho ouve as pessoas citadas pelo réo, se quer.

Não as ouve, se não Quer. 0 réo é interrogado á

porta fechada. 0 réo não ouve ler a sentença:

0 rco não sabe, se for condcnmado, porque fo¡

condcmnado. E, comtudo, podem reduzí-!o :i t'o-

me, podem reduzir á fome sua familia,e decla-

ra-!o deshonrado, a elle e :i familia.

Isso é que é uma Bastílha. Ah¡ é que! ha pro-

cessos ínquísítoríaes. Todavia, nunca o partido

republicano, nunca, protestou contra esses ro›

cessos, combateu essa llasiílha. Antes osapp au-

díu, e com delírio, quando foram applicados ao

director d'cste jornal, por julgarem, os pulhas,

que d'alíi resultaria ficar este braço inutilisado,

o esta voz, que tanto os íncommodava e incom-

moda, emmndccída para sempre.

Commettem-se na Bon Hora, e em todos os

tríbunaes portuguezcs, as ultimas torpezns. Tor-

pczas tão vulgares, tao introduzidas nos costu-

mes, tiio toleradas pelo meio, que se tornaram

endemí as, como, em certas regiões, aposte negra

ou a malária.

Nunca os redemplores, muitos dos quaes co-

mem d'essas torpezas e enriquecem :i custa d'el-

las, protestaram contra tão graves, tão profundas,

tiio t'unestas aitccçoes moraes, de que resultam,

ao mesmo tempo, gravíssimos prejuizos mate-

riaes.

Quando tiveram esses míseraveis, todos ellos,

amor aos princípios, acatamento a justiça, res-

peito a verdade?

Não confundam: a guerra é ao juíz não à ao

juízo d'instrucção criminal.

E a guerra é. ao juiz de instrucção criminal

desde o crime de Cascaes. ' '

Manuel Nunes Pedro- temo-lo dicto e repe-

ti-lo-hemos sem cessar-foi victíma de um dos

crimes mais negros. mais infames, mais injusti-

t'ícados que se teem praticado em Portugal. Por-

qüe nem ha a desculpa da traição. Pretende-se

justificar esse crime como um crime politico,

allegando que Manuel Nunes Pedro foi assassi-

nado para não denunciar. Ora não havia perigo

nenhum de Manuel Nunes Pedro denunciar des-

de que não fosse abandonado.

Como tambem já aqui dissemos, Manuel Nu-

nes Pedro só queria, só exigia que o não dei-

xassem morrer á fome. Manuel Nunes Pedro

prestava-se a ir para o Doado, para qualquer

parte, onde encontrasse segurança e trabalho.

E tanto, que foi a esse pretexto, isto e, o de

!he arranjarem meios de vida em regiões lon~

ginguas, que o attrahíram a Cascaes.

Pergunta-se a consciencia publica: mas não

ern legítimo esse desejo“? Pois um partido, que

se diz o mais poderoso de Portugal, que, effe-

ctívamoute, dispõe d'int'luencias e de dinheiro,

não tinha recursos para arranjar indios' de vida

a um homem que por elle se tinha sacrificado?

Porque ameaçava Manuel Nunes Pedro? Por-

que tinha fome. Porque se via inteiramente a-

handonado.

Manuel Nunes Pedro não era um traidor. Se

o fosse, ía offerecer, sem ameaças, sem mais

nada, os seus serviços á policia e deixariam lo-

go de existir as suas difficuldades, as suas
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privações. Mas não !'oí. Amençava ir, mas

não foi. Nem queria ir. Nem tinha vontade

d'ir. !t'laníi'estamcnte Procurava apenas coagir

pelo medo os cor-religionaríos. Sentia-se com di-

reitos a ser protegido e.tínlia~os. Não o abando-

navam :i sua sorte, que era abandona-lo á des-

graça depois de estar envolvido n'um crime?

Arranjavam-llíe meios -de ganhar a vida *P' Es-

tava satisfeito e ficavam sem 'eit'eíto as amea-

ças. a. t. a

Pois este homem era um traidor on coisa que

se parecesse? Pergunta-se á consciencia publica.

E ella que, responda.

'l'raídor é oque vae, espontaneamente, de-

nunciar os segredos que conhece. E' o que põe em

almoeda esses segredos. E' o que vae, de qualquer

forma, vender esses segredos. Mas foi Nunes Pe-

dro, de qualquer forma, vender os seus segredos?

Não, Usando d'uma represalia, em grande parte

legitima, Nanes Pedroapenus dizia: arranjam-me

maneira do ganhar pão para mim e para meus fí-

!hos, que eu e meus filhos precisamos de *em

mer.

infamía! Uma grande int'amial O paíz nem re-

flectiu ainda-*nrín't'amia que esse' crime repre-

senlai

Manuel Nunes Pedro foi sacrificado porque

o partido- republioano é um aí'tífxi95auctorítarío,

vil, míseravel. Não' havia dit' iculdad'e nenhuma,

absolutamente nenhuma, em !he arranjar uma

collocação no Dondo, como !h'a promettiam, no

Brazil, ou em qualquer outro ponto d'At'rica. O

desgraçado não pedia a embaixada de Roma.

Pedia, simplesmente. . . trabalho, e em qual-

quer parte do mundo. Pergunta-so íÍ consciencia

publica: que ditiículdades tinha o partido repu-

blicano, que difficuldades tinha a maçonaria, a

primeira e capital associação revolucionarin, em

arranjar trabalho, em qualquer parte do mundo,

a um trabalhador, a um proletario ?

Nenhu mas l Nenhumasl

Por um lado, era uma coisa facilima d'arran-

jar. Por outro, era um rlgoroso dever arranja-la.

A solidariedade' revolucionaría nao subsiste, não

pode subsistir, sómente na hora da felicidade.

Deve subsistir, principalmente, na hora da des-

graça. O partido republicano tinha feito de Mu-

nue! Nunes Pedro um instrumento de combate.

Tinha-o impellido ao crime. Tinha-o sacrificado.

loníjirelíeíídlaee que lhe não valesse se hou-

vesse, a oppôr-se; uma dífi'iculdade insuperavel.'

Mas se não havia nenhuma?

E' um crime monstruoso, esse crime de Cas-

caes. Verdadeiramente monstruoso, verdadeira-

mente ínjustificavel, verdadeiramente índescul-

puvel.

Manuel Nunes Pedro só foi morto pelo ter-

rivel espírito dogmatico, aucloritarío, tyranníco,

que caracterisa os bandidos que enchem por

ahi a boccn com republica e liberdade. Ma-

nuel Nunes Pedro ameaçava. Amcaçar é um

acto de rebeldia. Ameaçar affmnla a disciplina

parlidaria. Ore? ou morres, e o !emma do partido

republicano, como, al'inal, de todos os parti-

dos. Obedecer e calar; Quem protesta é dis-

colo. Ou lhe assista justiça. ou não. Ou tenha

ou não tenha por seu lado a verdade. Protesta?

Abaixo o disoolo. Persegue-se com calumnías,

com perseguições, com pancadas. E, em ultimo

caso, mata›se. .

Manuel Nunes Pedro morria de fome“? Que

morresse. Que valia elle? Quem era elle? Pois

o proletarío,-o atrevida proletarío, atrevía-se a

abrir a boccan'? E para ameaçar“?

0 povo, o patcta, ainda não percebeu que a

sua soberania a uma simples figura de rheto-

rica. Um palavrão d'enfeite e . . . d'effeito. So-

berania do povo! Qual soberania do povo? So-

berania do povo como. instrumento de especula-

ção, sim. Como um facto rea!, não. () povo é

um anzol, uma clavu para ser manejada por ban-

didos, um bíbelot para amadores, ou um objecto

de luxo para romanticos, desequilíbrados ou snobs.

Paleta, que nunca o percebeu!

Não haja duvida. Manuel Nunes Pedro, que

não commetteu traição nenhuma, que não era,

não podia ser, uma séria ameaça, que se limí-

tcu a !'ormular o legítimo, o justissimo desejo

de não ser .abandonado, que só ameaçou para

que de facto não o abandonassem, foi viclíma,

exclusivamente, do terrivel espírito tyranníco de

que dá provas a toda a hora essa repugnante

quadrilha que se chama partido republicano em

Portugal. r- l v.

E que foi víctima d'esse espirito abominavel,

prova ainda a cirgumstancía de todo o=_partído,

em ogitê tirando ;a cercar air'ectare-,índire-

cia" ds assasth CasmsrnQuem matOu o

Nunes Pedro, tambem já o dissemos desde logo

o dissemos, não foi o Guimaraes. Foi iodo o

partido republicano. O partido republicano, que

não quiz ser solidarío com uma victíma infeliz,

o Nunes Pedrófab'ressou-se a ser solidario com

o Guimarães', o assassino cruel e míseravel. E não

pelo Guimarães, que sería sacrificado d'anlmo

alegre, como foi o Nunes Pedro. Mas - logo se

viu. - pelos :que estavam e pelo que estava atraz

do. Guimarães. .,

Só ha días soubemos que o Camello era ir-

mão do ,padre Gamello, socio do Pinto dos San-

tos, por conseguinte'um dos suppostos e provaveís

assassinos de D; Carlos. Foi, naturalmente, tam-

bem elle, Cornelio, elle, mandante do Guimarães

e mais assassinos de Cascaes, um 'dos queentra-

ram no comploide que resultou a tragedia do Ter-

reiro do Paco. Tudo isso, assassinio de Cascaes, as-

sassinío do Terreirodo Paço, associações secre-

tas, anda ligado. Ligando-se tudo como as cere-

jas, atraz d'uma veem ou 1podem vir ,as outras.

Foi 'o que o partido repub ícano suppoz e tornou

e d'ahí a sua attitude logo que Manuel Nunes

Pedro appareceu assassinado. Dc facto, o juiz

d'lnstrucçâo criminal, insistindo, atraz do crime de

Cascaes descobriu as associações secretas. Não se

sabe até onde chegará. Mas só essa descoberta,

por sí, égrave. Os homens de dinheiro do partido

republicano, ou teem de afiançar todos os que vao

sendo processados, crealuras que_ nãoinsplram a

menor confiança, em geral, ou, se os abandonam,

a canalha', unica_ força do partido republicano,

desata em'improperíos contra“os casacos, contra

os gravatas. Basta que 'o juiz d'ínstruccão criminal

continue a processarg'ente envolvidanas associações

secretas para pôro partido republicano em gravíssi-

mos embaraços. Isso é uma coisa tremenda. A maior

parte da gente não tem visto as extraordina-
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rias consequencias d'essc facto. O juíz de ins-

trucçz'io continua a processar membros das asso-

ciações secretas? Isso amedronta a canalha,

por um lado, amedronta a burguezía, pelo ou-

tro, faz retrahír a burguezia republicana, faz ber-

rar e fugir a canalha. Isso anniquíla o partido

republicano; Isso mata-o.

Que resta? Deitar abaixo o juiz d'ínstrucçño

Criminal. E' o 'unico recurso!

O partldo republicano anda inquieto, anda ner-

voso. O Mundo, orgão official da prostituição re-

publicana, não cessa, a cada nova prisão, de

mostrar o seu despeito, a sua' irritabilidade. a

;sua colera. Sentem-se aluidOs, combatidos, per-

didos. E' preciso que ojulz d'ínstrucção criminal

não continue 'a realísar prísões.A todo o transe.

Porque 'só isso, repetimos, é gravíssimo. Alem

dos efieitos já denunciados, abate a prOa ao

partido republicano; 'faz com que todos acabem

de lhe perder o medo, traz o habito das prisões,

e, habituado 0 publico a prisões successivas, e,

desmoralisado o partido 'republicano por se ver

sem força na opinião publica para impedir a

Continuação d'essas prisões, de prisão em prisão.

c de pressão em pressão, se poderá chegar até

metter no Limoeiro os magnates dissidentes e

os magnates republicanos que decidiram, em

colríplot terrível, a morte de D. Carlos.

'1,poís, uma questão politica e uma questão

partídaria, a questao que se debate.

E' uma questao politica. E' uma questão par-

tidaria. '

Não é guerra ao juízo de !nstrucção criminal

por amor da liberdade. E' guerra tao juiz d'íns-

trucçiio criminal por“inieresse parlidarlo'.

Julgamos que todo o paiz vê isto. Mas sempre

é bom insistir, para ue não haja enganos.

Não confundem. ão está em litígio nenhuma

questão de principios. Está, como sempre, em

litígio uma questão de bandítísmo. D'um lado o

juiz d'ínstrucção a querer por termo ii !!cença,

:i desordem, ao crime, e ao crime desat'orado. Do

outro lado os quadrilheiros a defenderem a li-

cença, a desordem, o crime, que são as suas

armas de combate.

E' índispensavel que todo o portugnez, com

juizo bastante para reconhecer que a ordem é a

primeira condição de progresso e liberdade, que

sem ordem nao pode haver nem monarchia nem

republica, que sem ordem se afunda a patria,

se ponha energícamenle do !ado do juíz d'ins-

tracção criminal contra o banditísmo partídario.

E não só isso. Que todos vejam que os tem-

pos dos pannos quentes viio passados. Ou da-

mos, nós todos que ainda temos algum amor aos

principios e tl patria, uma líccão !ão severa nas

quadrilhas politicas que lhes tire, de vez, a ídéa

de que manobram em terra conquistada, ou não

sahíremos do círculo vicioso da anarchíi em que

se veem consumindo, de ha muito, todos os

nossos esiorws.

A'!erta, que estamos u'um dos momento::

mais graves da vida d'esta nacionalidade!

 

Sempre o mesmo
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Mandala-nos um numero da Palavra, com este

trecho, marcado, d'uma carta do Lisboa:

  

Sabe-se que quem levantou a questão [linion no

parlamento, foi o deputado republicano Affonso Costa,

constituindo n sua inferpcllaçãn uma verdadeira sur-

preza. Como podia aquellc deputado ter conhecimcnlo

d'uma cousa que não ora (lo dominio publico P Tenws

informações curiosas a [al respeito; navios regislral-as

O SI'. Hinion, ao chegar a Lisboa para faze/'a sua re-

clamação - embora lenha aqui um ou dois advogados

sob as suas ordens, ambos antigos depulados - diri-

giu-sc ao sr. Affonso Costa para lhe patrocinar a causa

que não em do dominio advogada, einutillsava a oppo-

slção violenta que os radianos não deixariam (lc [azar,

noutras circnmstancias, ao pedldo de lndemnisação. O

sr. llinion conhece bem os costumes da !russa terra...

0 sl'. Affonso Costa, sem sc pronunciar sobre o con-

vite, pediu para estudar a questão; teueos documentos,

tirou d'elles capim, e procurando depois o sr. Hinton,

declarou-lhe que não podia encurregar-se da sua causa,

maio ser deputado c ter de tratar a questão na parla-

mento. Assim liceu intell'ado do assumpto, servindo-se

d'elle sem escru'pulvs para uma exploração politica,-

embora soubesse que os documentos e processos sul)-

nieliídoa a um advogado são naturalmente reservados

e devem .reit objecto de segredo plo/'issionaL Taes são

as informações que nos foram dadas pur terceira pes-

soa, e que explicam' um mysterio que parecia indeci-

frauel. O sr. Affonso Costa, que tem habilidade politica,

calculou benz a perturbação que as suas revelações iriam

causar; mas não pensou que v 'governo lhe fi'uataria

os Izianejos, chegando a um accode rapido com o in-

dustrial e levando-a a desistir do pedido de irulelnnisa-

ção l

Sempre o mesmo canalha! Sempre! Traiçeiro,

desleal, velhaco, garoto, gaiato!

0 que o berço dá, a tumba o leva.

---+Q+--

Não tendo sido ainda possível ao director d'este

jornal fazer a revisao do livro que está reedi-

tando sobre o 31 de Janeiro, é mais demorada,

do que suppunhamos, a reimpressão d'essa obra.

Podem, por conseguinte, os assignsntes que

o desejarem pelo preço estabelecido continuar a

mandar os seus nomes.

  

O

Barboza de 'magalhães

blicanos sempre que clles a tenham. Justiça

acima de tudo. Ora no ultimo comício os

bandidos disseram verdades como punhos.

