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(.) momento é critico. A hora é grave.

E o maior de todos os crimes, que n'este

instante se pode commetter, é não falar

alto e claro.

Aqui ha dois interesses: o interesse

das quadrilhas e o interesse da patria.

As quadrilhas, que ainda ha quinze dias

clamavam que nas mãos do rei estavam

os destinos da nação, clamam hoje, já,

assustadas com a sua obra, que o rei e'

irresponsavel.

Se é irresponsavel hoje, era irrespon-

savel quando regeneradores, dissidentes,

franquistas, progressistas, nacionalistas

appellavam, cada um segundo 0 seu in-

teresse, para o alto criterio de sua ma-

gestade.

O rei, antes da solução da crise, era

ou não era o arbitro dos destinos da

patria? lmpendiam, ou não impendiam

sobre elle, como textualmente diziam to-

dos os quadrilhciros, tremendas respon-

sabilidades ?

Calem-se os farçantcs, que apparecen,“

emfim, ou vae apparccer n'esta terra,

uma consciencia nacional!

Calem-se os farçantes, que a logica,

depois de disparada, segue fatalmente a

sua trajectoria, como uma bala!

Foram elles que pozeram as pre-

missas da responsabilidade real. Foram

elles que fizeram, antes da crise, pesar

sobre o rei toda a responsabilidade das

resoluções que este, porventura, viesse

a tomar.

Calem-se os farçantes, que é tempo

de usar de lealdade! De falar alto e claro!

A nação não quer mais subterfugios,

mais chicanas, mais tricas miseraveis. A

nação quer franqueza e quer verdade.

A nação não quer mais que o rei te-

nha pretextos, evasivas, desculpas para

continuar n'uma vida que tem por ter-

mo necessario um desastre irremediavel.

Dizer ao rei que está coacto, que é

írresponsavel, que a culpa não e' sua, é

dar-lhe margem para se escapulir, para

tergiversar, para actos de doblez incom-

patíveis com a sua e com a nossa di-

gnidade.

Não! Nunca! Abaixo todas as ficções!

Abaixo,todas as hypocrisias! Abaixo to-

das as falsidades!

Se 0 rei era responsavel antes da cri-

se, o rei é responsavel pela manei'a

como a resolveu. A irresponsabilidade

constitucional é uma palavra, que não

vale nada. Não póde haver homens, não

pode haver funccionarios irresponsaveis.

Como ha de ser irresponsavel a chave

de todos os poderes, a cupula do edifi-

cio constitucional?

Nós queremos chamar o rei á reali-

dade. Commetteu um erro? Seja. Mas

reconheça-o, mas confesse-o, mas faça

penitencia desse erro, que e' a unica

garantia que nos póde dar.

Das duas, uma: ou o rei tem capa-

cidade intellectual e moral, ou não tem.

Se não tem, rua, que se o throno é

d'elle a patria é nossa! Tem? Como

querem que elle reconheça o seu erro

a proclama-lo irresponsavel e coacto?

Nos tempos do direito divino já se im-

punham aos reis responsabilidades. Já se

lhes dizia que iam mal e que era pre-

ciso mudar de caminho, senão . . . não.

Farçantes, que em nome da soberania

leza, as ficções, as mentiras que, ha

seis seculos, em nome do direito di-

vino os velhos portuguezes julgavam in-

dignas do rei, das suas funcções e da

patria!

Senão, não, rei D. Manuel. Mande-nos

querelar, mande-nos esvasiar a bolsa,

mande-nos metter na cadeia, que nem

por isso deixaremos de gritar, pelo res-

peito que devemos ao nosso nome, á

nossa missão de publicista honesto, á

nossa patria: ou Vossa Magestade muda

de caminho, ou a nação tem o rigoroso

dever de o sacrificar.

Não é irresponsavel, não, I). Manuel.

Não queira usar, que se engana, d'essa

miseravel ficção constitucional. Não é ir-

responsavel, como não o foi Sancho II,

Affonso IV, Affonso Vl e seu pae. Seu

pae tambem era irresponsavel e mata-

 

,Se é um funccionario palatino, como in-

  

,casado com a mãe de Vossa Magestade.

popular tendes hoje a hypocrisia, a vi-' _ 1

\direita ou da mão esquerda? P015 bem. O

 

ram-no. Mataram-no aquelles mesmos

que proclamam agora, D. Manuel, como

tinham feito com seu pae, a irresponsa-

bilidade de Vossa Magestade.

W Foi Vossa Magestade, mesmo, quem

reconheceu essa ficção da irresponsabili-

dade, quando, contrito e humilde as or-

dens dos assassinos, ajoelhon junto do

cadaver de seu pae para quebrar sole-

mnemente, com o rei morto, toda a

solidariedade. E é Vossa Magestade

quem agora a reconhece, agOra que

toma novamente sobre os hombres, para

a continuar com a força, com o poder

que lhe da esse manto real csburacado

pelas balas assassinas, aobra dissolvente

dos auctores da terrivel tragedia do

Terreiro do Paço.

Diz-se que fazemos insinuações a Ven-

ceslau de Lima e á rainha D. Amelia.

Ha engano. Não somos nós, rei de Por-

tugal! E' a logica, a formidavel, a tre-

nienda logica dos factos.

Não tenha medo de palavras, rei de

Portugal, e attenda a que lhe fala um

homem. Não tenha medo de palavras.

Mas tenha sempre medo da logica, da

formidavel, -da tremenda logica dos fa-

ctos.

Que papel é esse que desempenha Ven-

Ceslau de Lima no Paço das Necessidades ?

Venceslau de Lima é um funccionario ,

palatino ou é um funccionario do Estado?

l

tervem elle, publicamente, ostensivamente,

nos altos problemas do Estado? Como

é elle o primeiro, o mais alto dos con-

selheiros junto de Vossa Magestade?

Como é elle o intermediario entre Vossa“

Magestade e os homens publicos, os

partidos, que dizem representar a mo-

narchia e a patria?

Se é um funccionario do Estado, qual

é a lei, o artigo da constituição que o

auctorisa a exercer esse papel junto de

Vossa Magestade?

Como é que um funccionario do Estado,

toma chá, todos os dias, dança a valsa

joga o bridge no Paço?

O bem da nação exige que todas as

situações equivoeas se aclarem. Nada de

 

ienigmas; falamos alto e claro.

Aqui não ha insinuações á vida nem

ii honra particular seja de quem fôr.

Apenas se põe com nitidez e desassombro

a questão nacional.

Se Venceslau de Lima é um funccio-

nario palatino, e só um funccionario pa-

latino, que dance a valsa á vontade com W

Sua Magestade. Que suba, a toda a hora,

do dia ou da noite, os degraus das esca-

das do Paço das Necessidades. Então,

sim, são actos da vida particular, que

não importam muito á nação, embora

desde a noite dos tempos se venha apra*

goando que é preciso .sê-lo e parece-lo.

Então, sim. Mas, tambem então, Ven-

ceslau de Lima não é ostensivamente,

porque não lhe marca a lei esse logar,

nem lh'o permitte, conselheiro perenne e

conselheiro supremo junto de Vossa Ma-

gestade. i

Não é um funccionario palatino? Só ha

um motivo para que elle possa, sem mur-

murio, sem escandalo, sem vivo protesto,'

mesmo, da consciencia nacional, ter as

intimidades que tem no Paço. E' haver

 

Casou? Existe um casamento da mão

Diario do Governo que 0 delare.

Nem mesmo assim fica justificada a

intervenção activa e constante de Ven-

ceslau de Lima na solução dos proble-

mas do governo e do Estado. Mas com-

prehende-se e desculpa-se a solicitude

do padastro.

Como se faltassem, já, elementos de

perturbação e situações equivocas, ainda

veio mais e3sa . . . coisa de Venceslau de

Lima perturbar a vida atribulada d'esta

patria desditosa.

Acabemos com isso. Quanto antes. Si-

 

tuações claras!

Não temos desejo nenhum de arrostar'

mais odios que os que, na nossa já longa

e tão accidentada vida de homem publico,

temos arrostado. Não temos amor ás

querelas, nem pretendemos esse estupido¡

réclame. Não somos um fanfarrão,e como

tal nunca foi habito nosso ir adcante do

perigo, alvarmente, para mostrar a uma

sociedade parva, ridicula, cheia de precon-

ceitos e de convenções asnaticas, que não

temos medo. Jamais! Mas o que temos é

ia solida força da 'azão e do caracter.

;E é por ella, pelo nosso brio de homem

;c de portuguez que a toda a hora sen-

timos affrontado, que falamos alto e re-

solutamente affirmamos, atravez dos

maiores perigos, todas as verdades.

Comprehende-se muito bem o propo-

sito da rainha D. Amelia na solução

da ultima crise ministerial. A rainha

D. Amelia considera e trata os quadrilheiros

infames como cães csfaimados. Quando

os sente uivar de fome, arranca a uns

o osso para o dar aos outros. Está bem,

Senhora. Como processo de tratar cães,

,é habil. Simplesmente, Vossa Magestade

esqueceu-se, e esse é o seu erro, e esse

vem sendo o seu erro desde os ultimos

tempos do reinado de D. Carlos, que

niesta patria, alem de cães, ha homens.

Senhora, aqui ha homens!

Estimaremos que este grito vibrante

d'um patriota indignado fique agitando

para sempre 0 tympano de Vossa Ma-

gestade.

Se Vossa Magestade nos tem dado a

honra de lêr o Povo de Aveiro, terá visto,

n'um dos ultimos numeros, como os

jovens turcos, accordados, emfini, para

a vida da liberdade e da dignidade, tra-

taram os cães esfaimados de Constanti-

nopla.