!has de' bem em Lisboa, Brito Camacho,

quando entrou na arena Affonso Costa. E0

íllustre chefe dos pulhas de bem, que já ti-

nha pedido justiça e' mais' justiça, que já

tinha i'ulmínado e tornado .a fulminar

juízo d'instrucção criminal por não fazer

rigorosa justiça, exclamou : “Mas chega At'-

t'onso Costa, e com o saber e a anctoridade

que todos lhe reconhecem, e que ao orador

faltam, elle dirá que monstruosidadejudícia-

ria e' essa famosa instituição ,,.

dade que todos lhe reconhecem, o celebre

malandro Affonso Costa? isto, que vem no

Mundo de segunda feira com todas as !et-

tras. E* sabido que o orgão official da pros-

tituição republicana não escreve as palavras

com todas as lettras. Pois isto, que se vae

ler, escreveu-o, certamente com intenção re-

servada, com todas as leffras. O que o cele-

bre malandro Affonso Costa, depois do re-

clamo à sua auctoridade e ao seu saber,

feitopelo illustre chefe dos pulhas de bem

em Lisboa, disse no comício, foi isto: Não

se pensa mais em evitar que haja ladrões,

assassinos, falsificadores, estupradores. Toda

esta especie anda cm paz e trabalha com

a cumplicidade da policia, do governo e da

monarchia portugneza.

negar: são verdades como punhos!

o ladrão que se celebrisout com a questão

Esteves Ribeiro e. Araujo, anda em paz e

trabalha, ha muitos annos, com a cumpli-

cidade 'da polícia, do governo e da monar-'

chía portugueza.

os ladrões, os assassinos, os falsificadores,

os estupradores monarchícos, sería indigni-

dade, seria íníquidade, seria vílez'a. Mas que

o faça tambem aos ladrões, aos assassinos,

aos falsificadores, aos estupradoresrcpubli-

canos, é mais do que indignídade, é mais

do que iniquidade, é mais do que vileza:

é indignídade, é iníquídade, é vileza e é

pulhíce.

ca se perdoa a pulhíce. Um criminoso pode

viver e até ás vezes com prestígio. Um pu-

lha está perdido.

juizo d'ínsirucção criminal o mais desafo-
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E', preciso dar razão aos chamados repu-

Estava falando o íllustre chefe dos pu-

O

Ora o que disse, com o saber c anctori-

Verdades como punhos! Não se pode

O ladrão da Companhia dos Phosplloros,

Isto são verdades como punhos. Não se

pode negar: são verdades como punhosh

Realmente, a monzuchía precisa ser corrida

a pontapés. Regimen que_ dá- provas de la-

manha íniquidade e, juntamente, de tama-

n_h:i_ ímbecílídade, não pode, não deve sub-

s1s1r. A ' - '

Que a monarchía deixasse andar em 'paz

Ora perdoa-se o crime muitas vezes. Nun-

Os bandidos teem razão. A monarchía

não pode nem deve subsístír.

Foi com a cumplicidade da policia, do

governo e da monarchía portugueza, que

esse pulha roubou Esteves Ribeiro e andou

aLraz do Araujo. Para elle roubar Esteves

Ribeiro c andar atraz do Araujo, deu-!he o

rado, o mais escandaloso auxílio. Com o au-

xílio desaforado e escondaloso do juizo de

instrucção criminal, entrou elle em casa dos

cidadãos e tudo farejou e tudo rebuscou

estando os cidadãos ausentes. Com o auxi-

lío desaforado e escandaloso do juizo d'ins-

truoção criminal, entrou elle em casa dos

cidadãos, estando os cidadãos ausentes, e

sem respeito nem vergonha das senhoras

presentes abriu armarios, tirou fructos, tí-

rou vinho, e na presença das senhoras, at-

tonitas, e tranzidas de medo, comeu c be-

'beu com os malsíns.

Não ha duvida. A monarchía é mais do

que criminosa. E' mais do que indigna. A

Inonarchia é imbecil. A monarchia e pullía.

Com a cumplicidade da policia batia elle

na propria mãe, o miseravel,'o bandido.

Mettia em casa, junto de sua 'propria mãe,

as mais repugnantes ineretrizes. Obrigava

a mãe a servi-lo nas bachanaes com as im-

mundas, com as repcllentes meretrizes.

A mãe negou-se, um dia. E elle espan-

cou a mae com a cumplicidade da policia.

No seu proprio leito, aos olhos de sua pro-

pria sogra, vindo sua propria mulher apanha-!o

em flagrante delícto, elle estuprava rapari-

gas. Isto era “sabido. Sabia-o a polícia. E a

policia ficava-se, queda, mansa, tímida.

Não ha duvida: não se pensa mais em

evitar que haja ladrões, assassinos, falsifi-

cadores, estupradores. Toda esta especie

anda em pazve trabalha com a cumplici-

vdade da policia, do governo e da monar-

chía portugueza. ›

Isto é uma grande verdade. O bandido,

d'esta vez, foi justo!

Amonarchia, não contente com deixar-lhes,
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o ;a
'bra sem que o malandro ponha ,os pés em

Coimbra!

Ha uns poucos d'annos que o malandro

não vae reger a sua cadeira á Universida-

de de Coimbra. Allegou primeiro doença de

garganta. Mas a doença de garganta, que o

impedia de dar, sem esforço de voz, uma

lícção de direito, não o impedia de andar a

berrar pelos tríbunaes e a berrar pelos

comíci0s!

Não seí quanto elle ganhava com parte

de doente. Nem se ganhava alguma coisa.

Mas, seguramente, alguma coisa ganhava

ou algum tempo, pelo menos, ganhou. Ago-

ra arranjou uma tríca parlamentar, uma

commíssão, uma das artes de furtar em que,

se não nos falha a memoria, o padre Viei-

ra não .falou, porque no seu tempo ainda

a arte estava atrazada, e ei-lo lente de di-

reito em Coimbra, com vencimento, mas a

cathedrar nos comícios de Lisboa! Para nos

dizer: Toda esta especie (ladrões, assassinos,

falsificadores, estupradores) anda em paz e

trabalha coma cumplicidade da policia, do

governo e da monarchia portugueza.

E havia liberaes e humanítarios que se

indígnavam por pedirmos forca para es-

tes haudidos! Tinham razão. Enforeados,

não, que enforcado morreu Judas. Esse vír-

tuoso homem, esse .homem santo, que, re-

conhecendo o searcríme e arrependido do

seu crime, teve-a'extaaordlnaría nobreza de

a sí proprio se justiçar, entendendo que só

podia resgatar aquelle crime com a vida.

Enforcados, não. Queimados vivos!

0h, sim. Queimados vivos!

E vae esse ladrão, esse canalha, esse

grílheta gritar para as camaras, para os co-

mícios, contra a monarchía, porque a mo-

narchia despreza a ínstrucção. A monarchia

despreza a ínstrucção! A nionarchía tem

odio ao ensino! Os funccionarios monar-

chícos não teem zelo pelo ensino!

E, esta questão da' ínstrucção, é esta

questão do ensino, um dos artigos mais t'a-

mome do terrível !ibello republicano contra

a monarchía! o .

Míseraveísl Cem :vezes abaixo dos gri-

lhetas mais abjectos, mais prostituídosl

Não ha duvida: só queimados vivos!

Tenho aqui uma carta a dizer-me que

Guerra Junqueiro, tendo sido uma vez eleito

deputado pela India, exigiu a importancia

do tranSporte para Lisboa como se, rea!-

mente, tivesse . . '. vindo da india. Eu não

sei se é verdade. Mas sei, e sabe-o todo o

mundo, que elle é capaz, e muito capaz

d'ísso. -

Tenho aqui duzias de cartas a referi-

rem-me- casos de figurões republicanos abi-

chaudo a toda a hora logares da monar-

chía. E' um de Coimbra, que t'oi nomeado

para um logar que vagou com a morte do

dr. Lopes Vieira. E' o celebre Mesquita, de

Chaves, de proezas apregoadas e já canta-

das pelo Póvo de Aveiro. E' um ta! Arnaldo

Correia do Amaral, que, depois de ter sido

administrador d'um pasquím republicano de

Caminha, foi nomeado 2.0 aspirante de fa-

zenda e collocado no concelho de Bena-

vente, mas continuando em Caminha a fa-

zer propaganda republicana em vez d'ir

para Benavente. E' um da Covilhã, corto

medico teixeirísta, henriquista, republicano,

barriguisla, - todos elles são tudo na forma

e barriguístas na essencia - redactor de

um pasquim que parece chamar-se Covi-

lhã Nova, e, como ta!, !ívre-pensadeíro, anti-

clerical, ferrerísta, fazendo propaganda antí-

clerícal, aconselhando os outros á pratica

do registo civil, sendo testemunha em actos

de registo civil, mas baptísando os films

catholícamente, antigo medico do collegío

das Dorotheías, donde foi expulso por actos

menos dignos, antigo famulo do bispo, pe-

gando-!he a cauda, ou coisa assim, em re-

cepções festivas, tornando-se republicano e

anti-cleriCal porque os clerica'es ,o correram,

mas conservando-se sub-inspector escolar

para não perder de todo a ¡naquia. Outro, o

Pinguínhas, delegado do procurador regio

em qualquer parte, mas, ao mesmo tempo,

administrador do concelho em Arganil, on-

de é correspondente 'do Mundo, e acerrimo

e descarado propagandista re ublicano. E as-

sim duzias d'elies, de cujas açanhas, atoda

a hora, nos che nm noticias. «

A maior in ígnidade, "a maior'pulhice!

Indígnidade republicana e índígnidade mo-

narchíca. Pulhice republicanae pulhice mo-

narchica. ^'

Dantas Borracha, o ignobíl bebado, o

porqueirâo indecentissimo, é castigado, jus-

tamente, muito justamente, embora muito

benevolamentc e muito tardiamente, por

affrontar, pela milesima vez, e escandalo-

samente, como sempre, a disciplina militar.

Succede um ministerio a outro ministerio,

um ministro a outro ministro,e o que faz

o ministro que succedeu ao ministro _que

castigou 'Bon-acho? Exauctorando o poder,

exauctorava, sem vergonha, sem vislumbres

de pudor, o ministro demissionario. E como?

Creando uma commissâo ghantastica para

sophismar o regulamento íscíplinar. E on-

de foi buscar a dotação para o bebado ar-
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Morreu em Lisboa o sr. Barboza de Magalhães,

antigo jornalista e advogado n'esta cidade, onde

exerceu acção preponderante.

Era nm homem de valor.

Sentimos o passamento do illustre filho d'esta

terra. '

a alles todos, impuncs as torpczas, ainda lhes

paga para ellesÍpraticarem as torpezas. Esse

malandro é, ninguem o ignora, lente da Uni-

versidade !de Coimbra. Pois a monarchía pa-

ga-lhe como 'lente da Universidade de Coim-

vorado em diplomata militar? Aos fundos

da polícia secreta. Pois aonde?

A maior indignidade, a maior pulhice,

e quer de republicanos, quer de monarchí-

cos. Não são homens, são garotos. Nem che-

  



 

gam a ser criminosos, com a influencia im-

ponente do grande criminoso. São pulhas.

São handalhos.E é isso que faz perder to-

da a esperança de salvação n'esta terra des-

graçada. Haver republicanos ou monarchicos

seria o menos. Lomtanto que os republi-

canos fossem republicanos e que os monar-

chicos fossem monarchicos. Mas, como lan-

tas vezes 0 temos dicto, o que não han'es-

ta terra, precisamente, é republicanos ou

monarchicos. Entre os que se dizem repu-

blicanos e os que se dizem monarchicos,

so ha, com raras excepções, pulhas, c pu-

lhas relax-.idos.

Ainda vimos no ultimo domingo como

duas mulheres de coracão, com uma ternura

ante'avel, aqui diziam, falando do marlyrio

que o rufio França Borges, o abjecto' pros-

tituto, int'lige a seu t'ilho, uma creancn. OU

deixa infligir pela amante, mulher sem alma:

Quantas vezes se le' nos jornacs que foi prev'

so um ;me ou mãe por Ina/tratar um filho.

Mas com este não se importou ajustiça. Que

justiça!

Que justiça!

Mas o bandido Affonso Costa explicou

o caso no comício. E explicou-o com cla-

resa e com verdade. Toda esta especie

(ladrões, assassinos, i'alsificadores, estupra-

dores) anda em paz e trabalha com acum-

plicídade da policia. do governo e da mo-

narchia portugueza.

0 sr. Antonio José d'Ahneida, que se

seguiu ao Affonso no uso da palavra, clamou:

() ¡eg/imen, finalmente, abamlalhou-se,

não tem vergonha, 11cm senso moral. Assim elle

logo se atira ao partido republicano pelo

facto de Iiaver um Pac/Inga, que roubou

alguns cobras, e um Peti: das Gravatas, que

se ahotoou com as quotas de um centro, ca-

valheiros que não se sabe donde surgiram

e que viemm (tar á costa nos dominios re-

publicanos, sendo todavia quasi certo que

andaram muitos annos lialoiçados nas ondas

de lama da monarchia constitucional.

Que audacial

Que quer dizer o sr. Antonio Jose d'Al-

meida com a phrase andaram muitos annos

haloicados nas ondas de lama da monarchia

constitucional? Que foram monarchicos, an-

tes de serem republicanos? Que t'oi namo-

narchia que apprenderam a roubar?

Mas onde appreudeu o Affonso Costa“?

Onde apprendcu o Cunha e Costa“?

Onde apprendeu o Arthur Leitão?

Onde apprendeu o Padua Correia?

Onde apprendeu o Ribas d'Avellar?

Que covardia morall Que frouxidão de

caracter!

Ô in. Antonio José d'Almeida não sabe

donde surgiu -o Pechuga nem o Petiz das

Gravatas. Mas donde surgiu o Petiz dos Moi-

nhos? Donde surgiu o Feliz dos (,'ordões 1)

Ah, que é vergonhosa tanta covardia,

tanta frouxidão de caracter!

Diremos sempre: ou o paiz acaba, por

mn grande acto d'energia, com esta infa-

missima, esta torpissima moral partidaria,

ouZesta tudo irremediavelmente perdido n'esta

patria desgraçadle

O l\~“la1“garído

A Emilia escreveu-nos. Fez mal,l:'milial Porque se

já estava provado que torturava o physico da creança,

agora l'ica provado que lho tortura o moral. E sc u so-

ciedade já tinha o direito d'irntervir para salvar o phy-

sico da creançu, agora tem o direito de intervir para

lho salvar o physicu e o moral.

Nós já sabíamos que as tremendas accusaçoes t'ci-

tas d'aqui sobre os martyrios int'ligidos ao filho do ex-

rut'io da Margarida das Flores eram exactas. Exactls-

simas. Mas. sc o não soubemos ainda, o bilhete da Emi-

lia dava-nos a certeza absoluta de que essas accusa-

ções . . . batiam certas.

Emilia limita-sc a injuriar as duas suppostas au-

ctoras das cartas que temos publicado. E em que

termos, Santo Deusl Quem conhece u Emilia, e sabe o

que ella diz mesmo sem estar cscamada, calculará fa-

cilmente o que cllu dirá, não ji't cscamada, mas esca-

madisslnm como um cento de baratas.

O que irá por nquellcs bastidores, com trezentos

diabos l

Bllu nao diz o nome das duas auctoras das cartas.

Das que suppõe auctoras, c claro. Diz que us conhece

muito bem. Mas nao diz os nomes d'ellas. A avaliar,

porem, pela escamação, e pelo palavrcadu, sao mais

lindas . . . do que ellu. As suppostas! Tudo sao hy-

pothcscs, é claro. As suppostas!

Como n Emilia deve estar damnudal

Fala no sou talento. O que elias não teem *pala-

vras textuaes - é talento nenhum e por isso teem in-

veja das collegas que o leem.

Outra asneira, Emilia. Ha de nos permittlr que

lh'o digamos. E sabe porquê *t Porque é capaz de nos

despertar o desejo de discutir o talento dos actores.

das actrizes, dos criticou, dos auctores, emfim, da gen-

te do thcalro em Portugal. E cuhe o Carmo e a 'l'rin-

dadc.

3' verdade, Emilia: cuhc o Carmo e u Trindade¡

E' com um porrele, Emilia. Varremos a feira n'um

instante.

Obra de sanidade publica que., aliás, se esta tor-

nando muito e muito necessaria.

Man deixemos lú isso.

Nos nao conhecemos as auctoras das cartas. Nam

de perto nem dc longe. O que sabemos é que dizem a

verdade.. Sao duas mulheres (le coração. F. dizem a

verdade. Antes d'ellan a dizerem. já nos a sabíamos.

li) antes d'ellan nos inlormarem, ja nos estavamos in-

formado. Que mais é prcciso 'l

O que se discute é isso. Não é o talento do Fran-

ça Borges nem da senhora Emilia d'Oliveira. E iii que.

ella, por menos talento que tenha ainda tem mais que.

o França Borges, nao ha duvida nenhuma. Tito pouco,

ainda assim, que não hesita em ser. . . amante do

Franca Borges.

Dize-me o que comes, dir-te-hel quem ás. D'umn

mulher tambem se pode dizer: dize-me de quem cx

antantc e dir-tc-hei quem tás,

llmu mulher de talento numca é amante d'uma

besta. Jamais, Emilia!

Mas, repetimos, não e isso que se discute. O que

se discute é isto: pode França Borges accusar o juiz

d'instrucçâo criminal de ter dado e nunca, a este.

as mãos the doam - duas benguludas n'um i'nncciona-

rio de justiça que tinha a pouca vergonha do apagar

os vestlgios d'um crime nas barbas do proprio juiz, e

ao mesmo tempo submetter impuncmentc o Seu fjlho

aos marlyrlos d'uma megcra?
V

Pode França Borges accnsar os professores da Casa

Pia de dar pnhnaloadas nos alumnos e pode, impune-

mente, deixar que o proprio filho ande coberto d'al-

vaiado turu lhe comer as pisuduras?

Pode esse mariolu matter-se. a todo o instante, no

seu diz-se, na vida intima de toda a gente, e pode g0-

snr dc tal liberdade e de tal impunidade na sua vida

intima que taça do seu proprio filho um alcijão physico

e moral?

E' a these sobre a qual bordar-emos um artigo no

nnnwro lmmediato.

l-I deixa estar, maroto, que te havemos d'cscachar.

v.

'a
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Em 27 de fevereiro publicamos, sol) o titulo

<-:Assnmptos militares '-. uma carta relativa r¡ pro-

moção do "sr. José. Francisco Lopes, tenente de

carvallaria. Por ¡nim-medio rl'um commum amigo

fez este official chegar a'a nossas mãos uma

contestação ao que um “Leitor assíduo, do

l"Povo de Aveiro, a firmava. Por um descuido,

d'aquelles que sc dão a cada passo nos reda-

clores dos jornaes, não a termos publicado. Mas

fa-lo-hemos no numero immediato.

 

0 POVO DE AVEIRO

 

twin í' i

22 doi março.

Ha dias 0 deputado republicano João de Mc-

nezes disse isto, pouco mais ou menos. na ca-

mara «Que Alexandre Herculano, sc fosse vivo,

seria um grande inimigo da nu:›narc_hia, que elle

morreu não só desilludido do povo portuguez

mas tambem desilludido da monarchia, e que

se algum partido pode reivindicar a obra de ller-

culano para si, esse partido i; o republicano.,

Está, pois, Herculano na ordem do dia, ago-

ra que são passados' cem aunos sobre o .seu

nascimento, c de todas as llillldds dc Portugal

se evoca com orgulho o vulto do homem cmi-

ncute quc. foi, sem duvida alguma, um dos

mais altos representantes da mentalidade da

sua raca,e que atravez das luctas desencontradas

da sua epoca, por entre rivalidades de todo o ge-

nero c intrigas de toda a especie, soube e pou-

de manter um prestígio moral que é um dos

seus maiores titulos de gloria.

As academias festejam com enthusiasmo o

centenario do homem que. dentro da sua epoca,

exerceu o pontit'icado do pensamento; professo-

res e homens de lettras procuriun lembrar em

conferencias, em licções, em artigos de jornal,

o que foi esse homem como historiador, como

litterato, como politico, como poeta, como phi-

losopho.

Assim, é de esperar que no meio da mise-

ria da nossa vida mental o conteuario de Her-

culano resulte um acontecimento digno de re-

gislo.

Não tenhamos, porem, illusões, a este res-

 

peito, não exageremos, não cuidemos que da

cclebracão do contenario do nosso historiador

vac subir uma obra de rcnascimento nacional.

que esta data de 1910 vac ser o inicio duma

vida nova, mental e social.

.lá se disse ahi assim. já se escreveu quem'a

possivel que d'estas festas sahissc. por exemplo,

a Universidade de Lisboa com o nome de Ale-

xandre Herculano, que todos deviam aproveitar

a occasião para começar a trabalhar, a valer,

para a reconstrucção da nacionalidade portuguê-

za, mas a verdade, para nossa vergonha, é que

não sahiremOs da mesma atonia, que a nova uni-

versidade não passara de sonho dalguns espiri-

tos mais phantasistas c que, depois de se ter

gasto muito papel e tinta a escrever disparates,

exgotada a parlapatice nacional cm centenas

de retumbantes, mais ou menos ôcos, discur-

sos, se voltará a mesma, satisfeitos os exhibieionis-

tas que, no papel ou no tablado, disseram a

sua opinião sobre o historiador.

Claro, poucos homens adentro da nossa litter' -

tura_desempenharam um papel como o de Her-

culano e se poucos tiveram cmno cllc as mais

altas recompensas, se poucos attrahiram como

clic as investidas da mediocridade invejosa, o

mau humor de celebridades incipientes ou des-

peitadas, nenhum homem conseguiu em volta de

si maior numero de admiraç/ões. A sua indivi-

dualidade presta-se, pois, como poucas ao estu-

do dos que se interessam pelas questões de ht-

leratura portuguêza. Por variados prismas pode

ser encarado o seu complexo talento de escri-

ptor. que, embora, na opinião de Theophilo

Braga, não tendo propriamente o que se chama

vocação litteraria, impõz em Portugal uma das

mais bellas formas do romantismo e, assentando

em novas bases a historia, abriu caminho a no-

vos investigadores.

Mas Herculano não foisó o ensaistap romancista,

0 historiador. Elle contribuiu largamente para a

reforma da nossa legislação civil e ninguem po-

de ncgar a sua alta coumelcncia em assumptos

de direito.

Teve contradições nasua vida '? Embora. Errou,

algumas vezes“? E' possivel, certo é. mesmo.

Seja como fôr, da sua obra variada resulta

esta verdade nítida: que Alexandre Herculano

foi um grande homem e que, sendo um alto es-

pirito litterario foi, ao mesmo tempo, o que .é

muito, n'uma epoca de dissolução e n”um _putz

em decadencia, onde cada um procura servir os

seus interesses, e só Os seus interesses, a custa

seja do que fôr, um alto caracter.

Não sendo assim, como se explicarzi essa he-

gemonia mental, esse quasi poutificado do pen-

samento que Herculano exerceu em vida, mes-

mo quando, retrahindo-se, foi esconder em \lal-

le de Lobos, no retiro da sua casa de campo e

na distracção das suas occupaçñes de lavrador,

o seu espirito se não latigado do trabalho, eno-

jado da miseria da liquidação d'um constitui-io-

nalismo que elle ajudára a levantar"?

Como explicar ainda que hoje. tratando-se do

seu centenarío, não se levantem discordando se-

não aquelles estudantinhos beatos a quem ensi-

naram a crer na mystificação do milagre de

Ourique? Que d'alguns dos mais altos espiritos

da raça latina cheguem a Coimbra adhesões va-

liosissimas para essa homenagem do In memo-

rium É)

E' que o historiador portuguez ficou na me-

moria dos que estudam como uma das mais lc-

gitimas glorias dos ultimos tempos no nosso

paiz, como ess'outro, gro-“dc, de espirito, decora-

ção e de caracter que no meio da sua geração

sobresahiu pelo génio, o poeta -- philosopho

Anthero de Quental.

Não é, agora, occasião para l'allarmos do

auctor das Orles Marinhas, ainda hoje insut'fi-

ciculcmentc estudado a luz da verdadeira criti-

ca, e pois que de Herculano se trata, sem tem-

po, sem espaço, sem competencia para eSquissar

a sua figura como homem ou para estudar o

seu papel como hitoriador, reportemo-nosá phra-

se de João de Menezes citada no começo d'esta

carla.
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Poucos homens dentro do partido republicano

portuguez mereceu¡ ãquelle que escreve estas

ligeiras carta.q de impressionismo um tanto ou

quanto a la (liable, sem pretensões litterarias e

ainda menos, sem velleidades doutrinarias ou

criticas, a simpathia, até certo ponto a admira-

ção que merece João de Menezes.

li porquê? Entre outras razões porque elle

foi o rcdactor d“uma folha bem escripta que

morreu, chamada 0 Debate, precisamente quando

começava a triumphar o Mundo com todas as

qualidades que ainda hoje o distinguem como o

mais legítimo representante do espirito canalha

no republicanísmo portuguez.

Durante annoa lemos todos os seus artigos,

assistimos a algumas das suas conferencins, cujos

cxtractos liamos sempre com a satisfação com

que se assiste ao trabalho d'um propagandista

modesto que faz o seu caminho sem os réclames,

que teem tornado conhecidas, como parlamenta-

res e oradores, verdadeiras celebridades de pa-

pelão.

E ainda depois du acceitação, forçada por

certo, dos trausfugus do partido republicano,

cont'essamos o nosso pec 'adilho, procuravamos

desculpar sempre perante o nosso espirito a fra-

queza de João de Menezes. Nunca se nos offe-

receu occasião 'té hoje de directamente nes re-

ferirmos ao redactor da anta e se o fazemos

com sinceridade, fazemo-lo-- porque o não con-

fessar, ainda ?-um tanto ou quanto à contre-cava'.

João de Menezes disse que Herculano mor-

rera dcsiltudid.) da mouarchia e do paiz. E' certo.

  

Por toda a parte começavam a triumphar as

mediocridades, um regimcn viciado pela veuiaga

descia :is maiores abiecções, estatelando-se na

_,__...

r

lama das liquidações moraes, e ao solitario de

Valle de Lobos 'chegavam os echos d'cssa ver-

gonha (lesoladóra.

Como_ e“vítar qu'e o seu alto espirito se não

rcsentisse d'um des'àlento de cada vez mais cres-

cente e o seu eare'cter nobre se não revoltasse.

amargurado, contra a onda de corrupção que

alastrava, tudo ameaçando deve'ar'? Herculano

iSOlOu-Se, protestar¡ pelo silencio.

lira a falta de vocação lilleraria, como quer

'i'heophilo Braga? Seria; mas era tambem onôjo

do homem do. bem que não podia supportar 0

cheiro nnuseabundo do csterquilinio, 0 gesto no-

brc do homem de lettras que se retirava ao ap-

parecimento do garoto na imprensa, o ropudío

do homem politico em face do trlumpho do qua-

drilheiro.

Herculano morreu desilludido da monarchia.

que levou o paiz :imiseria,e do paiz que não soube

ou não poude expulsar a monarchia, é certo.

lloje, claro, maiores razões, muito mais pode-

rosos motivos teria Herculano para se desilludir

d'uma c do outro. Agora, sim, ú que lhe daria

vontade de morrer!

A' sua geração ainda succedeu ess'outra que.

no meio d'uma relativa indisciplina mental, nos

deixou os nomes de Anthem, grande entre os

grandes, aqui e em qualquer paiz, grande pelo

génio, pela intelligencia, pela bondade, de Oli-

veira Martins e do Eça, dc Ramalho e Theophilo

e de alguns outros que em diversos ramos da

actividade mental levantaram alto o nome por-

tuguez.

Depois . . . sim, depois com uma decadencia

sempre crescente, Herculano se fosse vivo -diz

bem João de Menezes- seria um inimigo da

monarchia. Da monarchiu que não soube viver

nom se soube amparar na inevitavel queda,

nem se sabe defender, nem saberá morrer digna-

mente queimando, n'um arranque de desespero

respeitavcl, os ultimos cartuchos.

Mas, embora o partido republicano seja, se-

gundo opina .João de Menezes, o unico que pode

reivindicar para si a obra de Herculano, affir-

mação que é muito discutivel, se é que não é,

mesmo. inteiramente inexacta. a verdade é que

#isto .João de Menezes não disso, mas cumpria

que dissesse_ se Herculano fosse inimigo da

mouarchia. vivo, adepto da democracia, não seria

republicano.

Isso de modo algum. Não pertencer-ia ao par-

tido republicano portuguez, entenda-se, embora

a evolução do seu espirito o tivesse trazido para

o campo doutrinario do republicanismo.

Porquê? Porque Herculano era um alto espi-

rito, e, alto espirito, era um alto caracter.

l'ois então elle havia de ver ahi todos os dias

na imprensa chamar grande professor ao sr. Ber-

nardino Machado e não havia de rir-se, não lhe

havia de aflorar aos labios um amargo sorriso

de ironia, diessa ironia dos superiores que, na

phrase justa de Oliveira Martins, é uma das for-

mas conhecidas do saber, e uma das linguagens

da verdade? Elle havia de escutar os réclames

d'csse jornalismo de compadrio, para quem pa-

rece talhada aquella carapuça de Lagarrigue de

que o jornalismo é por si tão degradante que

perverte as melhores almas, que da bem a me-

dida da pobreza democratica que vem substituir

a dissolução monarchica, sem um encolher des-

denhoso de hombres, sem um gesto frio de des-

prêzo 'P

imaginem o Herculano alli assita a uma meza

do Martinho, se, evolucionando, clle descesse

até a ociosidade das palestras de café, a ouvir

discorrcrem Os nossos homens de lettras, 05 1105'

sos espirituosos jornalistas, os nossos mimosos

poetas, toda uma pleiade illustre que pertence

ou esta perto de pertencer a Academia! A ler

a prosa das folhas, os artigos de fundo sem

fundo, os extracto:: de conferencias, as criticas

litterarias, as palestras scientificas . . .

Ah, João de Menezes, imagine o senhor, Her-

culano entre o povo da Moita a ouvir uma con-

ferencia de Bernardino Machado! Sim, imagine-

o ainda, nas galerias de S. Bento a ouvir, aquel-

le homem simples que não tinha capêllo nem

borla, a discussão do caso do bispo de Bejal Essa

ou qualquer outra . . .

Supponha-o no foro, a seguir, a escutar, de

palanque, a pratica dos nossos jurisconsultos, a

elle, amigo de Vicente Ferrer, ouvindo chamar

grande advogado a Alexandre Braga!

E depois, João de Menezes, considere bem,

reconheça sem custo que Herculano, inimigo da

monarchia, não seria um amigo da republica.

Elle, do tempo de José Estevam, de Rebello

da Silva, como poderia elle ouvir sem se rir, de

aquelie seu riso sêcco que é mais de amargura

que de troca, chamar grande parlamentar ao

sr. Affonso Costa, notavet jornalista ao sr. Cu-

nha c Costa, sábio professor, eminente democra-

ta, alma do luz, coração de anjo, tudo quanto

vem nos diccionarios a Bernardino Machado,

sim, como seria republicano, ou, melhor, como

não seria contra os republicanos portuguezes o

homem austero que bem conhecesse as doenças,

gravissimas, do republicauismo portuguez?

Sim, João de Menezes, o senhor disse um

pouco de verdade, mas não disse a verdade to-

da, o senhor foi justo, mas não foi inteiramente

justo.

Consignando que Herculano, vivo, seria ini-

migo da monaichia, cumpria-lhe levar até o

fim a sua affirmativa, o que seria nobre, da

sua parte, o senhor que dispensa bem os recla-

mos com que outros se emporcalham.

Herculano, republicano, não seria vassan de

Bernardino Machado, não iria ao beija-mão da

travessa do Pinheiro; não abriria os braços a

Cunha e Costa, vindo do Brazil e do Seculo,

não o toleraria na Camara representando o partido

nem o gramaria na imprensa pontificando, entre

pilherias e guisos, para o partido; não frequen-

taria os clubs das facções nem chamaria correti-

gionario ao sr. França Borges . . . Tanto pela sua

estatura mental como pelo seu feitio moral, Ale-

xandre Herculano não seria um amigo da repu-

blica n'este paiz de gente alegre, c se fosse vi-

vo o seu recolhimento seria absoluto, vivendo

das recordações do passado, evocando do cemi-

terio da historia as figuras dos heroes e dos

santos, dos philosophos e dos martyres como

um asceta solitario que já nada espera da vida,

nem as eonsolações nem os desenganos.

Creia-o, João de Menezes, e crê-o tu tambem

meu amigo, que has de passar teus olhos por

sobre estas linhas que tu não terás sem vinca-

res um pouco o teu semblante claro e firme que

é carecteristico seguro das almas limpidas e dos

espiritos rectos, apegado como ainda estais, illu-

dido ainda como andas com certas coisas da

chamada propaganda democratica cm Portugal.

Estamos assistindo, talvez. a dissolução de

uma patria de par com a dissolução d'um regi-

men, não tanto porque a patria não possa viver

sem o regimen como porque o regimen deu ca-

bo da patria.

Mas, ao menos, que n'esta bora incerta que

atravessãmos, vendo a mentira por toda a ban-

da, a mediocridade triumphante, a braços com

uma temerosa crise mental, ameaçados d'uma com-

pleta derrocada moral, ao menos, que em face

a esse estado de aviltamento que não pode pro-

longar-se, de ¡nei-cia que degenerou em apnthia

que nos conforte a lembramça d'aquelles que,

como Herculano, levantaram alto o nome da

nossa raça.

E se ja nada podemos, se já de nada servi-

mos, se a raça vae findar, exgotada de todo,

depois de todo envilecida, que não tenhamos

uma praga para o destino lembrando-nos de

que a culpa foi toda nossa 7 que morremos

  

porque não soubemos viver.

Belgavino.
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Commissão que recebe os fundos: (t)

Major Antonio Augusto Beja

Padre Jose' Marques (le Castilho,

professor e director da Escola

d'Ensino Normal

Francisco Augusto (Ia Silva Rocha,

professor e director da Escola

industrial.

 

Transporte do ultimo numero . . 1303200

Franctsco Antonio de Moraes (Carraze-

do Montenegro) . . . . . . . . 1532300

Manuel das Dores Nunes (Evora) . .

Quatro leitores assiduos do «Povo de

Aveiro» (Evora) . . . . . 3.35000

Transtagano (para comprar cordas que

hão de enforcar a quadrilha republi-

cana)............:'t.°$t)00

Auonymo (Porto) .. . . 1$tltltíl

José Antonio Ramos e Barros (Luz-

Tuvira). . . . . . . . . . . . 255500

José Vaz de Mascarenhas (Silves) . . 2.45300

Um grupo de Odemerirenses . . . . 115000

A. C. F. (Estarreja). . . . . . . . 'NUUU

Um agnedense (no il) . , . . . . '

José Gomes (Bombarral) . . . . . .

.lose Quaresma de l'aula (Lisboa). .

F. M. V. (Bragança) . . . . . . .

A. A. C. C. (Taveiro) . . . . . (2)

Dois patriotas (Beira Baixa). . . . . 50$OUO

Luiz Emilio Coelho da Motta ('fondclla) 4.74500

Somma
. _ _ _ _ _ _

, _________..._ '

(1) Ou administração do “Povo de Aveiro, que os

entrega a eummissño.