Pois bem. Foi no primeiro ímpeto, na

primeira jornada d“uma egual tentativa

n'esta terra desditosa, que seu marido

cahiu, e com elle seu filho, Senhora, no

Terreiro do Paço. Se Vossa Magestade

julga que os cães malditos, os miseraveis

perros da politica, os quadrilheiros infa-

mes, de todas as côres, e quer monarchi-

cos quer re¡.›ublicanos, ficaram desde

essa hora auctorisados a devorar intei-

ramente os homens, Vossa Magestade está

enganada. E' um erro desastroso!

Não, Senhora.

Alea jacto est.

A pedra está lançada. E fique Vossr

Magestade coma plenissima certeza de

que, sejam quaes forem os seus desvios,

ha de chega' a ferir o alvo.

Ai d'aquelles que tentarem dete-la na

sua trajectoria!

c-cwu-o 77;-

ixiiaurdinariu sucesso

O ultimo numero do POVO DE AVEIRO

tele um extraordinario successo.

Em quasi todas as terras, e não são

poucas aquellas em que o POVO DE AVEI-

no se vende, se exgottaram completamente

as nossas remessas.

De TODA A PARTE nos escrevem com

fellcltações e a pedir-nos novas remessas

de exemplares.

São os trez numeros de maior successo

que tem tido o POVO DE AVEIRO nos ulti-

mos annos: o do artigo Justiça», publi-

cado sobre o assassinato do rel D. Carlos,

o do prlmelro artlgo contra o Borracha e

este agora.

Mas o successo, o extraordinario suc-

cesso, que é o maior que temos tido até

hoje, d'este ultimo numero, é o mais s¡-

gnifloatlvo d'elles todos.

O rei que medite, que é caso para,

muito a sério, meditar!

 

W

Suprimento Literaria

m

Foi muito bem acolhido pelo publico o 1.0 numero

do Supplemento Litterarlo. Como dissémos, msg sup-

plemenlo e' exclusivamenle destinado aos assiynanles

do Povo de Aveiro. E rcpctimos esta a/[irmação para

evitar novas reclamações dos nossos agentes.

O assignantc pagava cada exemplar do Povo de

Aveiro um pouco mais caro que o comprador avulso.

alem de nos dar as vantagens da assiynalnru que são

sempre importantes. Era, pois, juslissimo que o com-

pensassemos de qualquer forma. Foi o que fizemos.

;pv/_ü c 2% ”dá ~r

  

Publlcações

Mas o comprador avulso pode cgualnmntc ler o Sup-

plemcnto, desde que o peça [NH'ÍIIIIII'IIIedÍO dos nossos

agentes. Teria razão para se queixar se [lie

fizesse/nos esta concessão. Fei/a ella, e só a [HZBHIUS

para evilar descontentamento.? pois que a venda a dez

reis não nos dz¡ interesse nenhum, não lia o :Menor

Ino/ivo de queixa con/ru nos. Serio extraordinario, e

unico no mundo, darmos mais vantagens ao compra-

dor avulso que ao assiqnanlo l

De ¡'esta, o Supplemento tornar-se-Iza, como _iii dis-

'sémos, uma publicação importante. A pouco e pouco

to iremos aperfeiçoando. no sentido de preenrlirrnios

inteiranmnte a missão educativa que nos propomos.

Independente tl'ísso dar-lhe-Innnos um:: forma litlomria

aprimvmda. que torne mais interessante e aprazível a

leitura. Novos collalmradores virão, successinamenle,

tra/ar nssrnnptos que este/'am den/ro do proyrannna

annnnciado.

O 2.0 numero said/“á no proximo domingo inserindo

a (ontinuaçüo dos artigos Alcoolismo e O passado, o

presente e o futuro dc Portugal, pelo director (leste

periodico, Uma execução em Paris e Octal)e Mir-

beau. pelo redactor titlerario do Supplemento, Home/n

Christo, Fil/w, e as secções Analysando. Vária, etc.

não
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tem medo!
@É

Julho, 23-1910

. . . Sr. Homem Christo.

Sejamos rasoávcis. V., que, sendo homem de larga

experiencia, sensato, ponderado e prudente, cahiu, não

ha muito, em confiar ao reles Bernardino Machado a

sua honra, a sua dignidade e o futuro da sua carreira

militar, colhendo o resultado que se viu; V.,que, ainda ha

pouco, confessou ter sido, por varias vezes, henevolo

em demasia para com certos actos censuraveis de seu

filho, já homem, está moralmente obrigado a ser mais

indulgente. para com o otro-gravíssimo, concordo de

EI-Rei, do que o foi. no numero de hoje do seu pre-

cioso jornal, 0 Povo de Aveiro.

E estou certo de que o será, porque conheço a

reclidão impolluta do seu juizo e do seu caracler. A

indignação-por muito justa que seja-exclua a serc-

nidade necessaria. indispensavel para um julgamento

recto e imparcial. Mais a irritação, nas almas nobres.

passa. dissipa-se, mais ou menos, em curto tempo, e

a reflexão domina-a.

Refliclâmos, pois; assenlaudo previamente, que

ucimn de tudo esta a salvação do paiz. El-Rei errou.

Errou, deploravelmeule, para si e para nós. Luctou, du-

rante mais de dois annos. contra o medo, natural, que

lhe deixou no espírito o vilissimo assassinato de seu

pao e de seu irmão, que cairam a seu lado vurados

pelas balas, que o fcriram e o tiveram a dois dedos

da morte; resistiu ao terror, emquanto pôde; mas . ..

um dia csgotou-se-lhe a resistencia ccedcu.

Cedeu, quando leu, repetidas vezes, no Dia, por

lúrmas varias, que “a raça dos Buiças ainda não tinha

acabado”: l'raquejou, quando verificou que. no parla-

mento-sem um protestoliEgus Moniz lhe ameaçava

a vida, asseverundo que as mesmas causas produzem

os Inesmox n//tzitos,. Quem nunca lcmcu, quem nunca

trepidou. que lance a EI-ltei u primeira pedra.

Mas, o mal esta l'cilo. Qual ó o nosso dever de

patriotas? Dar-lhe remedio. E com a maxima urgencia,

que vai n'isso a salvação geral. E o remedio qual é?

Claramentc o veem todos: é cscorrucar do poder os

(íntimos, que d'ello se apoderarum, por processos ana-

logos aos que usam apropriar-se dos haveres contidos

nas casas, mal guardadas por gente timornta.

Se El-Rei se acorbardou, não nos inlimidemos nós!

As eleições de deputados têem dia fixado e o go-

verno maldito ha de propor ao povo os seus candidatos.

Já que El-Rei não soube ou não pode cumprir o

seu dever, cumpràmo-lo nós, que somos a verdadeira

força!

Recusemos os votos aos que se destinam a apoiar,

no parlamento, o bando feroz, quo toda a gente hon-

rada detesta e abomína! Toda contra elle!

Porque, se assim não fizermos, se não expulsar-

mos do mundo os chefes, usquerosos. de incendiarios e

assassinos, se consentirmos que essa mulla lenha, nu

camara electiva, maioria, que the permitiu pôr o puiz

a saque, nenhum dos que “podendo, não quizeram,

terá o direito de se queixar. jamais, da pusillanimidade

@El-Rei.

Jámaisl Notem, todos, bean A oocasião é unica; a

occusião de darmos ao rei uma lição de civismo e a

canalha politica um correctivo efficaz. Assim é que

deve ser! Res, non verbal

Creio V. que sou, com toda a sinceridade e a maior

consideração.

  

De V. etc.

Um portuguez.

Muito bem. E' de justiça confessar-sc

que esta carta está bem escripta. E não te-

mos a menor duvida em declarar, antes o

fazemos com prazer, que concordamos com

ella em alguns pontos. Apenas lamentamos

que o signatario, pretendendo, até certo

ponto, defender El-Rei, dissesse aquillo que

mais o pode comprometter, isto é, que Sua

Majestade tem medo.

Medo?!

Mas como podemos nós supportar um

rei que tem medo“?

Mais ou menos, como diz o signatario,

toda a gente tem tremido. E' certo. Mas au-

dar com tremeliques dois annos para no

fim ficar de rojo, é que não pode ser.

Confesse que dois annos é tempo bas-

tante, nâo para um homem crear medo,

mas para . .. perder o medo.
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N° 11368
Composto e impresso na Typographia do Povo de Aveiro.

Sentimos muito a fraqueza d'espirito de

Sua Majestade. Que Sua Majestade compre

um cão, já o dissemos, e vamos a ver se

lhe passa esse pavor.

Que compre um cão. Alem do Cricas!

O (Jricas para inl'undir coragem não serve.

Só serve para fazer cocegas. Que compre

um cão. E, depois, veremos.

O paiz resolverá em ultima instancia.

4-404-0*-

üue nanda exemplo! '
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Ha dias foi guilholinado cm Paris Liabcuf.

Quem era Liabeuf? Porque foi guilholinado Lia-

beuf? .

O tclcgrapho dizia, pura e simplesmente, que

tinha sido guilhotinado Liabcuf. E que a plebe de

Paris, amotinada, havia querido obstar á execu-

ção de Liabcnf.

Mas quem era Liabcuf? Mas o que tinha feito

Liubeuf? Mas porque era guilhotinado Liabcuf?

Conta-se cm poucas palavras, essa grande e

commovcdora tragedía, que n'esta hora triste cn-

ccrra uma grande licção para todos os portu-

guczes.

Liabeuf era um pobre tarado, d'esses infelizes

victimas d'uma degenerescencia incuravel. Não

era, comtudo, uma creatura prostituida, antes

conscrvava, no fundo da sua alma, sentimentos

excellentes. .

Entregue a um meio perverso, convivendo

com gente da mais intima escala social, se era

susceptível, como o seu crime o demonstrou, das

mais terríveis coleras, não cra, porém, capaz de

praticar actos abjectos e miscraveis.

Liabeuf foi um dia preso e rcmetlido ao tri-

bunal como sontrnrur. Em uma grande calumnia.