,' (2) Acompanhado tl'tuna

uu numero unmedialo.

*AH-0*
_

õouza nogueira

com tanto proveito uuutt-ntu e com seguro tino dirige, pura

rem que logo no ter d'ellc conhecimentn

commettcra. Por pouco não era testcmunha presencial.

Estavamos em abril de ttltih', sc

de falar etc.. e que muito desejava consultar uns livros da

mme bibliutheca, afim de tirar uns apontamentos para tu-

zer um outro qualquer.

amigos da casa, d'ondc vinha, etc.. etc. Fiquei, como pode

imaginar, orgulhoso c satisfeito por hospedar em minha casa

tao illustre personagem recebendo-o com honras de principe.

lmmediatumcnte the offereci o almoço. Que já o tinha. me

respondeu. Tive porem o prazer e u honra do o sentar à

mesa do meu juntar. Mostrei-lho todas as preciosidades da

minha casa e acompanhei-o ;i btbliutheca onde mexeu. pro-

curou e viu tudo o que desejava e com a maxima liber-

dade. Tenho all¡ urna obra de valor pela sun raridade, (não

me lembro o titulo, mas creio que versava sobre a guerra

peninaular, ou de D. Miguel) e pela qual jú me offereceram

3003000 reis. Pediu-me para lh'a vender. Disse-lhe que não.

pois a tinha em grande estimação por ser de meu pac que

n'clla fizera certas conotações que desejava passassem a

minha familia. Bem, me volveu. tomo aqui os menu apon-

tamentos e se me der licença aqui voltarei, so preciso fôr:-

Com todo o gosto e todas quantas vezes quizer. Fomos ao

juntar, mandei-o agora mesmo conduzir no meu trem á es-

tuçño e elle com toda a desiaçatez me levou os livros e eu

tive vergonha d'iusu o advertir. Que urrclia, que arrelia, nllo

julgava que m¡ homens tutelligentes fossem assim .,. E cru

um gosto ouvi-lo sobre este caso, quaai todos os dias: nunca

lhc esqueceu tal ousadia. Ainda ha poucos unnos, algum

tempo ante¡ de morrnr. com um sorrisinho malicioso e de

despeito me repetia: Não julgava que ellos fossem assim...

Que habilidades.

Pode V. narrar a seus numerosos [leitores mais este la-

cto um cdmcante para a bingruphla do ter. Junqueiro.

Vizclla. 17 de março dc lSliU.

De V. etc.

Um grande admirador,

P. L.

Sxpzdínte

 

Continuam alguns assiynanles a queixar-se de

receberem com muita irregularidade o “Povo de .-1nairo,.

Das mesmas irregularidades se queimam os nossas

agentes de venda. Isso provem, ja' dos (lesieixvs pro-

verbiaes dos correios, já 11a guerra aberta que nos fa-

zem os “granatinhas, empregados nas mesmos cor-

retos.

E' uma guerra feroz e infame. De que não temos

tratado aqui porque temos nisto que o sr. director _qc-

ral dos correios, cum muito zelo e boa vontade, a que

rende/nos homenagem, lhe procura pôr termo, e termo

severo. Com uma série de disposições bem ordenadas

espera o sr. director geral dos correios acablr com

essas info/nina, apanhando, ao mesmo tempo, na rede,

varios pau/es. Vamos a vêr.

De resto. os nossos assignantes podem-nos auxi-

liar com as suas reclamações e vigilancia junto das

estações e correios lacaes. Na estação de Aveiro tam-

bem ha "gravatinhas, e de marca X. Mas esses estão

apearloa, já pela attitude do sr. director geral dos cor-

reios, de que alles teem noticia, já porque o director

dos correias no districto de Aveiro, fnnccionario severo

e zeloao, “não e' para graças”. Os gravatinhas aqui en-

colhem as garras que e' um consolo.

Sendo isto assim, as irregularidades ou veem da

ambulância, ou veem das localidades onde resident os

assiynantes.Attenção,poisl Elias levam uma tupona sé-

ria, os auctores da proeza. Caso é apanha-los. Hão de

ser apanhados, e todos. Mas queiram os nossos assi-

gnantes, por seu lado, e seu interesse e nosso, aux¡-

liar-nos na caça a esses bandidos de novo genero.

  
   

    

   

  

   

  

  

 

      

  

  

    

    

    

   

  

  

    

  

   

   

   

  

   

   

   

     

   

  

   

     

   

   

                   

  

  

  

carta que. sc publicará

Nunca teria ligado a devida importancia a um acto do

nosso grande poeta Guerra Junquciro, sc. o jornal quc V.

elle novamente me nao chumnasc a atteução. E' certo po-

foi tul u má im-

pressão que fiquei quusi duvidandu da identidade do uuctor,

a não poder duvidar da pessoa com quem se dera e que no

proprio dia m'o contou. quai-ii na ocunsiào mesma que su

bem me recordo. 'r'ui

como de costume passar u tarde com o sr. João Machado

da Cunha Faria e Almeida, da casa da Arnozclla em S. Mar-

Linho do Campo. Santo Thyrso. N'esta tarde encontrei-o ao

portal do seu solar, pensutivu, admirado, despeitado pur la-

manhn ousadia. Nilo sabe, logo me diz, nunca julgue¡ que

os grandes homens fossem assim tao honrar/os. E comecou

u narrar-me o seguinte: “Ha pouco. ou melhor. ao meio dia.

upresentou-se-me aqui um homem de grandes barbas, c

perguntou se era ao sr. Joao Machado que linha u honra

“Como o olhasae desconfiado, fez-mc a sua apresentaçao

mostrando e provando ser a grande cabeça de Uuerru Jun-

queira, e que se alli tinha ido bater, foi por indicação d'une

De resto, os serviços da ;nim¡nfs/¡unnio riu "Povo

«Ie Aveiro., Sc'lll serem :le lodo Ílll]li't.'t'.'ll'(^¡:s' 'anthonini

dia dia. 0 movimento ¡nu/Y» r

Im muito movimento os serviços. no principio.

[rem sempre perturbação. Mas lcmn ¡mil/¡ormlo e \'llf'-

pontos que em breves dias, agora qrn' Ít'llllm um l'\

r'cllente empregado á [rente d'cilea, .vc/?in win .wi ¡n'l-

fcilos. mas perfeitíssimos.

Aus :msm/multas que .ve inteira/II rtr- rcz'rln'n-m o

a tcc/n .sido mm

:m *'-

"Povo de Aveiro :i segunda-fluir!, (leve/nox ili:rr o sr-

”Minie.

O “Pomi tic Aveiro.. t¡ sempre ¡XY/uniu!“ ml Nil/h

baila. .dias n correio, aos domingos_ [cr/1:¡ a I lim-:i '/.l

(arde. IL" claro que nos terras male u t'HI'I't'Í-I r-lu-_qu

depois da I hora da (il/'dt', o "Povo .Ir Aveiro., si¡ :7

distribuido no dia seguinte. ivlt'SJ-'ilh' tri-rm, [Nuil't/l, ¡m-

rem, os ilSSit/llu'lltinh', ouagiznlcx«leur/111a_ Ilii'iiltirl'ltt

buscar ao correio no proprio domingo. /ml' ¡uxll qm' u

regulamento :Iv correio determina qur im l'.x'iilt_'tN*.\' m-

tejanl, aos (turning/os, .'I'IRI'HIS lucia hora ;i t'/It^¡/¡rri1/ :lux

¡tlllillli.7lt(?iâ$, para cada um ir ;is mtacúex rir' r'nl'l'W/n

buscar a sua correspon(tem-io. .w quizer.

.40%..

Punta historia lllllltll'lüllltl
04-..

 

. . . Sr. Director.

E' assombrosa de lucidez a maneira

como V. repelle as insidias dos i):ltttit)lt'it'tu:

da falsa democracia, que ousam proclamar

aos homens de bem (ic tortos os paises. Não

menos o é a potente energia com (plc, fora

dos dominios da politiquicc, trata de rciviu-

dicar para a historia dos ultimos acoulm-i-

mentos, verdades t'ulgurantcs como estas:

_Que João Franco ?ahiu na (lictadura

porque nem monarchicos nem republicanos

o queriam a governar com principios dc-

mocraticos e processos honestos:

_Que o que se formou contra João

Franc-o em Portugal, foi uma conspiração

de bandidos, uma colligação de torpcs e

nada mais;

-Que todos, o que queriam, era apt:-

nas servir as suas ambições ignobeis, os

seus interesses abjectos de momento:

~Que, finalmente (c. julng (plc entre

nós ainda ninguem houve que aventassc

esta ideia luminosa), o rei não foi sacrifi-

cado aos seus defeitos ou aos seus crimes.

Foi sacrificado ás suas qualidades c as suas

virtudes.

Tudo isto é clamorosamenle verdadeiro.

e só resta graval-o no bronze da historia

para conhecimento das gerações futuras.

Tanto que os orgãos estrangeiros

ziam frequentes referencias e elogios

administração de João Franco. '

E aqui mesmo, que sc ouvia a zada

passo da bocca d'aquelles que, não mani-

festando nenhum interesse politico, eram

simplesmente desilludidos de todas as poli-

ticas e de todos os partidos? Diziam una

voce, cada vez que recrudescia a opposi-

ção feroz aos actos 'do primeiro ministro:

-Deixem vêr o que o homem faz, e dc.-

pois falem!

l'ermitta agora V. que eu abusando da

benevolencia com que me tem recebido nas

columnas do Povo de Aveiro, expoaha al-

fil-

:i

guns factos concretos que merecem scr

lembrados n'esta occasião e quc corrobo-

ram as proposições por V. tão solidamente

estabelecidas no ultimo numero do seu il-

lustrado semanario.

Não falarei de republicanos nem dissi-

dentes, cujo procedimento o Povo tl.“

Aveiro vem desmascaraudo ha muito. Ref¡-

ro-me aos rcgeneradores e progressistas,

que devendo ter por timbre honrar os seus

brazões monarchicos, tomaram uma parlc

activa, se é que não foram os principales

fautores da desordem que se estabeleceu,

dando assim um pessimo exemplo da falta

de todo o respeito pelos poderes constitui-

dos.

Um dlcsses factos, que pode ja estar sc.-

pultado nas trevas do eSquecimento, foi.

por occasião da vinda de João Franco a

esta cidade, a idéa macabra que leve o or-

gão regenerador, de abrir, días antes, uma

secção especial nas suas columnas para

que, quem quizesse, ali fosse expôr desas-

sombradamente a maneira como esta cidade

devia receber o dictador á sua chcyarta.

E o caso foi que appareceram muitos*

sacripantas a esvurmar n'aquelle vasadouro

as protervias de que todo o fic] canalha

trazia então os gorgomilos a abarrotar. His-

seram-se coisas têsas e lembraram-se des-

presos inéditos a fazer ao visitante, por

forma que quem lia facilmente se persua-

dia que isto era uma terra só de gallegos c

pulhas. E

A mais façauhuda idéa dos collabm'ado-

res do jornal cmparceirado com a rali), foi

esta: que se fizesse a João Franco o Illt's-

mo que elle fez ao Barros, tefinador de as-

sucar. E que fez elle ao tal refinador? Ah-

solutamente nada, é claro. Mas como este

desgraçado tivesse cabide varado por uma

bala de cavallaria municipal, quando na en-

trada trimnphal de Affonso Costa n'estcs

seus dominios, se pôz de embuscada com

outros da mesma laia, nos caboucos para o

saneamento da rua de SantaCalharina, para

d'ahi apedrejarem á vontade as rondas da

dita cavallarla, para o que tinham ali a mão

materia prima em abundancia, nada mais

natural do que applicar o processo de es-

toiro ao ministro, vingando assim a morto

do refinador e ao mesmo tempo libertando

a politica regeneradora do tyranno que lhc

fazia sombra. -

E diziam que não havia liberdade!

Afinal, no dia da recepção, tudo se lim¡-

tou, e ainda bem, a urros e assobios. Es-

toiros, nada, e hoje já ninguem fala no Bar-

ros refinador que tanto deu que bramir c

barafustar.

Passamos aos progressistas, que como

detentores e monopolistas dos melhores pa-

pyros liberaes conhecidos em Portugal, não

a fizeram menos limpa. D'estes é nada me-

nos que no Mundo de 25 de setembro dc

1907, que se deve procurar o registo das

suas queixas contra o pavoroso itictailm.

Tem uma authenticidade indisctiuvel o re-

ferido numero do diario republicano de

França Borges, porque correspondendo ao

convite d'este, o sr. Albano Coutinho, de Mogo-

fores, foi entrevistar o sr. José Luciano a

sua casa, e em resultado appareceu na pri-



meirn pagina, com o titulo-Em Anadia--

o relato circuinstanciado da famosa reunião

dos marechaes do grande partido.

Ali ficou resolvido por unanimidade de

votos, diz o papel, que nenhum dos mare-

chaes progressistas fosse à recepção do dia

2h' (chegada do principe real vindo da Afri-

ca) a não ser os que, com o conselheiro

Mathias Nunes, commandnnte de artilherin

3, tinham de acompanhar a sua officialída-

de, ou o conselheiro Sebastião Telles com-

mandantc da escola do exercito, etc.

Desejaria tambem o illustre chefe pro-

gressista que não t05sem á recepção os ma-

rechaes e chefes dos outros grupos da op-

posíçtío, accrescentando: e conto que não

vao.

Por aqui se vê como elles voltavam¡ as

costas ao Paço, descrcntes como estavam de

que l). Carlos desse o pontapé decisivo no

homem fatal que a todos assombrava.

so no que o sr. .lose Luciano não con-

cordara foi na proposta do atrabiliario con-

selheiro Augusto José da Cunha, para que

fossem todos ao paço intimar (sic) o rei a

que obrigassc o governo a voltar á norma-

lidade constitucional, sob pena de não con-

tar mais com os serviços dos seus antigos

ministros.

Esta era de caixão

que a não realisassem.

Declaron mais: que estavam dispostos a

i¡ até ao ;'im, porque aquillo não era dieta-

(Inra,-cra um golpe de Estado que repre-

sentava o puro ahsolutismo. A

Agora esta. que revela um bom palpite

por parte do chefe progressistat-O rei sa-

hira para o Brazil em abril, e não sahirá,

não podera partir, deixando o paiz nn si-

tuaçao em que se encontra. Tão pouco o

principe real oceupara a regencin sob a

actual dictadura. E' isto o que eu penso e

que_tenho razões para acreditou_ V '

F3 finalmente: que estavam todos de ac-

cordo em agitar o paiz pela salvação das

liberdades puhli ais. _

Declarou ainda por ultimo o sr. José

Luciano ao sr. Albano Coutinho:

-- Emfim, se alguma resolução mais se

tomou hontem, de caracter reservado, e que

depende de combinações com os nossos nl-

liados dos partidos monarchicos, compre-

hende que a não poeso tornar publica an-

, tes de dar d'ella conhecimento aos interes-

sados . . . .

Esta declaração é importantíssima, por-

que. revela o espírito de ' combinação entre

os partidos, os quaes estabeleceram uma es-

pecie de complot permanente para derrubar

.loão Franco goi' .todos os modos, ou seja

“u na conspiração de bandidos,,, como the

chamou o Povo de Aveiro ultimo. Deve

tambem notar-se que a “entrevista de Ana-

dia., foi publicada no Mundo com pleno

assentimento e expressa “licença, dada pelo

chefe progressista ao sr. Albano Coutinho.

Pela minha lnnnilde parte, desde que vi

os progressistas exporem aquith assim tão

claro e tão frisaiitemente revolucionario ao

tlÍtquu, seguindo-se d'ahi a pouco a reu-

nião dos ¡nar-ochaee regeneradores em Lis-

boa, movidos pelos mesmos intuitos, ne-

nhuma difficutdade tive em crêr que não

concorreram menos para a tragedia do Ter-

reiro do Paço do que outros somenos re-

volucionarios.

E tanto que passada apenas uma sema-

na sobre o regicidio, isto é, no dia 8 de

fevereiro de 1908, eu escrevi para um mo-

desto semanario de província, cujo numero

respectivo remetto para o digno director do

Povo de Aveiro certificar a exaetidão do

que _affirmo, o seguinte:

Mas a historia decerto não perderá

nunca de vista que o governo anterior, ao

qual se querem attribuir todas as culpas

dos factos aeonteeidos, teve como poucos

grandes aspirações a legalidade. O sr. João

!franco foi victima das suas illusões n'esse

sentido c raltiu envolto nos laços que os

seus íntransigentes adversaríos the arma-

ram.

Começou por proclamar bem alto, para

que todos o ouvissem, o seu amor aos _prin-

(tipios liberaes. Esses adversarios ouvuam-

no perfeitamente, conheceram-lhe o fraco e

resolveram logo voltar contra elle essa mesma

arma. P. de que modo “P Muito simplesmen-

tez~ubnsando ;i ma' cara da liberdade que

o :Ministro lhes offerecia, tão ampla, como

ainda nenhum outro governo lhes conce-

dera.

E conseguiram pôr isso por obra em to-

dos os terrenos: na imprensa, no parlamen-

to e nas praças publicas. Juntaram-se os

partíd'gdodos, e por ultimo até . apuparam,

assohmrmn e apedrejaram o ministro que

teve a imprudeneia de se mostrar liberal de

mais.

Portanto, não ha para inutítisar um ho-

mem pubtico, como conhecer bem o seu

plano politico, que é o mesmo que dizer -

o seu tado fraco.

Otresto é bem sabido. A Historia fará

talvez um dia justiça aos actos e intentos

do mallogrado eat-presidente do conselho,

que la foi procurar em terra estranha 030_

cego que aqui já não 'podia ter, :l

Resta-nie concluir por @cupim-'4a ::Vo co-

mo illustrado director do Povo Aveiro,

apezar da nenhuma auctoridade que tenho

ara ngm-;mes fazendo-o em nomvdgednis

3a bon justiça, .pela-imensira_ nobre õ'_ ¡o-

lemnemente !orientada como "mâlcou'Íns

ínépcíns dos bandoleíros do Mundo, não

consentindo que audazinente se deturpe

um facto historico de summo alcance, co-

mo esse, do movele das intenções que pre-

sidiram a' supposta dictadnrn do governo de

João Franco. ' ' '

Bem haja, e conte V. sempre com o

° aplauso dos homens desinteressados'e sen-

satos, que felizmente são ainda numerosos.

i1 cova e mau foi

l'orto, 22-3-910.
__ _

M. C.

;dO-D

Uni nel/Io amigo, official do 'exercità que'

muito prezamos pelo seu talento e pelo seu ca-

racter, chama a nossa attençâo para uma re-

ferencia. que the parece menos justa, sahida no

ultimo artigo do «Povo de Aveiro',x sobre o

-' Coltcgto Militar».

[Hz-nos esse amigo que quem no Coltegio

,Militar tem a seu cargo a direcção dos traba-

 

  

  

  

 

  

 

  

  

 

  

           

    

 

   

   

     

   

  

          

  

                       

    

   

                        

   

lhos manuaes é o coronel de infantaria Carlos

Adolpho Marques Leitão «[un'ccivnario probv e

honesto, intelligentemente fanattco pela instruc-

ção» e tendo pelo desenvolvimento dos trabalhos

manuaes no «Col/agir) Militar» «o "tais ardente

cntlmsiasmo,,.

Ignoravamos que fosse o sr. Marques Leitão;

a cujo amor :i instrncção e a cuja probidade

sempre vimos render o maior elogio, o director

dos trabalhos manuacs no «Coltegio Militar». E

felizmente, a referencia citada é tão esbatida e

tão indirecta que Quasi não chega a melindrar.

De resto, apesar do nosso vivo desejo de só

fazer justiça, uma vez ou outra pode succeder

não sermos inteiramente justo. Não sabemos

tudo. Não vemos tudo. E' é preciso contar com

uma pontinha de paixão, ou erro, d'algnns dos

intermediarios. Isso, porem, não ha de alterar o

fundo de justiça e de verdade do «Povo de

Aveiro». principalmente se todos os nossos' ami-

gos nos avisaram ao mais pequeno desvio, como

fe: o prezado amigo que acabamos de Inencio-

nar.

aaa-w -7 r

Coisas militares

WÊ'

As nossas considerações, feitas no Povo de Aveiro,

encontraram aplauso em toda a gente de Bragança, ln-

cluindo os proprios meios militares. Nem outra cousa

era de esperar, desde que o nosso proposito, e o tom

calmo, sereno e firme estava u demonstrar a justiça

da causa e u verdade do que se nft'irmava. Afinal o

que pretendiamos? u moralidade da administração, a

ontem no commando n começar do alto, o zelo da

disciplina, nervo dos exercítos, o bon¡ exemplo e a

egualdade na distribuição de justiça. F. não soffre

duvida, que se não podem obter estas e outras vanta-

gens socinen. se não houvera iuflexibilidnde propria,

de quem voe ,no leme da governado, com aquella fir-

meza de pulso, que assegura u boa murcha do navio

ainda no melo de ventos contrarios, que sito as soli-

citações índividuaes quando oppostas às do paiz.

Isto é um logar commum, mil vezes diclo e re-

dícto, mas nem por isso menos esquecido. Dir-se-hía

que Waste singular paiz o que é commum é o mais

raro. Sabedoria das nações e senso do que é conve-

niente c honesto.

Os nossos homens-publicos, governantes e legis-

ladores, teem tido o singular condão de não terem

sido até hoje comprehendidos pelo paiz, e tambem

de o não comprehenderem. Temos estado justupostos,

nunca mesclados. E isto porque os governos falam pa-

ra as camaras e as camaras para os governos. Se fos-

sem intelligentes, deviam já te-to percebido, porque

evidentemente nem uns nem outros representam o

paiz, por mais que assim o affirmem alles, u Curta e

os varíegados clientes. Os governos até hoje tem-nos

feito u curôn. e as camaras fala-as o governo.

E' um sophismn logico, um entremez artistico,

uma bagarre melodrnmntico-polliiea. Resultado: insta-

bilidade, fraqueza do poder, descredíto dos partidos,

verdadeiros clans manobrando pelos seus interesses,

elixires de seis centos curundeiros, anarchia moral,

e sabe Deus o que d'aqui Blll'dlrá.

Ora se estes inconvenientes que ligeiramente cs-

boçnmos, se fazem aentir nos varios ramos da publica

administração em pessímns resultados, em fructos de

muldicção. repare o sr. ministro da guerra o que terá

sido o sera nos negocios da sua pasta. Porque infeliz-

mente é preciso que se diga que o nosso exercito tem

sido e está sendo mais politico do que convem. E' de

longe este defeito, mas n'outrus epochns hístorieas

ainda n resolver tanta immiscuição havia razões fortes

de patriotismo ou de liberdade; hoje francamente não

se comprehende, perdeu a Opportunidade, e é um pe-

rigo para a instituição, e portanto para quem n paga.

l'lm todos os paizes adeantndos, nos que sentem mc-

lhor as verdadeiras condições de 'um governo liberal.

lie a tendencia para confirmar o militar no estudo

dos assumptos de guerra e nos da instrueção. Entre

nós essa tendencia é para alargar o amhíto da func-

ção ou melhor do funccionario, desviando-o do seu

verdadeiro destino. e dando o espectaculo triste do

reforço_ pelo exercito das Oligarchius o o resultado fu-

neste de um Estado dominado pelo exercito, e sem

exercito. Se não s ubesse do pouco espaço que me é

dado pedir ao Por de Aveiro, havia de desenvolver

com factos c argumentOs a minha assorção. Limtto-

me u expol-a it consciencia dos seus leitores, que tem

a eufficiente observação do que se passa nas cama-

ras, nos corpus e nos respectivos ministerios.

Eu não quero nem ,por sombras ser injusto. 0 sr.

ministro du guerra nttendeu já em parto as reclama-

ções que d'aqui the fizemos acerca do regimento de

iufnntería 10, e preveniu aquellas que tenclonavamos

dirigir-lhe, mandando recolher aos esquadrões (16.03-

vullurin 9 os officiues que lhe pertenciam, e que an-

davam distrnhidos. Comprehench s. ex.",e muito bem,

que era soltdo o fundamento, razoavet a queixa, e

que não era um simples ptuniitivo desejoso de o uta-

car quem th'a fazia.

Mas franqueza, franqueza, v. ex.“ não pode ficar a

meio caminho. Nem era logico que v. ex.ll achasse as

nossas considerações sensatas c justas n'o todo, e ns

satisftzesae só em parte, nem ficava seu.ll bem eotloea-

do perante a consciencia dos seus subordinados, que

haviam de dizer que tinha tido força para mandar

uns para os seus lognres, e a não tinha, ou não qui-

zera usar d'ella para obrigar outros n fazer o mesmo.

E' o caso do bonum car-integra causa. S.n ex.ll

não pode andar de muletas efazer de Mavorte t'cro, ao

mesmo tempo. Fica ridiculo epicaresco. E' umaposição

instavel e- mortll'icaute para quem tem brios.

E' forçoso acabar no exercito com todos os sym-

ptomas de sybaritismo. U official vai para onda é pre-

ciso, vai como funcionario publico, que é, desempenhar

a sua funcçño. Senão larga-a, ou dimitte-se.

E com que direito ou sombra de razão se ha de

privar uma capital de districto, a tres !aguas da fron-

teira hcspnnholn, das garantias sociaes e economicas,

que derivam do exacto comprimento das leis e da apli-

cação estricta dos regulamentos ? Não contribua Bra-

gunçu com o melhor do seu dinheiro e do seu sangue

para o bem estar geral a para a felicidade e gloria da

patria comum?

' Pois oe lhe tem pedido os sncrlftclos, e os bruçoa

que no continente e nas coloniais tem coitados os

louros da victor-in, não lhe reguteiem as vantagens e

garantias da sua cnthcgoria administrativa.

Mas tem sido syntematlco este esquecimento, este

quasi ostracísmo de Bragança, rincipalmente para

a ge tudo rnfnídterto dp guerra. _ onstdera isto como

uma A , cie Ambacn ou do' Pedras Negras. Gentio.

E par¡ fardas um terror, um deg'redo, uma indica-

ção puru a reforma nos postos superiores. Tudo lindo¡

fructos do apadrinhamento político e da relaxação.

Não desejo concluir sem chamar a attenção do sr.

ministro, e pedir-lhe toda a sua boa vontade, uma e

outras_ bem necoessarias para romper as malhas da

' ' que as varias repartição¡ do seu ministerio

ta o¡ olhos do¡ respectivos titulares. Veja voam!,

se pode' 'assim preventdo arrancar das gaveta do¡ che-

fes e sub-chefes um projecto elaborado pelo distincto

engenheiro militar aqui de serviço, o sr. Pimentel,

sobre o mm”th de agua o o¡ dois quarteis,o

de infnnleria 10 *e o dos esqua rõcs de eavutlarin 9.

Esse projecto depois de examinado pela estação com-

petente, e louvado, dorme, coitadinho, o autnno dos

mortos, á espera do surge de V.Il ex», sr. ministro.

Desenterre-o da poelra'dus secretarias, do bafio dos

papeis inutels. Ponha-lhe em cima olhos mlserlcordlosos.

Estou certo do seu assombro e surprezn doente

dos malefícios de uma engrenagem burocrattca, cheia

de empates, dorm'inhocos ou entao faceioscs medio-

cres.,
,

Vai V.ll ex.n ver que com a bagatela de 4 contos

de reis pode dotar os 'dois corpos com toda a agua

newessarin, sem trabalho, sem o impor-tuna metra-

quear do carro estnfcrmo _elas calçadas da cidade

com_Ep bonita econo 'u de .w 000' reis annuaes. *

' p'ola uma'm a de bon administração que se

impõe. Ah! fica 0 requerimento, _que vei com vista na

esclarecido criterio_ de quem espera reacber' mercê.”

v.

 

Não ternos publicado algumas correspondencias,

orque, não tendo sido, por falta d'espuço, publicadas

ogo que se receberam, perderam u opportunídnde.

Podem os senhores correspondentes enviar outras,

querendo, mas curtas e com termos reflectidvs.

  

   

     

    

 

   

   

    

 

   

                 

   

  

   

         

   

   

            

  
   

    

  

    

      

    

 

   

   

   

  

  

O POVO¡DE AVEIRO

De Hepbures

mm*

25 de março

Escreve-me um amigo a lembrar-me uma car-

ta que eu escrevi o unno passado em domingo

de Paschoa, e a pedir-me a continuação d'esta

secção De \NenhuI-es.

Eu já disse aqui, meu amigo,qne a gente nem

sempre escreveoque quer, mas, geralmente, aquil-

lo que pode escrever. Estas chronicas foram até

interrompidas na altura de eu estar respondendo

a uma senhora, faltando, por signal, á promessa

cathegorica da continuação da resposta. Imagine.

Veja se niio havia de haver motivo grave para

uma indelicadeza de tal ordem!

Tenho muitos leitores, os velhos leitores, que

preferem a minha forma serena á minha forma

apaixonada. Ou antes, á minha forma violenta.

Apaixonado sou eu sempre. Nem pode haver

jornalista sem paixão. Eu não escrevo sem calor.

Tomo-o facilmente, quer escrevendo, quer falan-

do. E está n'isso, supponho, ounico interesse da

minha prosa correntia.

Esta secção De Nenhures, sobretudo, teve o

condão de agradar a muita gente. E digo a mui-

ta gente, porque muitu me tem pedido n sua

continuação.

Ora, lembra-se, meu amigo, do que eu disse

quando a iniciei“? As Cartas d'Atgures, que

tambem agradaram muito no velho Povo de

Aveiro, obedeciam a um certo estado d'alma.

As cartas de Nenhnres u outro estado d'atmn,

differente d'nquelle, sim, todavia um estado

psychologíco mais ou menos sentimental. Hoje a

minha phase moral é outra. A minha alma não é

sncudida pelos motivos que a agitavam em qual-

quer d'esses periodos da minha existencia. E tendo

desappareeido esses motivos, como quer o meu

amigo que eu de fructos que só provinham de

sentimentos que morreram 'z'

Comprehendi a sua carta muito bem. O

meu amigo está velho. E, como velho, queria que

lhe falasse da minha mocidade, que seria

falar-lhe da sua. Pois de que Vive o meu amigo?

De que vivem todos os velhos? Do reflexo do

sol da mocidade. Por isso, os velhos, todos os

velhos, só acham encanto no passado.

Bem sei, bem sei! Gostou que eu the fa-

lasse no ramo que iamos benzer á egreja, em

domingo de ramos, das amendoas que apanha-

vamos em quinta feira santa, das espadanas que

cortavamos nos campos para deitar nas runs em

domingo de Paschoa, das nossas campainhadas

em sabbado da atleluia, da queima do Judas.. .

Alteram-lhe as lagrimas, só d'ouvir isto? Po-

déra l

Ha dias encontrei uma mulher do povo, do

meu tempo. Não a vin ha muitos annos. Veio á

collecção falar-se de coisas passadas. Como ns

lagrimas lho vieram, subitas! Como o rosto ale-

gre das suas primeiras palavras se transmudou,

rapido, n'nm semblante de tristeza!

E' que se ha dias felizes na existencia são os

días da mocidade. A vida, geralmente, e amar-

gurada. Vida alegre, pouca gente tem. Veem as

dífiiculdades, as contrariedades, os contratem-

pos, todo esse cortejo de coisas difficeís e de

coisas esperas. E com as rugas da fronte aco-

dem, por assim dizer, as rugas da alma. Exce-

pto dos 15 aos vinte annos. Então, mesmo nos

temperamentos melancholicos, ha verdadeiros

dias côr de rosa.

Nunca mais sentimos isso. Nunca mais. E o

contraste é tão flagrante que se tbrna, junta-

mente, alegre e cruciaute. Que prazer, e que

dor, recordarmo-nosl

tomo ha de o velho achar bom o presente,

se elle tem o cora ão e a memoria cheia de coi-

sas passadas! Se e le não olha senão para o pas-

sado! Nós trazemoe, meu amigo, sempre os olhos

no passado. E' o nosso eco velho, o passado.

Andamos como que sob uma tormenta, nuvens

passando por cima das nossas cabeças, prenhes

d'amença. Céo azul, d'aquelle azul incompnravel,

com autoras de saphira e poentes de coral, só

o outro, aquelle que nunca mais vimos, que nunca

mais veremos, mas sobre o qual, por isso mes-

mo, trazemos, quasi com louca insistencia, os

olhos fixados. Clarões rutiIOSt Sem os quaes,

creio eu, seria impossivel, a quasi toda a gente,

pela noite da vida esta triste jornada.

O' saudoso, ó adorado céo da mocidade!

Oíça: veem ahi os rouxinoes. Nunca reparou

na sensação que the produz o hymno d'amor

d'esse cantor privilegiado? Vac por uma estrada,

por uma rua, á noite. E, de repente, soa-lhe ao

ouvido aquclle delicioso tríuado. O que faz? Pára. O

que the acode ao espirito, im¡edintameute? O

passado. Que lucta se trava na sua alma? A

lucta entre a nuvem negra da vida actual e a

scintillação da mocidade. 0h, que lucta, que lucta!

A aurora a querer romper a noite e a noite car-

rancuda . . . n continuar!

E' todo um enorme cosmornma que passa,

rapido, pelo nosso olhar. Esse olhar d'atma que

e o mais vivo de todos os olhares l

Ouve um sino. O que sente? Saudade!

Saudade, meu amigo, saudade. Tudo saudade.

Aquella saudade que faz rir . . . e faz chorar!

Bem sei, bem sei. Lembra-me a minha carta

do anuo passado. Bem sei! Mais o meu amigo é

livre pensador, como eu. Já olha para o Christo

como um velho conhecido, quusi um velho ami-

go, pelo menos como a gente olha para um com-

panheiro da infancia que assitsiu ao desabro-

char da nossa alma e que participou comnosco

das frescas orvalhadas de amor em noite de

S. João?

A vida é assim. A mocidade é um' lardim.