Liabcuf cra um trabalhador honesto. Vivia do

producto do seu labor diario. Fcriu-o tão viva-

mente aquelta caluninia, tão ultrajado se julgou

com a accusação ínfamante, tanto soffreu a sua po-

bre consciencia dc fundo honesto, que uma onda

de sangue the subiu aos olhos. Mistura dc senti-

mentos bons e maus, lama e oiro ao mesmo tempo,

a animalidade feroz accordava violenta n'csse

instante para lhe afogar todos os impulsos de

humanidade e de doçura.

Na sociedade prostituida cm que vivia, sem

que --é um facto averiguado ~ellc Commet-

tcssc, por sí, o crime, ou rolassc na abjecção

do vicio, linha-sc apaixonado por elle uma des-

graçada da mais baixa cscoria humana. Sc Liabcuf

correspondia, ou não, a esse amor, não sabemos.

Parece, porém, que pela infeliz sentia um affe-

clo profundo um burguez dc Paris, c que, na

tortura do ciumc, foi esse qucm, para se vin-

gar, accusou á policia Liabeuf dc sontrnrur, o

que a policia, dada a sociedade que Líaheuf fre-

quentava, facilmente acreditou.

O proprio advogado dc Líabcuf reconheceu

que a policia, na sua accnsação, havia sido sín-

cera.

Doido d'irritação, Liabeuf procurou os dois

policias, que haviam redigido a parte, para os

assassinar. Não os encontrou. Outros policias,

porém, por qualquer motivo que não vem agora

para o caso, perseguirain-no n'essn altura. Lia-

bcuf fez-lhes frcutc c, travando-se lucta, matou

um, deixando o outro moribundo.

Preso, julgado, foi condcmnado á morte. Mas

durante todo o tempo quedecorreu, desde esse

momento desgraçado até Liabeuf subir as esca-

das do palibulo, uma unica idéa o preoccupou:

protestar a sua innocencia como soutenrnr, lavar

a accusação que, segundo o seu sentimento e o

seu criterio, mais o infamava.

Eu não sou sonic/¡rar! repetia insistentemente.

Eu não sou sou/rnrur! foram as ultimas pala-

vras que proferiu antes de the cahir a cabeça no

cesto fatal.

Liabeuf, incontestavelmentc, tinha atlcnuantes.

A nobreza dc sentimentos que demonstrava sen-

tindo-se mortalmente ferido na sua honra de ho-

mem trabalhador e, de certo modo, honesto,

com a accusação de ::ante/war, provocou em seu

favor uma grande corrente de sympathia. E assim

viu-se milhares de pessoas, entre as quacs se

contavam muitos dos maiores nomes da França,

dirigirem-sc a Failiàres pedindo a commutação da

pena de morte proferida contra elle. Falliêres,

porém, com espanto, resistiu a tudo. Até ás ter-

rivcis e sérias ameaças de morte contra elle

- formuladas. -

Os :marchistas acabaram por fazer sua a causa

de Liabcuf. E ameaçaram, a sério, Falliêres, de

lhe fazer pagar com a vida, como a Carnot, a

sua teimosia apparentemente inexplicavcl.

Aqui ha dois factos iinportantissimos para os

portuguezes, e que servirão para lhes explicar o

segrch da nossa aviltanle decadeucia e o segredo

da força da França e de todos os povos cultos.

Pim/nr os povos viva/n r porque os povos mor-

rom, se poderia, com justa propriedade, intitular

este capitulo.

Em primeiro logar, n'um paíz, como este, onde

gcncraes, littcratos, directores de gazetas são son-

trnrurs, fere, choca, impressiona vivamente, o

escrupulo de honra que manifestou Liabeuf, um

homem das mais intimas camadas sociaes.

Já aqui dissemos como era Sonicnrnr o misc-

ravel, que a decadcncia aviltante d'esta terra ele-

vou desde os todos dos prostibulos até á gloria

e immortalidade de Bayard.

Dantas Borracha, o vergonhoso bebedo, o de-

vasso abjeclo, ignobil, sujo, era amante de uma

mulher muito conhecida na nossa alta sociedade.

Um dia, um burguez rico, feito mais tarde titular,

qmz-sc dar o luxo ou o goso de ser, tambem,

amante d'cssa mulher. Borracho, sabendo-o, pres-

tou-sc a ser o conductor do burguez até ao bou-

doir da titular. E depois mandou-lhe a conta. Uns

centos de mil reis disfarçados grosseiramcnte

sob o pretexto d'um emprestimo !

Liabeuf foi guilhotinado. Liabeuf só teve uma

preoccupação: repcllir a accusação que o tortu-

rava. Eu não sou smile/zoar, foi o seu grito cla-

moroso, vibrante, dilacerante, de todas as horas,

de todos os instantes. Borracha é o miseravel



 

deante de quem tudo sc curva, reverente. . . de

medo e de infamía!

Liabcuf, mesmo que fosse santo/leur, seria só

sonic/:mn Borracho, alem de sorrir/mir, foi o mais

abjecto bebedo c o mais triste hcroe, nojento e

triste heroe de Iupanares. Todavia, ao passo que

o outro subiu em França os degraus do cadafalso,

tem este subido em Portugal a mais alta escada

do Capítolío e da ¡mmortalídmiu Escada er 'uida

nos hombros robustth dos bandalhos que se ízcm

destinados a redimir esta patria pela justiça,

pela verdade e pela moralidade!

Toda a gente sabe, não é segredo para nin-

guem, que João Chagas viveu metade da sua vida

a custa das mulheres.

Corno os casos anteriores, é perfeitamente

_authentico o caso d'esse pulha, o Margarído, que

ja ninguem conhece em Portugal senão pelo mas-

culino da desgraçada que o teve por conta uns

poucos de annos, alimentando-lhe a vaidade ba-

lofa, a idiota preterição de jornalista, além de lhe

matar a fome. O nojento mao/arma!

_Tudo ísto se faz, não só sem offendcr a con-

selencía publica em Portugal, como, até, levari-

do-se o cynismo, a baixeza, a podridão, ao ponto

d'essas creaturas serem erguidas como symbolos

de regeneração nacional!

Comparem com a França. E vejam como Por-

tugal, ao pé da França facil, mesmo viciosa, é uma

nação cem vezes inferior l

Este é um aspecto da questão.

O outro é a attitude de Fallicres, negando-se m

nazmrnie, e atrawz dz' todos os ¡nv/ig'os, a dar o

indulto ao desgraçado.

() que levou a isso Fallieres, cujas opiniões e

sentimentos são bem conhecidos contra a pena

de morte?

Faliicres commutou sentenças _veja-sc Soleil-

lant A contra crimes muito mais odiosos.

Porque resistiu tanto, agora?

. Evidentemente, ara manter bem alto o presti-

g'zo da narrar/dade. lf“ara não levar o desatento ao

coração d'homens que arriscam dia a dia a sua

vida em defesa da ordem publica e da sociedade.

_ Se não se tratasse d'um attentado contra func-

CIonarios da policia, Fallieres, certamente, teria

commutado a pena de morte. Mas tinha sido

morto um policia. Tinha ficado outro ás portas da

morte. Mostrar benevolencia com esses crimes era

deixar mal ferido o espirito d'auctoridade, o cs-

píríto d'ordem. E Falliéres, por uma coisa relati-

vamente simples, como essa, arrisca a sua vida,

gravemente ameaçada.

Comparem, senhores! Mais uma vez, façam

favor de comparar. Cotejem com o rei de Portugal,

que ajoelha, submisso, medroso, quasi abjecto, a

impulsos e conselhos de sua mãe, com medo de

perder a vida ou o throno, deante dos assassinos

da ordem publica e de seu pae l

Us assassinos de Portugal não mataram um

polícia. Mataram um rei, mataram um principe

real, e, acima de tudo, mataram a ordem publica,

o espirito d'anctoridade, sem os quacs não vive

um povo, que é bem mais do que um rei.

Pois o rei de Portugal estende o dorso e os pulsos

aos que assim lhe assassinaram a familia, e aos

que assim assassinaratn a ordem publica, para que

possa comer . . . o jantarinho descançado l

Portuguezes, attendeí! Quando um paiz tem

anarchistas como Liabeut e Hervé, e homens

d'ordem como Briand e Falliéres, esse paiz vive,

ou em anarchia, ou em rnonarchia, ou em repu-

blica. Mas quando um paiz tem rt'l'(¡Ílll'ÍlJlIll/'ÍUS e

rei como o nosso, esse paiz está morto para toda

a vida politica e para toda a vida social.

A continuar assim, Portugal morreu. Rczem-lhe

por alma.

_4'O**

t variada subia

a crise ministaiia

?zm

. . . Sr. Redactor.

Muito se tem escrípto, e V. o tem feito tam-

bem com o seu habitual vigor (vigor que, se é

«habituais em si, é «excepcionaln generica-

mente considerado); mas parece-me que, cm-

bora algumas «approxímações» tenha havido, a

verdade não foi ainda por completo uttíugída a

tal respeito.

Segundo elementos de que disponho, julgo

poder filiar a origem historica da crise . . . na

propria origem do gabinete Beirão, ou, melhor,

na crise que teve por solução o advento ao po-

der do logar-tenente do sr. .José Luciano.

A' primeira vista, não é muito clara para os

c profanos da alta política» esta minha affirma-

tiva; mas as considerações que seguem trarão,

supponho, a necessaria luz:

Como é sabido (a noite dos tempo:: ainda

se não estendeu sobre o caso), Wenceslau, o seu

«Cricas» -sublíme e suggestiva alcunha, pela

qual o felicito e que paSsará, certo. ã historia-

viu-se forçado a pedir a demissão do ministerio a

que presidía, e já então o «bloco» «Teixeira-Al-

poinistas manobrou quanto pondo para alcançar

o poder. A camarilha paiacíana ajudou tambem

quanto poude essa solução e o rei já então es-

tava convencído (ou vencido), para que assim

fosse.

iniciou-se, pois, a comedia do chamamento

às Necessidades dos chefes politicos, das consul-

tas, marchas e contra-marchas de uns e outros.

e, em certa altura, coube a vez a ilcírão, que

recebeu o convite official para a formação do

ministerio.