Toda flores, perfumes, amores, encantos. A viri-

lidade, uma brenha. Vem a gente da mocidade

ainda estonteado. Pode-se dizer: embriagado. Na

loucura d'essa embriaguez, atira-se com denodo,

de machadoern .punho, a luctar. Golpes sobre

golpe¡ para abrir caminho. Não ha feras, não ha

reptie, que nos façam recuar. Enredados no em-

maranhado das silvas, nem repnrnmos, nos es-

forçoe que fazemos para avançar, no sangue que

nos escorre dos rugões que _as ativas e todo o

malte bravfo nos vie abrindolnas. carnes. Mas.. .

vem o cnnçaço. A eertn altura, paramos, fatiga-

dos. E é então, só então, que olhamos para traz.

Para traz! Como era bom voltar!

Como foi aquillo possivel? Como avançámos

nós? Porque avançámos nós? Como nos mette-

mos n'nquella brenha? Porque não ficámos sen-

tados no jardim, n'esse delicióso jardim da vida,

a respirar o perfume das flores, a ouvir cantar

os rouxinoes? E, reflectindo, comparamos, ooteja-

mos. Que terrivel, que doloroso contraste! Natu-

ralmente, só então rapel-amas na belleza do jar-

dim . . . perdido para sempre. Ah, nós, que o

desprezámost Estabelece-se a reacção. E com a

reacção vem a despropor o. O que nos cerca

não será muito meu. Pe a reacção, é pessimo.

Do que ficou para traz, nem tudo era bella.

Pela reacção, é tudo admiravel.

Meu amigo, eis ahi o seu estado d'almal Da

sua alma já velha, tunada, enrugadal Quando o

meu amigo parou de rachar lenha, de cortar

matto, d'arcar com os reptís e com as feras,

n'essa brenha que se propôz abrir e civillsar. . .

estava morto. D'nhi por deante, não .viveu. Ve-

getou!

Teve alguma vez odio a Jesus? Não teve.

Mas riu-se. Riu-se dos sacramentos, riu-se

   

  

  

  

  

 

   

                       

  

   

  

   

   

 

   

  

 

  

     

  

    

   

   

  

  

  
  

dos mysteríos, riu-se das lendas, de tudo, em-

t'im. Achou tudo uma infantililidade. E era. Mas

agora, já olha Jesus com a sympathia que se

dedica a um amigo de infancia que se não ve

ha muitos aunos. A morte, a visinhançu da

morte, fe-lo voltar, de novo, pela reacção, pela

saudade, pelo desejo ardente de retroceder . . .

á íntantililidnde. E é talvez por isso que no fim

de vinte seculos a gente, olhando bem as figu-

ras da Judéa, pergunta, nttonita: mas o que tem

avançado a humanidade ?

O que ha de ella avançar, meu amigo, se

ella gyra eternamente n'um circulo vicioso mar-

cado por dois grandes estudios: u vida e a morte?

Commettendo todas as tolices a desprezar a vida

para caminhar para a morte e commettendo to-

das as tolices a querer regressar á vida quando

já não pode fugir á morte?

Adeus, meu amigo. Vamos a ver: se me vier

vontade d'escrcver, continuarei a entrever-the

assim, por meio do jornal.

O.

(az-_'-W

@Cartas para Acting

III

O comlcto de domingo foi bem n prova eloquente

de que o povo da capital, depois de tantos fiascos o

tranquíbernius, começa emftm n divorciar-se dos dema-

gogos de faca de bico, eusaiudorcs de vnríns forças re-

volucionarlns, e que são, como dizia Herculano'- uma

especie de Sancho-Pancas desta comedia pulhamente

ridícula. Não devia ser agora... Passado o 2B de janeiro,

essa revolução offcnbachinna, mal os chartutãcn de ofí-

cio gemiam a sua estupidez, uns no cart-.cre, outros

dando ás de villa-Diogo em todas as direcções, logo o

povo devia abrir bem os olhos, para ver a incompeten-

ciu dos dirigentes e a sua inconscienciu de mauvalx-

bérgers . . . Assim, ter-se-hia, talvez, evitado que Manoel

Buíssn empunhcsse o bacamarte tragíco e segrednsse

nn sombra com Luccheni: e que a Europa nos olhasse

de soslaio, como um paiz gerador de faccinorns,dopoís

que o Cunha e Costa proclamou u eficacia social do

assassinato politico, e que um poeta. lá do Olympo,

santificnsse os nevrnlgicos regicidns.

Mas, emfim, mais vale tarde que nunca.

Os caudílhos obtusos da democracia_ podem agora

comprehender nitidamente que os thronos são derruba-

dos por meio de revoluções populares; e jamais por

meio de conluíos isolados de noitíbós nas conjuras

dramatteo-nihilístns das snrrafaçaes associações secre-

tas. Qual foi a garantia social que Cromwel deu nos

inglczcs, tirando u vida a Carlos primeiro? As bombas

lnfernaes de Karahasof e de Orsini, o facalhão de

Greppo e o punhal de Breecí, não acabaram na Russia

com a dynastia patibutnr dos ltomanoff; na França

com os Bourbons e os Napoleões ; na Italia com o Papu-

negro: jamais derrubaram um throno, uma dynastia,

ou serviram uma ideia. Jitmuís. Por isso é que os emi-

nentes caudilhos veem agora fugir-lhe sob os pés o ter-

reno mal cultivado onde u sementeira não germinou,

porque não se edifica o castetlo doírado da liberdade

sobre os corpos mutilados (les reis, mas sobre as almas

amorosas dos povos l

:r

t Ie:

Era o comício de protesto contra u existencia do

Juizo de lustrucção Criminal e os ultimos actos do

actual Juiz. Porque 'P Porque é necessario encobrir cri-

mes, crimes monstruosos que o magistrado que dirige

aquelta instituição tem por dever desvendar. Porque é

necessario alljnr responsabilidades de copnrtícipação

em mysteriosos casos. tremendos e inglorlos, que não

convem transpareçam. Os criminosos querem ficut- im-

punes. A monte, auxiliam-se mutuamente sob o far-

pao do remorso e o olho rutilo da justiça.

Por isto é que os mnruos passaros nocturno: pro-

testam contra a luz que começa a aelnrnr-lhe n trevo

ultra-criminosa. Como não teen¡ logica servem-se do

insulto. No parlamento escarmm mentiras; no comício

vomitam infamias. 0 juiz de lnstrucção c hoje o

homem mais falado de norte a sul. Sobre o seu nome

lançam todos os apôdos de att'urju e 'todas as pragas

de bandolelros. lnsensntosl Nem as vossas linguas su-

jas macutnm a hombridade d'um nome honrado,

nem as vossas pragas ntemorísam na sua marcha u

acção egrégia da justiça!

E veremos, senhor Danton e ttlustre senhor de Mi-

rabeaut. . .

O

o a

0 Mundo chamou, na sua usual adjectivação, á

pouco concorrida reuniao uma viagem gloriosa, um

magestoso e imponente comício!

Mente descaradamente o orgão officioso do ex-

club da Margarida Flores. Pouca gente lá esteve_ E

entre o numero, a maior parte eram os desiludidos,

os curiosos e equelles n que João Chagas, no seu an-

tigo Diario livre, chamou um dia a canalha, os mal-

trapithos. Palmas poucas. Enthusiasmo nenhum. E

exgotadu a inscrípçño dos oradores vermelhos a mul-

tidão debandou como á saida dos loiros: uns foram

para a taberna, outros para o unímalhograplto e os

ultimos esgueírnram-se para as vielns e, como bons

gavroches inspirados, foram vusar o seu enthusinsmo

desenhando n giz pelas esquinas a grande syntheaa

da alma nacional: o gorro phrigio e o ¡hieroglifo pha-

tico.

Lisboa-Março

lgnotos II
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em razão

Tem muita razão.

Do Portugal transcrevemos o artigo

que se segue, cheio de razão e de boas

informações.

No meio dos nossos desastres, muitos illudidos,

confiando excessivamente em formas de governo, es-

peravam du implantação da republica a regeneração

dn Patria.

Ellen suppunham que bastaria uma simples mu-

dança nos personagens que figuram na politica; que

seria economico substituir El-Rei com ns suas velhas

tradições e firme vontade de acertar, pelo er. Bernar-

dino, ara sempre celebrado no quadro de Baeta; que

o sr. unha a Costa, com os seus escrupulos em ques-

tões de dinheiro, dai-iu um optimo ministro da Fazen-

da; que o sr. Affonso Costa, tão habíl e subtil, seria

um ministro do Reino á altura e que o sr. Antonio José

d'Almeida poderia com vantagem occu ar o logar do

sr. Beirão como presidente sem pasta e um ministe-

río de força . . .

Esses llludidos confessnm porem que foram enga-

nados, que os homens da republica são muito peores

que os da monarch'ta e começam a comprehender que'

u regeneração que somos os primeiros n pedir, ha de

resultar, não da mudança da forma do governo, mas

   

   
   

 

     

    

  

   

  

  

    

   

     

    

  

   

   

   

   

    

  
   

   

   

    

    

    

  

    

   

  

  

   

  

  

  

   

   

  

  

    

   

  

  
  

   

   

   

 

    

   

  

 

do esforço perseverante de todos nos, da nossa virtude

e do nosso trabalho.

.lámaia sa tinha visto um partido político decla-

rar-se publicamente solidarío com os crimes mais hor-

rorosost '

Estavamos ainda para ver centros politicos, cober-

tos com os nomes mais glorioso: du republica, trans-

formados em receptuculos de furtos e em cavernas de

associações criminosas. Q

Tínhamos de presenciar esses homens que nos

promettium vida novn, enlemeados nas mais infames

cnlumnins, expondo no odio dos seus nmlgos, capazes

de tudo, em scenes e com palavras mentirosos, aquel-

les que pelo cumprimento dos seus deveres lhes cator-

vnm n marcha triumphul.

A guerra sem treguns feita pelo partido republi-

cano, ao Juizo de lnstrucção Crlmlnal, é um dos

maiores serviços que nos ultimos tempos se tem pres-

tado á monnrehía. r

O partido republicano identificou-se com o furto

dos cartuchos da Alfandega e com o horroroso crime

de Cascaes!

Já não são possíveis illusõesl

Ah¡ estão os factos denota de nós;

tem olhos para vêr.

Em julho e agosto de 1909, quando foi pm-

tícudo o furto de cartuchos na Alfandega, era pre-

sidente do Centro Antonio José d'Almeldn o nmanuen-

se do ministerio do reino Cornelio Neves, agora tum-

hem pronunciado como encobridor d'aquelle furto.

Para que queria o presidente do centro Antonio

.José d'Alnieida os 162000 cartuchos emballados qua

dumnte muito¡ dias estiveram guardados un Btblíothe-

ea do Centro?

Os factos estão a matter-se pelos olhos dentro.

Um partido que tivesse ldenee nobre¡ repeltirla toda u

participação em taes crimes!

Mas o pur-tido republicano é reincidente; e proce-

deu agora como em Penafiel no crime de Dejalme.

Em vez de repetlir o crime e de !estimar o seu auctor

ergue-o em triumpho, e declarou i¡ policia do Porto,

que tinha tido a seu cargo a investigação, a mesma

guerra que agora faz ao Juízo de lustrucção Criminal.

Para este partido falsificar titulos, burlar pessoas

de bon fé, aubtrnhir nas' repartições do Estado valio-

sas mercadorias, são actos dignos de louvor, :caido

praticados pelos seus agentes e em proveito du sua

causal

O crime de Cascaes aggrnvon ainda mais a situa-

ção do partido.

Não se trata já de furtos, de falsificnções e de

burlas: trata-se da vida de um homem traiçoeírnmen-

te assassinado.

Descobriu-se que o antigo presidehte dp_,Centro

Antonio José d'Almeidn oro complica d'esee crime,

executado por membros dedicados do mesmmcenlro.

Descobriu-ee que esse assassinato fem levado n

etfeíto para encobrir o furto dos cartuchos e sobre-

tudo puru encobrir Camello Neves, o prestigioso e de-

dicado presidente do referido centro.

O thesoureiro do mesmo centro, outro complica do

assassinato, confessou que o crime tinha sido planendo

por elle, Domingos Guimarães e Cnmello Neves.

Que uma noute ao subir do Centro, caminhando

pela rua do Bemformoso, todos tres vinham discu-

tindo n maneira de matar Manuel Nunes Pedro; ue

Domingos Guimarães preferin- envenenál-o, e que a-

mello Neves se promptificára n arranjar o veneno . . .

Domingos Guimarães confirmou tudo isto _doente

de Camello Neves. '

Pois o que havia de fazer o partido republicano?

Repudiar o crime, declarar bem _alto que nada tinha

com os criminosos?

Era o procedimento que adoptaríam todoa os ho-

mens honrados.

0 partido republicano preferiu insultar o Juizo de

lnstrucção Criminal e affrontá-lo com a¡ maiores ln-

jurias, porque tinha tido a coragem de pôr a desco-

berto esta podridão.

Exuctamente o que fez á polícia do Porto, porque

desçobriu o crime Djalme, o burtão, e falsificador de

titu os.

Mas o furto dos cartuchos da Alfandega foi rntí-

cado para armar as sociedades secretas, em cnfn or-

ganisaçño trabalhava dia e noute, um dentista sem es-

crupulos.

0 crime de Cascaes sahíu d'essas associações e o

seu principal executor, Domingos Fernandes Guima-

rães, socio insigne do centro Antonio José d'Almeidn,

confessou que o não teria conimettido se Manuel Nu-

nes Pedro não ameaçnsse truhir o juramento prestado.

Foi depois d'estas provas que o Juiz de Instruc-

ção, prudentemcntc, sem praticar uma unica prisão

urbitruriu, sem vexer um unico cidadão honrado, co-

meçou ns suas investigações a respeito de associações

secretas.

Verificou que ella¡ tinham por fim declarado es-

tubelecer u republica por meio da revolução, que os

iniciados faziam juramentm terríveis, que eram amen-

çados de morte, pelo punhal, a tiro, ou pelo veneno,

se faltar-:sem ao juramento prestado, e que os socios

eram escolhidos nas mais baixas camadas soclaes, en-

tre homens com largo cadastro e capazes de todos os

excessos!

Nos processos de associações secretas enviados

para juizo, ha IG presos com cadastro.

Suspeitos de fogo posto, furtos. o/fensus corpo-

raes: ha de tudo.

Vamos, porém, separar um dos mais fervorosos

soldados do exercito republicano, o conhecido José

Martins.

Este homem foi condemnndo em 1888, em 6 nn-

nos de prisão maior cellular e 9 rumos de danado,

por furto. .

Em 1896 estava já em liberdade e foi preso por

fazer parte d'uma quadrilha de gelunos.

Em 1898 foi outra vez preso por offensas corpo-

raes e offensas á moral.

Em 1901 e 1909 tornou a ser preso por desobe-

dieneia.

Aqui está um membro das associações secretas,

com que o partido republicano pretende fazer a revo-

lução para implantar n republica.

Digam-nos agora se alguem tem o direito de pôr

em duvida que estes homens estavam preparando para

Lisboa scenes mais selvagem e mais horror-om do

que as presenciadns nu tmgedin de Barcelona.

São os mesmos ou peores instincto¡ os que os

movem.

Tambem ci¡ ha a guerra ao clerícalismo e o

mesmo amor á liberdade! Corno se em Portugan

clero estivesse organisudo em partido, e a liberdade

não estivesse no espirito e no coração de todos nós.

A paixão chegou ao nto que os orgãos do par-

tido republicano não publicam a res eito do Juizo de

lnstrucção Criminal uma unica noticia verdadeira.

Tomamos no acaso algum dos ultimos numeros

d'esses jornaes.

Aqui está ?

veja quem

A Pavorosa

Tratos lnqulaltorlaes - o admlnlotrador do

concelho de Lagos, tornado bom agente

do juiz Antunes. obriga um pobre rapaz

a vlr para Lisboa, de' cadela em oa-

dela

Com este título segue um furioso artigo contra o

.luiz de Iustrucção Criminal.

Pois o Juiz de Instrucçio e a repartição u seu

cargo não teem nada com tnl prisão, e nem mesmo sn-

hem se tal prisão se effectuou!

São assim todos os ataques ao Juiz de Instrucçño

Criminal - todos!

O celebre processo da Povoa de Varzim, de que

o mesmo jornal se tem occupndo, foi para o Julz' de

lnstruccito Criminal um verdadeiro tríumpho, porque

as duas secções reunidas de Relação do Porto, sem

dlscrepsncla de um voto, por um accordño honrosa

para nquelle juíz, mandaram nrchivnr o processo.

0 jomnl publicou parte do processo a previne que

o nccordño assignado pelos nomes mais honrados da

magistratura, foi favor . . .

Afinal é uma grande prova esta de não se en-

wntrur contra um homem, com mais de 30 nnnos de

vida publica, factos verdadeiros de que o accusem, e

de ser preciso inventar, daturpnr, mentir para o ata.

cai-em.

Sim, digam qunes são ns prisões arbitrarlns que o

Juiz de lnstrucção Criminal ordenou.

Declarem os nomes; nós queremos verificar essas

prisões e investigar os motivos que na determinaram,

ara nos encorporarmos no cõro dos llbernes que tnm-

em somos, ou para protestarmos contra oe catnmnlu-

dores.

Por emquanto, o que temos visto é que os presos

são enviados para juizo e lá pronunciadas.