Como é, porem, - perguntar-se-ha - que o

rei queria dar o poder ao bloco e encarregava o

Beirão? _

Ora ahi é <-: que bate o ponto». A explica-

ção é esta:

ltcpetídas vezes se tinha dilígenciado con-

vencer Beirão a presidir a uma situação progres-

sista; mas elle sempre encontrara meio de se

escapar, com pretextos varios. Decididamente,

não estava para se raiar, como, aliás, o provou

n'estes seis mezes de mízerando consulado.

Assim, a camarilha o o rei estavam conven-

cidos de que, uma vez ainda, Beirão, com a vai-

dade satisfeita por mais um convite, declinaria o

encargo, depois de diligencias mais ou menos

v: pro forma» para d'eile se desempenhar, res-

tando, portanto. a solução .-:bloquistaú, com a

quai os progressistas já se não poderiam inclin-

drar, dado o insuceSSo Beirão.

Não contaram, porém, os auctores da mani-

rancia com o v: Raposa velha “o, isto é, com José

.uciano, que, tendo indubitavelmente jus a este

apôdo, estava no seu canto seguindo a trama e

manobrando a seu modo.

Mas o que fazia, entretanto, .José Luciano?

isto:

A Beirão, dizia que, z embora fosse difficil w

obter a annuencía de varios marechaes a entra-

rem no ministerio, elle deveria dilígcncíar cum-

prir o encargo, caso este lhe fosse commcttido.

A cada um dos marechaes, dizia, individualmente,

que, da formação de um gabinete progressista

dependia, niaquella conjunctura, a unidade do

partido, pois se o Beirão declinasse mais uma

vez, seria a prova da incapacidade desse partido

para assumir a gerencia dos negocios publicos,

de forma que, de cada um d'esses marcchues,

foi obtendo o compromisso formal dc acceitarem

uma pasta, quando Beirão fosse incumbido dc

organisar ministerio.

Este -= trabalho» fez-se em dois ou tres dias:

e, quando Beirão voltou do paço com o encargo

official o se reuniu a commissão executiva dos

progressistas no palacio dos Navegantes, era vôr

a cara do proprio Beirão ao encontrar tal facili-

dade na formação do ministerio que., em pouco

mais de meia hora, todas as pastas ficaram dis-

tribuídas . . .

Assim, o .- Raposa velha w comeu ›:› quatro,

do uma assentada: o rei, a camarilha, o 'blocos-

eo Beirão, que, u malgrr': lui v voltou Neces-

sidades com o ministerio organisudo!

Tamanha pansada v, porém, só poderia ira-

zer =- íudigestãor . . . e os ~ contidos a vinga-

ram-se bem!

Eis a razão historico da crise e o motivo

porque ou. pelo menos, mai ví Beirão por ao

rei a questão politica, logo:

dem! . . . Agora é. que já não ha Raposa»

que valha! I“tão os do bioco no poleíro, não

tarda nada! . . .
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Antecipadameute nos víamos indo isto

c era o motivo porque preferíamos a pes-

sima situação que estava a pessiina situação

que havia de vír.

O ministerio progressista não prestava

para nan'. . Era d'uma pusillanimidadc, d'urna

libieza, d'uina covardia que irritava as pedras

das. calçadas. Mas tinha duas virtudes: era

composto de homens pessoalmente honestas',

tanto quanto se pode ser n'esta cloaca ma-

xima que se chama a politica portugucza.

E não estava ás ordens d'cssa infame corja

de republicanos e dissidentes. lnfamissíma

corja, a peor corja que tem apparecido n'este

desgraçado paiz!

A questão do Credito Predial era uma

porcaria. Nunca o negamos, nem se pode,

nem se deve negar. Estavamos c estamos

convencidos de que o sr_ .José Luciano de

Castro não roubou alii coisa nenhuma e foi

victima da sua confiança, a sua forçada

con/iançz, em empregados destioncstos. E

dizemos a sua forçada confiança porque

necessariamente, e o peor mai vinha d'ahi,

havia de confiar, havia de abdicar nos subal-

ternos. Nem tinha tempo para administrar

convenientemente o (,'rcdilo Predial, nem

era aquelle o .seu meio, a .sua tendencia, a

sua profissão. ()u havia de ter cabeça para

politico ou para administrador d'uma insti-

tuição bancaria complexa, difficíl, trabalho-

sa como aquclia. Ou se havia do dedicar

áquillo, ou aos mexerícos, ás intrigas, aos

negocios ainda mais complexos da sua qua-

drilha politica.

No cmtanto, isso não o absolve. A ques-

tão do Credito Predial, repetimos, era uma

grande porcaria, c a responsabilidade do

sr. José Luciano manifesta. Se nós visse-

mos sinceridade nos ataques que lhe eram

dirigidos, seríamos o primeiro a clamar:

passe-se por cima d'elle e adcante.

Mas aquíllo era um especulação. Uma

tremendissima. uma desaforadissima especu-

lação. E succede a todas as almas honestas

o que a nós nos succedeu: perante o vicio

ou o crime arvorado em julgador, é maior a

indignação contra quem julga do que contra

o réo, ainda que o réo seja um grande

criminoso.

Aquilio era uma grande especulação, e

infamissima. Não havia proposito nenhum

de satisfazer a justiça ou a moralidade pu-

blica. Dc preparar as coisas de forma que

laes factos se tornassem, de futuro, impos-

síveis. De pôr cobro ao processo índigno

dc sacrificar os interesses publicos aos inte-

resses dos politicos. Havia só o proposito

de deitar abaixo .lose Luciano e o ministerio

progressista.

Para quê? Para isto que estamos vendo.

Para isto que se seguiu. Para ser arvorado

c ficar á redea solta o banditismo regene-

rador, que Teixeira de Souza c Zé Gatuno

tão dignamente representam. Para que os

dissidentes, para que os republicanos, para

que a desordem podesse contar mais uma

victoria moral, o peor de tudo, n'um paiz

que succumbe sob a a anarchia mais pavo-

rosa de que ha memoria no mundo.

Bastariam os tumullos parlamentares,

vergonhosos, indignos, essa preterição, essa

velha preterição dos discoios a dominar,

a vencer pela arruaça permanente, para

que, desse por onde desse, fosso mantido

o ministerio progressista.

E' a mais grave questão, dissémos e di-

remos, da nossa desgraçada vida publim. A

primeira coisa a fazer n'esta terra é vencer

a arruaça, ó impor e manter a ordem pu-

blica á custa de todos os sacrifícios. Porque

sem isso, paraiysados, tnanietados, ao sabor

dos peores instinctos c paixões . . . estamos

perdidas.

Na França, como dizemos hoje n'outra

parte, 0 presidente da republica arrisca a

vida, commettendo um acto duro, até cruel,

até iniquo, só para que fique bem affir-

mado o principio intangível do respeito

pela auctoridade publica. Em Portugal . . .

o rei Subscreve ha dois annos todas as

exigencias da mais pavorosa desordem, da

mais tremenda covardia, com medo . . . da

espingarda do Buissal

Era para isto que se fazia todo aqueile

barulho em volta da questão do Credito

Predial, que passou á historia, pois que ia'

não é precisa. Era para isto ~ e tudo isto

nós estavamos vendo desde o principio-

quc as duas damas e o Cricas vinham te-

cendo a sua tcía, de combinação cornos

malandros que são a causa de todo este

horror em que cabimos.

Porque tambem faltava isso. Para isto

ficar completo . . . faltava o Cricasl

E agora? Que fazer 'E

3' grave. 0 espirito portuguez é futil.

Não pensa. E, sobretudo, não pensa a tempo.

Por isso mesmo, quando accorda, esta, em

regra, tudo perdido.

E' grave! Gravissimo!

t) rei será susceptível, ainda, de tomar

caminho? Oxalá! Porque se nos sabe um

parvo, como parece, um pusilianíme, uma
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creatura sem energia, e sem ver um palmo

adcantc do nariz, a situação é gravíssimo.

Vamos buscar o tio? Desthronar um rci

é faciiímo. Relativamente, é facilimo. O

mais difficil é arranjar quem o substitua...

vantajosamcnte. Olhem a Serviai

O tio é tal como o sobrinho. Quer lá

saber d'istol E' lá homem para ser rei e

n'uma situação difficil!

Vamos buscar o D. Miguel '? Parece ser

um homem sério c íntellígente. Mas logo

teve a desgraça do destino lhe dar por fi-

lhos . . . uns malandros inteirinhosl

Deixamos proclamar a republic' ? Com

essa escoria miscravel, vil, nojenta, pulha,

infecta, que ahi está? Toda ella, pois d'esse

montão d'ímbecis e de pulhas não se .salva

um homem? Quem não é pnlha activo é

pulha passivo? E se algum não é pulha

activo nem passivo, é imbecil?

Aqui só ha dois recursos, mas ambas

ellos demandando muita energia. Ou proce-

der à Saldanha, dando coragem ao rci com

as bayonetas, e obrigando-0 sob elias a fa-

zer aquíllo quo lhe mandem, ou proclamar

a republica ã maneira de Thiers, isto é, fu-

zílundo no mesmo dia os republicanos e

mandando para Timor os que cscaparem...

d'cssa limpeza pelo fogo. 'l'al c qual como

'l'híersl 0 exemplo está à vista.

isto demanda muita energia, senhorcsl

Mas é o unico recurso.

Nunca se salvaram povos, chegados, como

este, á beira do abysmo, .sem muita ener-

gia. Ha energias em Portugal É? Está bem.

D'um modo ou do outro, a situação resolve-

se. E isto caminha. Não ha? Esta tudo por-

dido.

De qualquer forma, é preciso tratar do

caso immedlalamenie. E' l'orçoso que os ho-

mens fortes, os homens intelligeutes, se reu-

narn desde já, e conspircm, e resolvam a

valor. A valer! Meditem a situação. Mas re-

solvam a valer!

A idéa ahi fica. Façam o que quízcrem.

Mas ccrtOS ul'isto: se não se mexerem, o

dilcmma esta posto. Corn a monarchía, é

rei o Crlcas. Com a republica, o Calcinhas,

com os seus dois appendiccs de masculo,

attestaudo a sua virilidade: o Ccroilinhas e

o Fraldinhas.

E d'isto, meus senhores, não sahirnos!

Manejando o Cricas. que se contenta

com as honras da sua posição, o Teixeira

de Souza, o Aipoim, o Zé Gaiuno. E tulli

quanti. Collaborando na obra, é claro, apezar

de todas as proclamações d'intransfgencia. os

bandidos da republica. Manejando o Calci-

nhas, não obstante as suas tendencias au-

ctoritarias, o Affonso Costa, o Cunha e

Costa, o Margarido, o Alexandre Braga c

quejandos. Já com a adhesão do Teixeira

de Souza e do Alpoim. E dando palmas a

claque infame que tinha explorado a mo-

narchia.

O comico e o torpe. Histriões e bandidos.

Ou existem homens fortes em Portugal,

resolvidos a proceder, ou d'aqui não ha

sahir.

7 _CGC_- __-
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Por um salto de composição. o nosso ex-

ceiso ministro da guerra veio caliir, no ul-

timo numero do Poco de. Aveiro, sobre o

capitão Mattos, seu err-camarada em Caça-

dores 11.o 9. O que nós tinhamos escripto,

era:

 

Tem por ministro da guerra um homem

sem prestígio nenhum no exercito. O cele-

bre comilão que sendo capitão de Caçado-

res 9, quando uiu gorada a revolta do 31

do Janeiro se foi meller no quartel gene-

ral, taes coisas dizendo, com voz unfuosa e

com a meluria que lhe é habilnal, do seu

coronel, a quem devia (le/'erencias e favores

de foda a ordem, que logo all¡ lhe saltou,

injuriando-o, 0 capitão Mattos, do mesmo

regimento, e que, por signal, fazia inspec-

ções ao qria/[cl . . . de Madrid.

Quem fez a inspecção ao quartel, es-

tando em Madrid, foi o capitão Mattos. Mas

o Raposo, se não estava em Madrid, manda

a justiça que se diga que estava em toda

a parte, menos... no quartell

Estava a dar licções aos meninos, estava

a papar jantares, estava fazendo tudo, mc-

nos . . . inspecção ao quartel, no quartel.

Que grande pouca vergonha, que aquíllo

era!

E é um dos heroes do antigo regimento

de caçadores 9 quem agora sc senta no

ministerio da guerra!

Ora bolas.

-- 443-345,- r --
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Escrevem-nm:

. . . Sr. Homem Chrislo

Muitos parabens pela forma comu trata o assumpto po-

lítico que presentemente prende as attençocs do paiz in-

teiro. Necessario sc torna que alguem diga as verdades,

sem rodeios, sem cmbustcs. neste agonisur dc uma patria quc

11, nossa e que úmariilñ, quem sabe, sc a perderemos. Tudo

isto que vemos desenrolar-sc_ ha uns annos para ea. pe-

rante nossos olhos atonitos, e' vergonhoso e infame. Nunca a

sua mão sc fatigue para bem poder fuatigar essa canalha

quc se diz inonarahica e não é. e a que se diz republicana

e nunca o foi. Lins verdadeiros intrujõcs de feira barata. . .

'l'ao bom é o Affonso [lost-a como o Teixeira de Souza. Este

reles cirurgião dc 'fraz-os-Mcntes que veio para Lisboa de

botas rotas e salto gusto. ficando a (lover aos amigos vn-

rias quantias dc cinco mil reis (E) da hoje cartas com uma

uudacía o descurnutento dignos do mais completo aaco. 'l'e-

nha cuidado com osso cavalheiro e mais alguns que the jn-

raram pela pelle. Que me diz ao curundcirn A. Soeiro, agora

Governador Civil?! E o Mottu Veiga. antigo corretor da

  

Camara Municipal, no tempo do velho Conde do Restello, e

que bom dinheiro fez com as carnes e electricos?! E' meu

fim principal prevenit-u do que se trai-nu; pois, em uma

reuniao ficou combinado obrigal-o a calar-se.

En prevenirci dc tudu o que souber e que lhe possa

ser desagradavel.

Não esqueça que quem os seus inimigos poupa :is

mitos lhe morre.

i'm run/'yo dedicar/o r/o POVO de Aveiro.

O que n'esta carta se diz sobre as ameaças

que nos fazem não tem importancia nenhuma.

O interesse da carta esta, somente, na parte re-

lativa aos governadores civis.

Na segunda feira fomos ao Porto. F. alii, um

amigo, lamentando a det-adencia a que isto ehe-

gou. dizia-nos:

Entao não vê o Soeiro governador civil?

- Quem é esse Soeiro“?

- Um barbeiro, homem!

barbeiro!

Ficrimo-nos, íncrcduio.

-- Não acredita? Não tenha duvida nenhuma.

Esse homem era barbeiro. E que barbeiro! . . .

Chegamos a Aveiro e no dia seguinte rece-

biamos. de Lisboa, a carta que ah¡ fica.

lista não fala cm barbeiro. l-'aia em curan-

dciro, que vem a scr a mesma coisa. E desde

que c' certo o barbeiro, é certo... o que vae

alem de barbeiro, e que por dccencía não se

conta.

0 Motta Veiga é conhecido de toda a gente

que anda a par da política portugueza. Foi uma

figura celebre. ha mais de vinte annoa, no muui-

cipio de Lisboa. 0 que os jornaes republicanos

não diziam então d'elle!

Ainda esperamos vc-lo subir ao céo no carro

triumphal do Bernardino.

Como estes, parece que são todos os outros.

Para Bragança foi nomeado governador civil

um celebre Louza, de quem nos referem, pois

não temos a honra (lc o conhecer, façanhas in-

críveis.

Em Coimbra é governador civil um tal sr. José

.lardim.'fan1bem não temos a honra de o co-

nhecer. Mas a chroníca que nos mandam... é

soberba. São historias d'ernigração clandestina,

de engajadores, de roletas coisas medonhas,

emfim.

Os leitores não calculam o que chega diaria-

mcnte :i redacção do Povo de Aveiro. Eu conheço,

d'aqni a pouco, a vida toda dos politicos. E per-

gunto a mim mesmo. a toda a hora: Mas quando

calrira' sobre nos o raio da ¡usiica divina?

E' uma coisa que ou não comprehendo: como

a Providencia, o Destino, ou que é, não faz abrir a

lcrrac desapparecer, por ella abaixo, este monturo.

Que podridão!

E vive! isto vive!

Não ha Deus. Sc houvesse Deus, repito: ja um

raio da justiça divina tinha partido, ui'undado,

pulverisado isto.

Mas superiores a todos, c definindo-os a todos,

e symbolisando admiravcimente a política do

Teixeira de Souza. estão Os dois !touradas cava-

lheiros que dão pelo nome de Alberto Silva ede

Julio Ribeiro.

Os leitores do Poco de Aveiro conhecem já

este puiha descarado, ignobii, sem vergonha. Este

malandro, abaixo de tudo quanto possa haver de

mais abjcclo em qualquer parte do mundo. E'

uma crcatura verdadeiramente ígnobil, latrinaria,

immunda. Os leitores conhecem-no e dispensam

mais adjectivos, que só repetímos ã força de não

haver adjectivos que o definam. Pois é adminis-

trador do concelho na cidade da Guarda! Admi-

nistrador do concelho! O Julio Ribeiro! E ha de

um homem condemnar um gatuno, um sorrteneur,

qualquer d'essas crcaturas infelizes cahídas, ás

vezes por simples azar da sorte, nas garras do

vicio e do crime!

Quem se lembrar de que cululío Ribeiro, o

asqucroso e nauseanto .lulio Ribeiro é adminis-

trador de concelho, não condomna nenhuma.

E sabem quem é governador civil na Guar-

da, onde é administrador o Julio Ribeiro? E' o

Alberto Silva. O Alberto Silva! Este define-o um

caso simples. Era administrador do concelho na

Guarda. Um dia levou, a traição, umas pobres

mulheres á praça dos loiros. Ahi, com uns ami-

gos preparados para a festa, obrigou as pobres

mulheres a despirem-se.

E, nuas, aquclta rt'ecua de malandros, nqueiia

sucía de bandidos, píCaram as desgraçadas, corre-

ram-n'as á capa, bateram-lhes, cmfím, exerceram

as ultimas infamias e as ultimas tropelias. As

desgraçadas pediam-lhes, de joelhos, com as mães

erguidas. que lhes poupassem a continuação

d'aquello martyrio.

Só a tiro!

E a creaturinha que. sendo administrador do!

concelho, praticou essa barbaridade, essa façanha

dez vezes indecorosa, um milhão do vezes ab

jecta, essa infumia, essa grande infamia, é hoje. . .

governador civil!

Celebre pela sua degradação desde que foi

atumno do Coliegio do Louriçal, conhecido em

Coimbra como a ultima das coisas quando fre-

quentou a Universidade, eis outro aspecto moral

da creatura.

Toni uma irmã pobrcsita. como pobresito clle

era antes de casar com a filha do Patricio. Era

um pelintrão. A sogradeu-ihe uma sacca de libras,

quando o vadío casou, para que pagasse as dí-

 

Precisamente um

   

vidas.