Maximo . ugnst'o Furtado, pronunciado pelo furto

de cartuchos, esteve preso 116 dias, mas o caso d'eate

homem é excepcional, porque Domingos Fernandes

Guimarães, auctor do crime de Cascaes, tinha confes-

sado ter comprado cartuchos da Alfandega a os dols

crimes ficaram ligados por este agente.

A instrucçâo do processo de Cascaes demorou

assim n investigação do furto de cartuchos.
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Mas Maximo Furtado tinha confessado o furto dos

cartuchos: não cru portanto um iunoccutc' preso. como

acontecer¡ com madame Steinheil, que o .Juizo de ins-

trucçi'io criminal em França teve presadasde 2.3 de nt»

vombro de 1908 até. fins dc maio dc 1909 para al'inal

ser julgada e absolvida em 3 de novembro de 190'J.

_Slim é preciso dizer bem alto, que não só em

Paris. mas em toda a França, é permittida a detenção

preventiva por tempo indeterminado o que até ú !ci

de tl dc dezembro de 1897 tambem a incommunicahi-

lid'nda não era limitada.

ACtuuilnenle, por aquella Lei. a incmnmunicahiii-

dade pode prolongar-se até 20 dias; a detenção prc-

venttve não tem limites.

. Limitar a acção da auctoridade. e para os rcpu-

bhcanos portugueses um artigo de tactica.

Elles pouco se importam que haja ou nño crimes

e que o nosso paíz occupa. sob este ponto de vista. um

logar intimo aa escala das nações. civiiisadns: que haja

puntos ou poucos furtos; muitos ou poucos homicídios:

isso não importa: o que é preciso, é que não haja Juiz

de instruoção Criminal, que persiga aqueiles crimes.

corno em França persegue. c que esse juiz não possa

ter detidos os arguidos d'aquclles crimes, pelo mesmo

tempo porque nao só oil Paris. mas em toda a França.

podem catar.

Sim; na bocca dos republicanos nos somos um

paiz de barbams, comparados com n França: mas. em

se tratando de instituições necessarias para manutenção

da ordem publica_ os termos de comparação inverteu¡-

se e nós passamos a ser tudo quanto pode 'haver de

mais meigo, affectuoso e born.

0 alcool e em quest todas as nações uma das

causas mais graves da criminalidade.

Entre nós predomina essa causa; mas, cm Lisbon.

ha outra. eguahnente grave~as paixões politicas, exci~

tadas ao rubro pelos oradores e jornalistas demagoglcor.

Verdadeiros dentistas de feira, elles pol' uh¡ andam,

espalhando as maiores cniumnias, vociferando ns maio-

res mfamias, incutindo na alma do povo niio o amor,

mas o odio. e preparando assim o viveiro ti'oudetccm

aahldo como apostolos. a ensinar pela palavra e pelo

exemplo. Camelia Neves, o Ribeiro o o Guimarães!

Muito bem. Tem cerrados de razão.

Porrada e agua :i jarra. E avante!

Nilo sabemos o quo ha de verdade no que

sc vae ter. Desde jd o dot-laramos. Mas temos

visto, realmente, !anta heroc a fingir, e conhe-

cemos tantos intrujões na tropa, quando por lá

andamos, que bem pode ser haver qualquer i'un~

dúmenlo nas duvidas cxp0stas pelo nuctor do

artigo. Elle pede iuqucrito, ou luz. 1:' nós somos

partidario de toda a luz, quando hr duvidas.

_ O 2.° sargento Ribeiro, se quizer, dirá da sua

justiça n'estc jornal, que fica, para isso. :i sua

disposição, se não escrever algum artigo do ta-

manho da iegua da Povoa.

No que se vac lcr diz-se que o padrinho do

sargento Ribeiro foi o general Borracho. Seria

interessantissimo o general Borrncho a proteger

defensores... da familia real! Mas, por muitos

motivos, não nos causaria admiração. Não encon-

tre¡ eu na Torre de Julião um tal tenenle

Carrilho, que fazia descarada propaganda rcpn-

blicaua entre os sargentos. e que exercia alii

um logar dc commissão arranjado, ao que dizia

todo o mundo, pelo grunde ltorracho?

E eis para que o actual ministerio indigna-

rpcnto, abjectamente pegou pé a regule liorra-

c lO.

Quando foi du lragrdia do Terreiro do Paço, houve um

soldado chamado Valente que ¡uircco Nu lançou ao Buissa e

foi ainda ferido com um tiro.

Foi condecorado com u Torre Espada.

1)'nlll u pouco tempo, um sargento du guarda fiscal fez-sc

passar tambem por horoc, pola seguindo informou o Diario

Ile Nut/cms foi quem agarrou u Costa o ihc tirou :a pistola.

Nenhum jornal se referiu a este caso o parece que nem

n propria policia o confirmou.

Entretanto O tn! sargento foi condecorado tambem com

n Torre e Espada. não havendo um unico depoimento da

sua proeza.

Requech esse sargento n pensão de 00-3000 reis e !oi

deferida n sua pretensão. Egual requerimento fez o soldado

Valente e foi-lhe indeferido!

t) primeiro, segundo consta, não da prova nlgnmn da

sua acção t' o que o mais curioso a“. que pur-n o ctfoito tit'

lho (lorem n pt-.nsflo to¡ ¡tpndrinhudo pelo goncraliiaracho!

chn \'..sn rcdnctor do Povo :14' ¡tm-Ira, o que éajustiça

n'cslo puiz l

A proposito d'estc caso publicou a Vanguarda. subordi-

nado .'l epígraphc Um home. o que se segue, quc esclareci-

um pouco este caso, que esta a pedir um inqurrito para su

dar o seu a seu dono, pois nao se da u 'Forro Espada no

primeiro que apparece n dizer que tcz e aconteceu, quando

provas algumas hn que fizesse qualquur coisa:

“Foi agraciado com a Torre Espada o 2.o sargento da

guarda finca!, João Nunes Ribeiro.

0 motivo que deu logar :tquella graça foi o seguinte,

que (- construiu no Dlnrlo de Noticias. unico jornal que infor-

mou sobre o suppoeto acto herolco d'aquelle sargento.

informou, pois, nquelie jornal em 3 dc fevereiro. a pcdí-

do talvez do heroe:

'O Sr. João Nunes Ribeiro. 2.o sargento da guarda fim

cal, que presta serviço na secretaria da Cilrumscripçño do

Sul. com série no Terreiro do Trigo. tendo sabido n'aqucllc

dia du referida secretaria (deve ser dia l de fevereiro) as

4 horas da tarde, dirigiu-ue a estação dos Caminhos Forro

(lo Sul r Sucata, afim de esperar um filho que (e sola da ra-

an raul o que devia vir no \'llpor que conduzia a tamilia

rca! do regresso de Villa Viçosa",

“Depois do desembarque tia familia rca! e sua comi-

tiva, o referido sargento seguiu utruz do carro que condu-

ziu rei-rei, a rainha c o principe, um pouco afastado,

'Quando ia chegando ao ministerio da fazenda viu um

individuo a correr a traz do dito trem, dando tiros com “um

cumbinu ,,.

'imgo em seguida viu na sua l'rcntc outro individuo

fazendo logo com uma pequena arma que tanto podia ser

um revolver como uma pistola.

'Lançou-se a esse individuo. prendendo-lhe os braços

ao tronco. fazendo-o caliir no chao e ao mesmo tempo n

arma cahlu nu passeio.

"Subitamcnte a policia. fnrdnda. com sabrcs desembai-

niladoa. e outros d paiauna com revolvcrcs cahiralu sobre o

A crhuinono e este foi arrastado pela rua todo ensanguentado.

'Em vista do exposto, nao toi um soldado que agarrou

um das criminosos, mas »dm o referido sargento, o que pode

ser garantido pela propria policia que lh'o tirou das mitos c

o lcvou.

'Sc o soldado referido agarrou algum criminoso não foi

carteira-.nte aquelle que o sargento lançou a terra na ocea-

aiào que dlapurava o revolver, mas sim outro qualquer.

“Diz-non o mesmo sargento que com a rapidez com que

subjugou o criminoso e o lançou por terra, não teve tempo

de fixar n sua physionomiu, nem sequer pode esclarecer a

côr do fato que vestia ..

Cauunentou n Vain/muda:

“ Jornal algum se referiu n este episodio e ha quem

affirme que o Costa nno foi preso pelo sargento referido.

lnformnm-nos que no processo que constitue a prova do

acto commottido pelo sargento João Nunes ltibciro, apenas

constam umas communicações feitas no ministerio do

reino. no da justiça e juiz de instrucçiio criminal e muito

mala tarde ú guerra.

Silo communloaçõea apenas baseadas nus declarações

do sargento.

'Como é pois que se vae dar n Torre Espada n um in-

dividuo que diz que fez e que aconteceu, mas não dit pro-

vas evidentes do que aconteceu e do que fez? . .

' E' possivel qui,~ nquelle sargento prendeasc esse outro

O POVO DE AVEIRO

  

  

        

   

   

   

  

isto é unit-o'. Onde pode nrrantar a oiwrssño da catupi-

dezi so em Alcabideche, capital da Extremadura, podia ap-

parccer esta gnlcyuico eurnscada na curhimonia de um tirado.

Os vidros republicanos! E. o que mais é. o imbecil chama n

altcnçao dos conhecidos para o grande facto que clic. rcpulu

a maior prova dc dedicaçno pela itcpuihu.

Sa elle. usasse gruvntn~o lyporio sabe Iii o que isso Cg

('crlaunzulo t-nruiuriu

Corda quo a polir-,in masmwron, estando innocento ou unlño

que sonlmsso quo prendeu sem ninguem prender.

" U que mto sol'lro duvidas e que Into !ui testemunhas,

ao quo nos consta. do acto heroico que o tal sargento diz

ter commettido ...

I'rdaotor. tirar d'estr

as conclusões que julgar comrnieutos. parecendo-mc quo

scriu du nunimn urgoucia abrir-su um iuqucrito ::ol'rc url(-

t'iliãl)

!'icn ao (-rilrrio do \"., sr. meo

:i ruclun-círn um t'arrupu com as t es

coro:: do:: vidros da junclla. mas :i falta d't-.sleuuleusiiio do

::ente civiliaada, a para se dis/inynír, consta-nos que vac Iro-

mcçar a usar amis dois vidros da tal cdr, suspensos das

orelhas - indo a um sapateiro proximo para lh'as furar com

uma possante soveliam !l l

Que soberbo ver o homunculo com os vidros republica-

nos. ai L'liu de pingentes tic finas pedrarias, a gritar-Viva a

ropuihu i \'ivóoúúó!

E ao mesmo tempo que clama. usem gratuita, rio vidros.

faz prodigius de equilibrio para se firmar nus pernas e nao

quebrar nn queda ns pedras preciosas que the oruain as

membranas auditivas!

Que espetaculo ha dc ser!

para w justificar dt-xidnmrnle o facto do se dura

'i'm-rr- Espada :1 um individuo que ufio prova com uma

unica testemunha o acto que (ii7. ter commeltido.

Leitdr do Povo de Aveiro.

. . . Sr. Homem Clzristo

, De ha dois dias a esta parte, venho

lendo com muito interesse o seu caudz-

llw -Povo de Aveiro!, jornal de que eu

Quando tai succeder, aos faremos reclame estrondoso

ao awnlccimeulo que tema vantagem de ser unico c origina-

.

  

de longe em longe ouvia faltar, por ser

raro o seu apparecimento n'este sertão do

Aicmtcjo, (1) mas que agora recebo com

toda o regularidade, graças á sua acti-

vidade para o fazer irradiar por todo o

paiz.

Admiro, como de resto toda a gente,

a sua rara cc'agem e se o meu incita-

inento o pode animar, dir-theme¡ que

não trema nem se intimide com amea-

ças balofas; porque se uma parte do

paiz, a escumalha, está contra si e o

odeia, a outra parte, que é a sensata, a

conservadora, a que tem que perder e

cuja maioria é esmagadora, está a' seu

lado.

Mas olhe, isto não tem remedio, por-

que são os proprios esculapios que ati-

ram para as alfurjas do republicanismo

com a maior parte dos seus adeptos,

engrossando assim as fileiras d'estes,

com pessoas sem passado moral que as

deprima, mas que por uma arreiia de mo-

mento e como desforço a actos injusti-

ficados, são por vezes obrigadas a lan-

çar-se n'aquelle mau caminho.

Não necessitamos ir muito longe para

demonstrar o que affirmo: basta só !er

as propostas de fazenda agora apresen-

tadas ao parlamento, cm que a classe

dos escrivães do fazenda, na maioria dos

concelhos, fica a pedir esmola, por se-

rem privados da melhor, senão a unica

receita de emolumentos que tinham, que

era a proveniente das execuções fis-

caes; que o sr. ministro entendeu dever

transportar para o bolsinho do pessoal

judicial, como se este tosse mais capaz

para administrar os dinheiros do Estado.

Estou a ver, n'esta _(¡rrrandc medida

de .salvação publica, as manobras do sr.

João Faria, inspector geral dos impos-

tos a 2()0$000 réis por mez, que jurou

guerra de morte á classe dos escrivães

de fazenda, para a qual não ha protec-

ção, nem nunca teve ministro que a

dei'endesse, com excepção do sr. Fran-

cisco de Paula Azeredo, a quem a clas-

se não esquecerá.

Ora, quantas centenas de pessoas re-

presentam esses funccionarios? As bas-

tantes para que, espalhadas por esse pniz

fó'a, façam uma propaganda contra o

regimen, no fundo legitima e justi-

ficada, visto serem expoiiados nos seus

direitos e interesses de largos annos, ga-

rantidos por todos os diplomas, sem se-

rem substituidos por outros que lhes dê

em qualquer compensação.

São pontas dc fogo, das quaes hão de

fatalmente derivar reacções nada vanta-

josas para o regimen e para os interes-

ses do Estado: e senão o futuro o dirá.

isto em contrario do procedimento

havido com o pimpão Dantas Baracho,

que só por ser republicano, e contra to-

dos os principios d”ordem publicae mo-

'nl, foi agraciado com as indispensa-

veis mercês, para não ser privado dos

seus magras vencimentos de 250515000 réis

por mez, depois de tanto ter offendido

0 rei, os ministros e as instituições: e

por isso

Tia/11129111 monarchico ale' ver.

lissimo .'
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No que deixamos dito e havemos de dizer~e ha tan-

to que coutarl-facil e comprehander que nào queremos so-

lidaricsar com estas [amadas 1'idícuias~-o povo de Alcabi-

deche, que c gente honesta, trabalhadora n digna. isto rele-

rc-sc a uma minoria iIisignificnntimimu que é desprezado

em absoluto pain quasi totaiidndn du freguezia. Porque é

du sabor que a republica em Alcabideche tem por pregoei-

ros meia duzia de insignificantes, eatupidos c malevolos,

brutos a maus, que sendo a concreçfto particulurisslma du

beatinlidade ndo sao capazes de sujar, por mais que o tcn-

tom, uma povoação. Fique isto bem ;isseute Arlequins, bor-

rnchocs, analphubctos, homem¡ de vidro ua orelha, mio em-

porcalluun ninguem: levam-se para o circo, chicoteam-ae.

ealiibem-ae nas praças para guudlo do rnpuzio.

Gente d'esle eatófo constitua n patrulha. a multa, n

aut-.ia cuja cartilha é o orgito da prostituição republicacu

que solctrum, sem comprebcnder patavina. Haja visto o urso

da moeda semi-republicana que tem sido o prato de toda a

sernunn como vne scr n'esta o gallego dos vidros

orelhas . . . perdão na jauellal

Semeastes. meus insignificantes bôbos? Colhoi agora.

Thnlnsaa i! hn de amarrar-vos ao poste do ridiculo, porque

mto sois dignos de duas linhas u serio. Sabei que ninguem

*KPJIÍH do bcm~ vcs toma um consideruçtlo . . .

Suiu gaialus demais para ser . . . gente!

nas

Thalassa II.

_1-_

Thomar.

Ha tempos que eu penso em pedir-lhe a subida tineza

de me dispensar um cantinho do sou jornal, para defesa de

caracteres impollutos e zciosos administradores que habdo-

madurinmcnte año vnxovalhudos por duas lamparinas aqui

publicadas com o trontcspicio republicano.

E' prnxc do jornalocos diesla feição não atacarem as

questoes do principios e justiça, mas olharem aldeamento

:i vaidade ustuitn e Õcu, ou à barriga comprlmldn pela falta

de cevada.

E' o que se da com os dois grandes periodicos republi-

canos d'esta cidade: um que da pelo nome de ltcbale. ex-

creçito de minoria soma!, producto de podridão intento,

emanada do centro peatifero, haiucn infernal que dit pelo

nome de Antonio Joao d'Almcidn, começou no seu primeiro

numero por declarar que nao truturiu as questões no (unn-

po pessoal, para logo a seguir desombestar contra aquellea

a quem o odio de favores ndo recebidos impera mais que

as declarações antes feitas.

A coherencia d'este jornal. oxcresr-.euuia do seu principal

escrevedor. Antonio Joaquim de Araujo, rupazote filho 'Lie

um lrrequieto e moralista para uso alheio. José Mathias de

Araujo, que em tempo foi para Lisbon solteiro, onde prntL

cou proezas que n seu tempo aqui descreveu-mos. Voltando

corrido e andado. corra pareibaa com a orientação dos que

ali escrevem e que a seu tempo apresentaremos aos seus

leitores.