(J marido da irmã concorreu ao logar vago de

continuo do lyceu. Pois o patriota, que é professor

do iyceu, e que não queria ser cunhado do con-

tinuo, impediu que o desgraçado conseguisse o

logar que pretendia!

A irmã morre de fome. Mas elle está farto,

elle gosa, elle é. .. o sr. governador civil!

SÓ n tiro.

_+-W --r

Sr. Director do Povo de Aveiro

Felicito-o pelo seu corajoso artigo publicado no

ultimo numero do Povo de Aveiro sob o titulo “Está

vaga a suprema magistratura da Nação.,

Occupa-se V. com a indignação que o caso suscita,

da solução dada pela coroa á ultima crise ministerial

e dos [actores que em tai deliberação iutervierum.

Permittu-me V. observar-lhe que tanto esse artigo

como outros publicados no mesmo numero do seu jor-

nal com referencia uo mesmo assumpto, apesar de sen-

satissimos e patrioticos, não apontam, comtudo, a meu

vêr, o natural remedio que o actual estudo de coisas

reclama.

Pois se está demonstrado. a ponto que ácerca do

triste facto ninguem pode alimentar duvidas. que sobre

o espírito dehíl do soberano se exercem ba muito in-

fluencias illicitas que por completo o dominam c sub-

jugam c se. a principal d'ossus influencias está tão pro-

xima do Chefe do Estado que a sua convívencia com

eiic é continua, só um remedio poderá valer para ta-

manho inconveniente.

A Constituição confere o Poder Moderador a um

só individuo e um dos primeiros deveres civicos de

todos os portuguezes, e um dos maiores interesses do

Estado é velar, para que, sobre quem desempenha tão

altas funcções, se não exerça sombra de coacção.

Alguem pretende substituir-se ao Chefe do Estado

e impura sua vontade, os seus caprichos ou o alvedrío

de pessoa ou pessoas suas favoritas ou apaniguadas,

nus resoluções de que dependem os mais importantes

interesses da Nação'l-Pois não tem a Nação outra

cousa a fazer senão exigir que sem perda de tempo

 

esse alguem seja afastado, eparu longe, do meio onde

exerce a sua nefasta acção.

Eis o que já a estas horas seria assumpto líquida-

do em outro qualquer puiz mediunamente cioso dos

seus direitos constitucionacs.

Objectur-se ha a esta preterição, que se o caracter

do Soberano é fraco, outras influencias sobrevirão que

de novo o façam instrumento das suas ambições? -

Largo tempo resta porém ao paiz, para verificar com

a attenção que o assumpto exige, se deveras se trata

dc uma fraqueza íngenita que torne incapaz de contí-

nuar á frente dos destinos de Portugal quem tão alta

missão exerce. e em tal hypothese, que todos devemos

fazer votos para que não sc confirme. não faltam to-

davia piebiscitos nem outros meios pacificos e legaes

para obviar ao inconveniente.

Tudo está em que o paiz não perca de vista os

seus legítimos interesses nem os deveres que lhe impõe.

o seu logar na communhão das nações livres.

De V. etc.

Í 'm hv'hn'.
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Burros !

mñ
!ú não sabem o que hão tlt! dizi-.r, as ul¡-

nmrins, a rcsjcito do I'om rh' .lr'm'rn.

Agora tornamos u mandnr ¡musas- «Ie moi/Nos

lquc grandes burros!) pnru o Paço dos Navegantes!

Mnços de numeros!

E' int-..sino a prosa do Frunçn Borges ou du

alimuriu do liorrucho. Hu dos dois, qnt- t',- o

mais curto!

Jú não mandnvmnos )qu'ux 'ln mtu/crus, como

os leitores viram, porque. os rapazes nrm (11'

_cmg-n lim [ll'fjflf'tlllh Mas agora, no quo sc vô,

Os rapazes rollum rt ¡my/run'

No cabresto do França Borges ó qtu- t-llcs

deviam pegar. Disse burro. que, para comple-

lu vergonha d'csta terrn, é dirm'lrn' d'un/jornal!

Poder-sc-hin perdoar n essa bosta a sun rcpu-

gnantc prostituição. t) que sv lhe não pode

perdoar é a .sua l'cwmídnvci burrice.

Que burro!

Uru recebemos o prmm'o em assígnatnrns,

ora o recebeth em dinheiro, om o Puro rh'

;irei/'o deixa do .se vender em Lisbon, por não

ÍIHW'I' quem 1ch quai/'rt png/1.1', ou se vendo outra

vez, ora affirmmn de scícncía certa que o Í'o/'o

«lc ;irrf/'o :ttnc: :l rainha e o sr. D. Manuel, oru,

arrepeiuiítios de l.t'l't#tlt assim mostrauio que o

leem, dão a affirnmção.

Que burros!

Artic-tc, Borracho, arde 'l

Doe-tc, Margarida, doc?

.. como boato! . . .

E' um nntrmelo, este I'uro 1h' Almiro, um

Verdadeiro martin-lo cru. que os trás, :1 todos,

entulatios l

›_ ..42%

Que bandidos!

Ora aqui está porque elles explora-

vam a questão do Credito Predial! Ora

aqui está porque elies berravam contra

o José Luciano! Ora aqui está porque elles

queriam em terra o ministerio progres-

sista!

Lê-se no Liberal :

(,'crtos políticos representam, por vozes, co-

medías c fnrçudus com que julgam illuílír 0

publico, 4.- que, afinal, suerni apenas paru os

desnmscarar u clics.

Os rsrs. Malheiro Reymão c Mciio c Sousa,

o homem dos sete ¡nstrunn'ntos perdão! dos

sete t'ltlj')l'0gt)s, dcslígarum-sc do seu partido,

de que já estavam separados ha perto de quu-

tro mezes. por fazer u collígação clcítomi

com os progressistas. Ora nos sabemos coisas,

algumas coisas, parte. das quaes podemos refe-

rír nos nossos leitores.

O sr. Malheiro Reymão cru, hu tmnpos,en-

t.husinstíc«'› propugnudor dc uma nlliunçu do

sou partido com o partido progrt-ssísta, o n'ossc

seu modo de pcnsnr, e n'cssu sua propaganda.

cru ucompunlnuio com oguni cnthusíusmo por

um seu corrcligíomtrío, par do reino, que re-

side no Norte_ Dízíum clics que o partido rc-

gcnerador-iiberai não podia estar votado para

sempre ao Ostrucísmo, nem lhe convinhu ficar

somprc cm permanente opposição. Tratou-sc de

fazer o entendimento, houve conferencías com

o sr. .lo-'é Luciano, mas dífiícuidarles surgiram

c u ulliunçu não se fez. Então, nãoihc repu-

gnavu a ligação com os progressistas.

Desde essa epoca, o sr, Malheiro itcymão

nunca mais se, cntcnrlcu com o sr. Vasconcel-

los Porto - suppõc-se bom porque . . . _e nun-

ca mais o quiz para chefe, alto posto a que

clic díziu que o tinhu feito subir. 'i'rutou im-

mediatamente do, sc approximar do sr. Teixeira

(lc Sousa. apesar das suas muculns dc mfnfim,

de adoantador, de esbanjwior dos dinheiros pu-

blícos.

E lá está, do cumaradz gem com osr. Mello

c Sousa e mais scrpiuzcs, ligado com o .sr.

Sousa c, portanto, com os dissidentes e com

os republicanos do sr. Affonso Costa!

O' pus'no: . . . O, coliercncía! . . .

Ora aqui está! Aqui está!

Mas vejamos agora o que diz o Se-

culo, para concluir:

Dizia-se hontcm que tem sido desfavoravei-

mente aprocimlo, polo pessoal aduaneiro o boato

(ie. que sería nomeado administrador geral das

ztifandcgas o sr. Malheiro Rcymão. A opinião

dominante n“:ujucilu casa fiscal é de reprova-

ção para. a dudivn de tão grossa prebendn, como

premio da tomboia politica, preteríndo-sc, sem

razão, funccionarios dc -arrciru, dc Incrítos com-

provados c dispondo de especial competencia,

adquirida em longas e honrados annos do scr-

viço.

Ora aqui está! Aquí está! Eis os Ca-

tões!

Que bandidos!

    

.I.
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8 de Julho.

Ha dias rcgressa'a da aldeia, ondc fora

pela primeira vez. ida d'um grande centro, uma

pessoa da minha estima. Que eu muito apre-

cio pelas suas qualidades do cspirito e de co-

ração. E escrevia-inc a dizer-Inc que não linha

totllClllll-l'atiü. em regra, srmio gen/r um'. Mexcri-

cos, intrigas, invejas, calumnias, j'nequcnas per-

Vcrsidadcs . ..

E' assim mesmo.

A inalvadez é que é a regra geral. (in o

egoísmo. ()u a indil'i'crcnça, pelo nn-nos,

.iii fiz cincocnta annos. lla quarcnm que

tcnho noção da vida. Lemln'o-me de tudo.

muito bem. Pois olho para traz c na cnormc

galeria dc nomes c. pessoas que a minha nic-

moria recorda só descubro meia duzia com (IN-

siymilmlus rir/mins. Não digo pci-feitas. Perfeita

nunca conhcci nenhuma. Nem ha. Digo com

(“signal/ultra rirlmlm. Ou, por outra, com mais

qualidades que ilcfeittis. () resto... (2 tudo

lixo.

N'csta vida dc combate, que eu vivo ha

tantos. annos, vida agitada, accidentadn, d'ama-

tica por vezes, tormentosa quasi sempre. tenho

tido o tenho occasiño. talvez mais do que nin-

guem, dc apreciar o valor moral das crcalturas.

Que vilr'zn!

l'in dos traços mais característicos da in-

ferioridade humana é a covardia. E coinciden-

cia iiit.i-i'css:tiitc: não ha macula que a huma-

nidade mostre mais afan em esconder!

t) ltomcm é de uma covardia cstupcnda.

Estupcnda! Mas quer sempre mostrar que é.

valente.

escondidas, sim. Então,(2 d'uma audacia

sem limites! Diz sempre mal. E cxaggcran-

do. mentindo mesmo, dcturpando. Quando não

tenha d'arcar, bem entendido, com a responsa-

bilidade do quc diz. Porque sc tem, não diz

nada. Coisa nenhuma. Então, ncm com o risco

do deixar esmagar a virtude ou morrer a in-

noccncin.

Quc vilczal

Malcni a virtudc. Esuiagticm a innoccncia.

De mil pcssoas que possam impedir, com uma

palavra. o csmagaua-nto da innoci-ucia ou a.

morto da virtude, '.ttttt não a proferan se de

ahi lhes rcsultar um compromcttimento. Mas

as mesmas tttlit estão promptas a dcprimir, ás

cscondidas. ao ouvido. cochichando, cs acms

mais Incritorios de que tenham conhecimento.

Uu as amis nobres qualidades physicas ou mo-

raes: dos individuos.

(“e se ¡li-;ser n'um grupo: [Mir/m¡ 1;' muito

ÍHHIth Faltou¡ 15 amu¡ null/mr muito virtuoso.

Fulano ri mn _lj/'IIINIP car/lrtrr. E' um g/'Imilr

Mira/o. Fan regra, ninguem responde. Fica

tudo silencioso. E durante esse silencio, todos

pensam na maneira de contestar os meritos ou

as qualidadcsque o amigo,-gcralmcnte (~ um

amiga-acaba dc al'l'irmar. (ici-atinente, é um

amigo. Easi- mesmo é um amigo. Que profere

aquellns palavras muito mais por espirito dc

facção, do parcialidadc, on por retribuição de

.serviços, que por espirito de justiça.

'l'udo fica silenciosol Ninguem rcspomlcl

Mas um outro, no mesmo grupo, se prepa-

rar para contar uma historia que cnvcrgonhc,

que maculc, que rebaixc ou que deprima, é

geral a ancíedadc quo desperta nos ouvin-

tA-s. Historia logo, por todos clli-s. no mesmo

dia, em lunar-,s varios, repetida. ('orrccta c nu-

gmi-ntada, como é da praxe dizer-sc c fazer-sc,

cm numa mhz-vhs.

lIa dias um amigo, conversando connnigo,

fazia-mc notar, a proposito de certo politico

muito cm evidencia em ll'l'l'tl portugucza, a dif-

ferenç: que ha entre a ciziragcm singular e a

coragem collectiva.

São leões, meu caro, quando estão perto

uns dos outros. Leões! E' admiravel vê-los.

('omo cllcs sc animam! Como ellcs transmit-

Icm coragem uns aos outros! Mas isolem-nos.

São d'uma espantosa covardia!

Prccisaim-ntc. E' o cão a ladrar, e a arrcmetter,

ao pé da porta, furioso. 011 a fugir; *ll* l'fIbO

cntre as pernas, sc está longe.

A t'oragvm singular, a do homem que ai'-

fronta o perigo, si'nsinho, que tira a coragem

dc si proprio e não dos outros, é rarissima.

Mas mn tudo, cm tudo, st' vê o egoismo, a

maldade, a pcrvcrsidado humana.

E' raro o homem que tendo a barriga cheia

sc lembro, a sério. dc que os outros não co-

mcram. Que estando bem agasalhado, mcditc

Im frio. frio de morrer, que solfrcm milhões

dc. crcaturas. F, não lia nenhum, - ou ha tão

poucos que não constituem, no mundo todo,

uma dczcna, que reporta motadc do seu pão,

ou metade dos seus agazalhos 'com qualquer

d'aqucllcs quo !com fome c. que trem frio.

Nasua casa todos poupam. Pela sua fa-

zenda, todos olham. Na casa alheia ninguem

poupa. Quo a fazenda alheia se perca, diminua

ou se arruinc. ó indiffercnte.

Tudo isto demonstra' a espantosa inferiori-

dade em que vcgcta ainda a especie humana.

A sua animalidadc. l)iremos mesmo, a sua

perversidade. Ao mesmo tcmpo que tudo fala

cm ideal, em justiç: , em progresso, cm ¡.ierfcição

hnimmal

Devemos

ridículos.

Não foi para chegar a esta conclusão que

cu estive a estabelecer pri-missas. Eu queria

apenas registar um facto que, sendo elementa-

r¡ssimo, corriqueiro, d'uma pratica constante,

passa a quasi todo o mundo despercebido. Não

digo bem. Elle não passa despercebido. Mas

ninguem demora sobre elle o pensamento. l'or-

que, dc contrario. vcriamos todos quanto é as-

natico o propusito, em que parece que anda-

mos, de imitar a Providencia, isto é, de ar-

rancar um homem ¡.uxrfcito, d'um dia para o

outro. d'esta massa bruta que ahi fica definida.

Estamos longe, exlraornlinariamcnte longe,

não já da perfeição absoluta, mas do pro-

grosso que a toda a ho'a upregoamos como o

facto definitivo i_l°amanhi'i. Muito longo! Anda-

mos a fazer esforços gigantes. a gastar ener-

gias, a consumir actividades: por um progresso

impossivel. impossivel! No lapso traçado pela

nossa imaginação docutia. Quero dizer, só será

realisavcl ein dois mil annos aquillo que nos

parccc, por uma illusão filha do nosso pro-

prio atrazo, rcalisavcl em dez anuos.

 

('tilICOl'tlill' (IUtE SOIHOS lllll POUCO

'l'udo .subordinamos a formulas, quando,

afinal, tudo está subordinado á natureza. A

   

cvolução da especie rcalisa-sc por leis filltllf'::

fixas, ¡nvcncivcis, que não está uu nossa inãlo

alterar ucni apressar. Ncin apressar! Pins que

a propria educação não é mais, afinal. que,

|por assim dizer, o enfeite do artificio. U verniz

com que aos nossos proprios olhos or:i_-ultainos

a rudeza nativa. A csscncia só se altera, não

pelo esforço dos homens, mas: pelo esforço do

tempo.

E sendo assim, como é dcploravcl que não

nos limit/emos a aproveitar os recursos que n05

pcrmittc a phase evolutiva do utomcntol

C. -

_4_tup-

. . . Sr. redactor

Setubal - 27 - (i -910

Tendo chegado :io meu conhecimento que pes-

soas ha em Lagoa que. para de si d?sviarcm

suspeitas de serem consideradas como correspon-

dertcs do vosso mui acreditado jornal, não du-

vidam, sem o menor escruputo de consciencia,

attribuir tal missão a n'iinba humilde pessoa,sin¡-

ples leitor e assignante (to Poco (le Aveiro (com

o que muito e muito me bonro), isto com o ma-

nifesto intuito de me incompatibilisar com alguns

dns visados nas mesmas correspnntlcncias, como

succcdeu com o cxin.0 sr. dr. Barata, appello

para o vosso integro caracter do jornalista hon-

rado, sério c respeitavel. para que se digno de-

clarar se sou ou tenho sido o auctor das di-

tas correspondencias inscrita-i no vcsso destemido

jornal, verdadeiro flagello dos republítos d'estc

malt'adado paiz.

Pela publicação da presente sc confessa

De V. etc

Hurrrrim !tia/111,17.

(Tenente d'inl'antaria)

Não hesitâmos cm satisfazer os dese-

jos do sr. Guerreiro Fogaça declarando

firmemente que não são suas, nem ins-

piradas por s. exü', as correspondencias

dc Lagos, que teem sido publicadas no

Povo de Aveiro.

*4-er-

Oseculo
"W

Hoje deixo em paz o meu cauhenho e

dois grossos manuscriptos sobre cousas da

“emprcza mercantil, da rua Formosa, que

mc foram fornecidos, como subsidio, por

um amigo que me quiz anteceder, ha mezes,

na publicação das revelações que já fiz e

continuarei fazendo aos leitores do Povo de

Aveiro, para dispensar um pouco de attenção

a um facto que está succedendo na refe-

rida “cmpreza ,,, mas de que eu não tencio-

nava occupar-me pela simples razão de ainda

não existir quando me prOpuz mandar estas

desataviadas correspondencias para o mais

valente e patriotico jornal que se publica

em terras portuguezas.

Antes do satoio Avelino de Almeida (elle

tem mesmo cara de saloio,o diabo do homem),

mais conhecido pelo lanterneiro, ser elevado

a fundista do Seculo e a encarregado, no

mesmo jornal, de assumptos de certa impor-

tancia, esta gazeta fechava-se, geralmente,

pela volta das 4 horas da manhã, e muitas

vezes mais cêdo. Ultimamente, porém, tem-

se fechado cêrca das 5 horas, porque o

lanterneiro, que está bem . . . para “reporter,

de 3.“ ou 4.a classe, e até, talvez, para escrever

artigos relativamente regulares sobre assum-

ptos faceis, com 48 horas de antecedencia,

está muito longe de possuir a sufficiente

envergadura para exercer funcções como

aquellas a que ultimamente o elevou Silva

Graça.

Dotado de intelligencia romba e de vistas

curtas como já demonstrou no tempo em

que coçava a batina nos bancos do semina-

rio dc Santarem, e sem o expediente que

se requer nos primeiros redactores de jornaes

diarias, o lanterneíro maça-se e maça aquelles

que teem a infelicidade de o aturar. Os

seus partos intellectuaes são excessivamente

laboriosos. Os abortos, perdão, os artigos de

fundo do Seculo e as informações da i."

pagina sabem-lhe a ferros da caixa craneana.

Antes de traçar as primeiras tinhas nos

linguados, dá mil voltas ao touliço, e depois

escreve, risca, borra, torna a escrever e

manda á typographia, indo d'ahi_a pouco

junto dos compositores ou revisores pedir os

originaes ou as provas, que torna a riscar,

borrar, emendar ou substituir, no que gasta

tempo infinito.