Verão depois como a intima miserla dos conspicuos e

comu-.os redactorcs se combina bem com a immunda suc-

ção “Corre por ahi... Nos lhes dll-emos tambem- oque

corre por ahi n seu respeito, mas com factos c não com

int'umias.

Chega a ser comicamente ridiculo chamar-::e redactores

d'um jornal, ainda que verdadeira lainpurina, aos caixeiros

Aruujos, Valerio. Cebola. Jesuino, e no serrnlheiro Antonio

Henriques.

Jú viram prova mais evidente de que a ignorancia édua

coisas a mais atrevida?

Doixcmos no entanto por agora o Rebate' e os seua reda-

ctores c rcscrvemos a sua escnlpalisuçño para outros nume-

ros por isso que e preciso n'esta occasiàu reservar tambem

um pouco de prosa para o seu co-irmño a Verdade ou antes

u Mentira como aqui se designa!

Tem este jornal uma vida já longa devida a ulguns

annuncios, especie d'osso, com que the atiram de voz em

quando, e que ella roc vom avldez faminto, desde que the

faltaram (m mandados camararioa, que quaai diariamente la

procurar. °

Nilo sabemos q. especie de proliferação cru aquelia.

que se manifestar:: assim pola sangria quasi diaria no cofre

municipal.

Muitos serviços prestou a Mentira n'aquelle tempo ú ca-

mnrn. Mas que diabo! hoje nao se the da nada e náo sc

nota a falta (l'clln'. . . .

Eis a razao por que bojo tudo é mal administrado: Nato

ha mandados para a Verdmle.-E quantia ella bruma todos

dizem une-voce -coltadai tem fomel- !vias como ha elogios

que são uma nl'fi'o¡1ta,wi antes censurnndo. porque todos ao

le-la dlzcm: vamos ver as mentiras da Verdade-E t'- Imun-

lindo que tam o elogio dos que pretende ferir.

E' este jornal como o seu congcnere. impresso nn mes-

nm typographia. saindo o 1.o a qninta feira e este aos do-

mingos-As baboseiras d'um ficam quasi sempre compostas

( l Era

 

raro na localidade do auctor do escri-

plo. i\ as no Aicrntejo. onde o Pano de Aveiro circula

largamente ha perto d'um anno, não. E' num das pro-

vinciaa onde o Povo de Aveiro tem maior circulação.

 

Alcabldeche.

Tem sido um- successo o ultimo numero do Povo de

Aveiro.

Um successo de gargalhada para uns e motivo do raiva

para outros.

A republicanlthn de_ Alcabideche and; completamente

desorieutada. O.Povo de Aveiro percorre todos as mitos e os

continentarios são piuarescoa e contundentes.

Fotos até ao rubroI querem por força saber quem é o

TIM/msn ll que os tomou ti sua conta para os picar até tt

medula dos ossos. Mas descancem os sabias!

titles que, por mais quo pttiiniliiüo'àêiii terreno para n rc-

dacçêto do “Portugal”, nunca foram capazes de descobrir o

terrivel Tlmlassa que n'aqueila folha os vergnstou com va-

lentia. cgualmeute agora nunca !mo de chegar a encontrar o

paradeiro do correspondente do Povo de .Aveiro. E nunca

imaginarão quem seja. Simplesmente Thaiassa Il al'firma que

sabe Indo. ditos, planos, intenções . . .Chega a beber vinhaça

~ohl com que nojo! - com os republiquclhos cá da capital.

para vos ouvir- oh, estupidosi-e vós não conheceis o

lobo entre as ovelhas! E' t-.fl'ectivzunente arreliantc.

Mas o traidor tcm o sutficiente conhecimento da estupi-

dez dos seus correhgionarios (i) para ndo passar por sus-

peito. _

E ha de rachar todn n cambada nas columnns d'estc

bacamartc, que é hoje o terror dos quadrilheiroa.

Bauer & 0.“, de Sta

s
s
v
n
a
z
n
v
w
o
o

S
O
H
'
l
V
G
V
U
J
.

It¡

tt¡ t

Já vimos que a ¡Ilusfmção dos republicos de Alcabide-

che é tal que se convcncernm do proximo advento do grande

dia. pela moeda pombalina.

Pois sabem os leitores outra?

llu um quadrilheiro que tirou dois vidros claros da ju-

nclla para os substituir por um verde e outro encarnado'

para mostrar quo é republicano! tl

às  

 

para a '2.a edição do domingo. Assim é que ln'amapdo o l."

contra n maneira como lo¡ dislrihl'ido o dinheiro dns iunu-

dados o '.3." vom repetir o inesmo_ por que lhe mto deram

alguma coisa a elias.

E' extraordinarlo une so pagasse. a rompnnh'a Vlarño

cinco mil e tu! de carros que forum busc .r individuos cuja

vida perigo-:a u que ::o pagasse a despesa d'nmu jaugada

foitn para 0 mesmo fim.

Como deveriam pagar-so tar-s despczns c :i tarte do que

orçamento “? idas discutir com gente da força dos que já

mcncionúmos e dos da Verdade. cujo cabcdal de conheci-

mentos sc cifra em sabor locur choral'ome, é inutil. mas

ainda assim é preciso ir esclarecendo os que ignoram

as qualidades dos moralistas e a força moral que lhes as-

siste ao critical-em os que zetam e houradamente cumprem

o seu dever. Poremos xi vista us nmzclinn de tucs críticos

(e os granitos serviços prestados nas administrações locuea

polos seus consumidos .E' preciso fazer justiça a uns c outros

mio escapando a nossa critica o José Mathias de Araujo.

lhesoureiro municipal. e que rico thesoureiro, que é certo

ser uma das almas (lamnadas do “corre por uh¡,, não res-

peitando sequer as convcrsaçücs fcitns no son hotel. Bonito

reclame nllo !m duvida pnrn adquirir hosluedcs e dar tom

do seriedade a tnl cima.

Pode limpar aa niños .i parede. e que su manifesta um

horiuan de juizo não ha duvida. li' pois d'cste rodnctor su

plenicntar que tumbcm nos oi-ouparcmos, para o chamar-

mos á realidade dos i'm-los e situações. porque isto de ter

telhados de vidro nen¡ .sempre o bom.

Terminando dircmos que são !areias filtfttir¡ o que nos

propozemos defendem que i'- só o quo (ajuste, pondo a claro

, o que aliar. todos aqui veem: os grandes serviços prestados

peitos ultimas udininistraçOCs municipaus e da misericordln.

e expondo :i juatn indignação os fins das campanhas dus

duas ::ufutlas !itmpurimls, ladrando um pelo desprcao a que

suodeitmlos os acus rabiscadorcs.e outro pela fome que o

aperta_ e que sempre foi um conselheiro. Clamem por

 

i Guimarães-Antonio .-\ruujo Salgado.

uma administração “'l'orres, e como _Iii pediram n esse pe-

ralvillio que se fizesse republicano. verao como a barriga se

tiosnngelha. Bate iiburul

calar-vos.

Coulinuaremos.

republicano platonico .sabe bem

(forrrxlumdcnlc.

- “O“.W“

O Povo de Aveiro

Vende-se

Aveiro-Mosque Souza. Praça de Luiz Cypriano.

Llsboa-Tnbm-.nrin Monaco, Rocio; Kinsquu Elegante, !to-

cio; Tnbncnrin Neves, Rocio; Tabacaria Marécos, !tua do Priu

clpa 124, em frente do Avenida Palace; Tabacaria Faltam!-

no Paulo, Rua da Prata 205207; Tabacaria ingieza., Praça

do Duque (ln Terceira (Caes de Sodré) 18: Antonio Loureiro.

Calçada dulistrella, 59; Tabacaria Bntnlhn, Calçada da Estrel-

la 15.' Tabacaria i'ortugucza, rua da Prata, tti: Tabacaria itu-

fael dos Santos. rua do Ouro. 124: Tabacaria Bocage, Praça

du D. Pedro 36; Havuneza Central, Praça de D. Pedro. 59;

!Julio Teixeira Frazão, Run do Amparo, 52; Alfredo Lourenço

dc Sá_ituu do Livramento tl).'i;Kiosquc Oriental. Praça Duque

da Terceira; Tabacaria Viegas, Rua dos Poyacs de S. ilcntu,

102 a 101; Nuno J. (J. Fcijús, Run Ponce S. Bento 141; F.

Gonçalves, Rua dc S. Bento, 181; A. Ponte Ferreira. ituu

Conde Redondo 133 Bairro de Cmnões: Havaneza aos Pan-

listas. Calçada do '.'onibro 113; Tabacaria Godinho, Calçada

da Estrella, 25; José dos Santos, Rocio. 108: Eduardo Au-

gusto, Rua de Belem, 102 e 103;-1. D. Ferreira, Rua Saraiva

de Carvalho. 105 B.; Joao Rodrigues Mattos, Rua dos Caval-

!elros,1t7; Antonio Marques. Rua da Esperança, 210; Jos(-

Francisno Martins. Largo do Callinriz. n." 4: José Pires Gon-

çalves, Rua da Magdalena. 188-190: Klosque Largo de S.

Roque; Tabacaria Amelia, Run de S. Pedro d'Alcnntara. 47.

Manuel Loureiro do Prado. Rua do Positiolio, 27.

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

e 10; Tubacnrin Vieira da Cruz. run de Santo Antonio; Taba-

uriu de C. A. (luimarñea, Rua Formoua. 290 A: Antonio Pinto.

Praça de D. Pedra, 20; Alfredo Ribeiro (la Costa. Run da

Lapa. 15-10. .

EeplnhOÍKiosque Reis. Moita do Ribatejo-Joao Ba-

ptista Mouro. Vlzeu-Kiosquedo Rocio. Chavos-Aunibal

de Barros. Villa Real-Agencia de Publicar-ces de Antonio

de Neutel C. da Mesquita. Alpedrlnha-Manuel dos Santos

Tarouca. B. Domlngos de Carmões-Jonqnlm Marques

de Carvalho Junior. Seixal --- Prefiro Ferreira. Villa

Velha de ROdam-Autonio da Cruri'iuto. Mangualde-

Bento d'Almeida Campos. e. Thiago de encaro-Joaquim

Gervusio. 8. Pedro do SuieJouú Augusto d'Abneida. Fáro

-Erancisco Matheus Fernandes. Evora--Marcetlno Anthem

Calça. Rua da Sellarin 19-21. Cascaes -Jose Jacintho D-

Cabral. Tabacaria Aurea. vtlla Nova de Baronea-José

Custodio Figueira. Cortegana. Atemquer-João doa Santos

Pereira. Pederne- AIgarve-Antonio Anacleto d'Oiiveira,

Torre¡ Novas-Joao Rodrigues Sentieiro. Amareleja-

Moura-Manuel Frade. Castello Branco-Vende-ae pelas

ruas. Montemor o Novo-Fortunato Relnato. Tondella

-Mario do Carmo. Pedrogam Grando-Adelino Lourenço

dos Santos. Idanha a Nova-Christiano Pereira Barata.

Braga -Joaé Gomes

da Silva, Campo de S. Tbingo,24. Kiosquc Gonçalves. 'ruben-

Francisco da Costa Carvalho. Mansão-João da Silva Guima-

rães. Flguelró dos Vinhos-José Miguel Ferrmndea David

Pinhel - Estabelecimento de D. Josephiuu da Silva Torres

Vianna do Castello _No estabelecimento de Boaventura

José de Carvalito;José Antonio d'Araulo Junior, Rua Bde Mato.

122. Lamego~doaquim Valente. Castello Novo (Beira Baixa)

Joao Pereira dos Santos Elvas-Luiz Samuel da Silva.

Povoa-Jose Couto Segundo, Aguada-Eduardo doa San-

tos Trinta. Covilhã-João Pereira Sumiva. Figueira da

Foz-João Pathus. Mercado n.“ 8. ,Santa Cruz da Gra-

ciosa-Antonio Ernesto Esteves. Fundão-Manuel Gou-

çalves Anacleto' Guarda-José Antunes de Figueiredo.

Cadaval-Antonio Lopes Leal. Sobral de Mont'Agraço

_Arthur Carvalho. Moura-Jose Fragoso de Lima Nunes.

Macieira de Cambra-Domingosd'Albergaria Alcochete

 
ttgart, todo o typo de

feição e preços minimos, para qualquer ponto do p

gravura, todos os trabalhos da arte typographica, taes como :1ivros, revistas, jornaes, prospectos,

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

Toda a correspondencia e' dirigida para Aveiro, a F'

director e administrador ,de 0 POVO DE AVEIRO.

A~Joaquim Valentim 00-Bantarem--Vemle-me nas ruas

  

O' POVO DE .AVÍ'JIRO

,WMQ»

N'esta typographia, montada com material extrangeiro de primeira ordem, todo o typo commum da casa

phantasia da mesma casa Bauer e da casa franceza Turlot, crias e

vinhetas decorativas Turlot, Bert/101, de Berlim, e de Klinkardt, de Leipzig, macliinas de impressao,_de picotar,

de aramar, guilhotina, dos_ fabricantes allemães Albert & 0.', de Frankenthal, Ingen/mst, de LeipZig, Dzetz á

Listing, de Leipzig, com uma esplendida collecção de typo especial e cartões para bilhetes de v1s1ta, com for-

necimento de sobrescriptos e papel de toda a ordem,nacional e extrangeiro, executam-se, com a maXIma per-

aiz, com impressão a preto ou a côres, de simples texto ou

RUA D'ARNELLAS-AVEIRO

zlmbra-Antonio .Jose Pereira. Angela Hiosé Marin Martins

doa Santos. Gasteth de Vlde~.›\ntonio Lourenço \'etiz.

Villa do Cano _Antonio Martins Florentino. Serpa a

Celestino Alhinho. Louzãr: Adelino i', Ersc. S. Banho-

Iomeu de Masslnea-A. Cabrita (io Rosario. MattoslA

nhoa--Agencia Lusitana. Rua Roberto [vens Colmbra - -

!Tabacaria Central, Run Ferreira Borges 27; Cage Feliz.

infante Lt. Augusto. Polonia l'nlhas, ltua Car-

neiro 6. Alcobaça -- Antonio Vazão. Gouvela ~ Mn-

npel Manta. Rua Braarnczunp Leiria - Jayme Mon-

eu-o. Portalegre _Joao Gervasio Coelho, Larga da se.

Venda¡ Nova- v-Joaquim Maria de Andrade- o l'urluo.

Setubal 7 Manuel Tavares. Arronchec - Miguel Maria.

Vllla Nova d'Ourem-›-Anionio Jose Pereira. Vianna do

AIemteJo--Joaquim Antonio Carvalho. @amam-_Jose du

Cunha Marques. Escalhoa de Olmalnelra fiaixa)-Miguri

Maria Tavares. Lagóa-(Algarve)-Munocl Rodrigues Regatta.

Vllla Viçosa-Luis Fillippe d'Abreu. Bragança-Affonso

Augusto Teixeira. Rua do Norte. Funchal~-i"rancisco ill'

Senna Lisboa lüosque da Constituição. 8. João da Ma-

delra--Vanda pelas ruas. Oliveira d'AzemeII-Venda

pelas ruas. Albergarla-a-Velha-Venda pelas runs. Estar-

reja-Manuel Valente Mattos. Kiosque da l'raçu. Porto de

Móz--Tosé Henriques. Alandroal-Armando Tavares de

Moura Palhas, l'hurmncin Caeiro. Thomar - Joaquim

da Costa Carvalho. Alemquer -~- Joaquim it. Andrurlu,

Rua dos Muros. Feia-Almeida Guimaraes & Alves, Be-

navente- ,Mauuel Dias Varandas. Monte Estoril-Garu.

Pavla~Jomi Couto Segundo.

BRAZIL

RIO de Janeiro ~ '.'enlro de Publicações de (iiunlon-nzo

Scheltino, Travessa do Ouvidor.

Manaus-Agencia Freitas.

Belem do Pará-Centro de Publicações.

I'llit

Borges

 

DE COSTURA, vende-se

~uma industrial quasi no-

va, Bobina Central e

mesa de estensão; trata-se com José

Maria da Costa Junior.

  

Trens de alu_

PROMPTOS a salnr a qualquer

hora de dia ou de noite-Na

alquiiiaria Picndo & l'ereira

A' Ponte da Dobadoura.-AVE|RO

 

A. A11 1m &llf'
20, LARGO DE s. DOMINGOS,

LISBOA

20

  

Canaiisações para agua, ga¡ e acetylene.

Gazometros para acetylene em chapa

de ferro chumbada, com um e dois ge-

radores. os mais praticas, solldos e eco-

nomlcoa

Absoluta segurança e simplicidade no

funccionamento. O mais perfeito purifica-

dor até hoje conhecido. Accumulador inte-

rior. Carbonato dividido em secções. Gazo-

metros para bordo. Montagens garantidas e

economicas.

Pedir preços e condições a

n. HNSEhMO a c.“
LARGO DE s. DOMINGOS. ao

LIS B OA
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facturas, bi-

rancleco Manuel Homem Christo, proprietario,
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