D'aqui resulta que o pessoal, cançadis-

simo pelo aturath e extenuante serviço de

uma noite inteira, e já com o jornal quasi

composto incluindo os telegrammas da ultima

hora, está para ati, longo tempo, de braços

cruzados, á espera que o masmarro apre-

sente o quasi que falta, para se fechar o

jornal, o que representa um grande damno

para a saude de muitos empregados, que,

não ganhando ali o indispcusavel para se

sustentar a si e a suas familias, teem cá

fóra outros pequenos empregos onde são

obrigados a comparecer, uns ás 8 ou 9 horas

da manhã, e outros pouco mais tarde, não

lhes ficando, por consequencia, entre um

e outro serviço, tempo sufficiente para repa-

rarem as forças perdidas, facto este que deve

merecer especial cuidado, principalmente por

parte do Seculo que fala frequentes vezes

no robustecimento da raça e na protecção

que deve ser dispensado ao povo que soffre

e trabalha.

Sr. lanterneiro: vocemecê rabisca qual_

quer cousa, isso é verdade, mas a natureza

não o fadou para altas cavallarias, e por isso

arreie, ou, então, embrulho-se . . . n'aquelle

casacão jasuitico, seu companheiro insepa-

ravel nos tempos do seminario, que ainda

deve possuir como recordação das suas arre-

mettidas contra aquelles de quem agora faz

o jogo, e dos arrepios que the causava o

simples facto de ouvir falar na raiz cubica . . . ,

e peça a Deus que o mate ou ao diabo que

o carregue, porque os pobres empregados

não podem nem devem ser sacrificados à

vacuidade do seu bestunto.

i'm leitor :lo 'í'l'ol'o !Iii .Il'cii'm.
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Escriptorins du Redacção e Administração, da secção editora

mn todas as linguas, da organisuçño de tratlurçücs, sa-

lões de exposição e cunt'erencius, gabinete de leitura con-

tendo alguns milhares de volumes das lilleraturas italiana,

hespnnbolu. brazileim, portugncza. ingleza, turca, porsn.

allema, liollandeza. japoneza, russa e revistas t' jornaes

de lodo o mundo:

Faubourg Polssontére, ttt, PARIS

Com o concurso e cotlahoração cffccliva

dos maiores escriptores do mundo e sob a

direcção artística de um dos mais conheci-

dos desenhistas parisienses, vae começar a

publicar-se uma grande revista que tem por

fim vulgarisar em França-1 as lilteraturas es-

trangeiras e realisar o cambio litterario e

artistico entre os diversos paizes onde existe

uma arte e uma litteratura. O vastissimo

plano d'esta publicação, intitulada Cosmo-

polia, despertou cm França, logo que foi

conhecido, o mais extraordinario interesse,

associando-se expontaneamente a elle e of-

fcrecendo o seu concurso, quasi todas as

auctoridades litterarias e artísticas da grande

capital. igualmente na Italia, na Hespanha,

na Austria, na Allcmanha e em Londres

dlonde acaba dc. chegar o sr. Homem

Christo, Filho, que all¡ fôra exclusivamente

montar os escriptorios filiaes de Cosmopolia,

esta iniciativa foi acolhida com o maior en-

tbusíasmo e a mais carinhosa dedicação.

Cada numero de Cosmopolia terá uma parte

dedicada especialmente ao movimento litte-

rario d'um determinado paiz, e outra parte

sobre o movimento titterario internacional.

Em cada numero será tambem publicada

uma novclla completa dc um auctor estran-

geiro, ou inédita, ou ainda não traduzida

em francez, acompanhada do retrato do

uuctor e d'um esboço biographico que depois

será desenvolvido e publicado separada-

mente. Profusamente itlustrada pelos mais

illustres desenhistas da Europa e da Ame-

rica e obedecendo toda a parte material a

um elevado criterio artistico, Cosmopolia

será uma publicação modelar sob todos os

pontos de vista e prestará rclevantissimos

serviços á litteratura c arte contemporancas.

Dadas as prepcrções cotlossaes que teem

attingido os pedidos para o t.0 numero feitos

do Brazil, da Inglaterra, da Italia, da Hes-

panha e de França, a Administração de

Cosmopolia vê-se forçada,,para regular a

tiragem do 1.0 numero, a inscrever desde

já os nomes d'aqucltes que desejarem ob-

tê-lo. Assim, todas as pessoas que quizerem

ser assiguantes de Cosmopolia desde o

1. numero, inclusivé, devem enviar os pe-

didos de assignatura, devidamente datados

e assignados, até 1 dc agosto proximo, á

Administração, Rue Faubourg Poissoniére,

111, Paris, ou, para simplificar o seu tra-

balho, à Redacção d'O Povo de Aveiro.-
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A transformação ministerial ha pouco operada,

se constituiu surpreza para muitos emotivo de

indignação para outros, não éfacto de grande

importancia, por mais que d'elle faltam, espre-

mcndo-se em tons varios, as partes interessadas

no conflicto. E' um pouco para extranhar o trium-

pho de uma minoria parlamentar um tanto ou

quanto irriquicta, armada de paus dc bater bifes,

ou, melhor, seria um pouco para extranhar n'outro

paiz, seria mesmo impossivel tal solução n'outro

paiz, mas em Portugal . . . quem pode nunca dizer

o que vue succeder na politica, quoni pode algu-

ma vcz estabelecer previsões, dado como é tudo

arbitrario, desordenado e imbecil?

O caso do Credito Predial, por exemplo, bcm

estudado, visto á luz d'um são e desapaixonado

criterio, daria bem a medida da sinceridade com

que sc combatc, com que se finge combater no

jornalismo portuguez e constituiria optimo subsi-

dio para a historia da dcsmoralisação contempo-

raaea.

Durante muito tempo não sc faltou senão no

Credito Predial, na grande immoralídade quc o

seu descalabro financeiro representava, na signi-

ficação moral da sua ruína, mas, diga-se o que se

disser, o que sc procurava, dc preferencia, era

deitar abaixo o governo.

Veiu abaixo o govcrno,já merece menos atten-

ções o pobre envilccido banco hypothccario . . .

Mas eis que o novo governo chega, com arro-

gancias de liberalismo, precisamente na occasião

em que, all¡ em Hcspanha, o sr. Canalcjas, para

firmar os seus creditos como chefe de partido,

dando-se ares de Briaud, talvez um pouco azar-

zuelado, arreganha o dente a Roma, disposto a

fazer entrar a beata Hcspanha n'um caminho am-

plo dc reformas.

Que o novo governo apparecc quando nos

parlamentos estrangeiros se vcm de discutir inedi-

das de largo alcance social, como sejam, por exem-

plo, as aposentações operarias e a investigação

da paternidade, cm França, o orçamento de Lloyd

George em que esse grande homem de estado,

de accordo como velho Asquith, se propõe cer-

cear o poderio dos grandes de inglaterra . . .

Assim, consignando as continuadas affirmações

de liberalismo dos homens a qucm foi, d'esta vez,

confiado o governo do paiz, é lícito perguntar se

eltes tentarão, ao menos, imitar o audacioso Ca-

natejas, se Teixeira de Souza terá a precisa ener-

gia para se não deixar vencer senão apoz uma

porfiada lucta ?

   

seria interessante assistir ao esforço dc meia du-

zta de homens dispostos a trabalhar, com boa von-

tade, com tenacidade, com intelligencia, com au-

ctoridade moral, sobretudo, para de alguma ma-

neira conseguir isso cuja necessidade anda para

ahi mais ou menos imbecilmentc apregoada em

palestras e em gazetas--intcgrar Portugal na ci-

v1hsação moderna.

Assim, desde o momento que o governo cn-

tra com fumaças tibcraes, que faça liberalismo,

mas liberalismo bem comprehcndido, sem inspi-

ração da canalha fétida que sonha com bacha-

nacs vermelhas, na doce recordação das bebe-

de¡ras_das suas pacatas mcrcndas democraticas,

liberalismo a valer c começando pela reforma in-

tegral da legislação portugueza, pela remodelação

do cnsmo, pela criação d'uma Universidade . . .

A pasta da justiça está confiada a um juris-

consulto babil que, sc souber aproveitar-se da sua

Situação, de alguma maneira poderá contribuir

para levantar Portugal aos olhos dos cxtrangei-

ros, dc ha tanto habituados a considerar-nos como

uns marroquinos do occidcntc ibcrico, como um

sas phrases nada mais são que um reflexo da impul-

sividade do aggressive bacharel e stareotypnm toda a

sua inferioridade psychica. São o melhor documento

do processo.

Os homens de bem nunca poderão aanccionar bal-

xczas como as que resultaram do incidente da rua Si¡

da Bandeira, do que aahiu, bem ferido na' sua honra

de homem e de partidario, o sr. dr. Affonso Costa.

Homem de bemé o sr. dr. Duarte Leite e não deixou

de capitular de covarde a aggressão feita a José Pe-

reira de Sampaio, segundo um documento da acta de

pendencta (2). Pois com aquelle brioso e inquebranta-

vel cavalheiro, como superior e luminoso espirito,eslão

os que véem a questão pelos olhos da imparcialidade.

O publico, o grande _luiz sem paixões, sem pender

para um nem para outro campo, ja tuvrou a sentença;

c o condemnado não pode ser nquetle que diz ao seu

antagonista - Rehabiltte-se,detenda-se das accusa-

çõesli chamando-o à tribuna da imprensa como di-

rector dc um jornal, mas o que lhe responde no allen-

 

producto'de rcvivcsccncía selvagem na península.

Masun'ia quasi apostá-lo, não se fara coisa al-

guma, nao_ se passará de palavreado, da nossa ve-

lha, Incorrigivcl rhetorica lusitana, uns levantando

o_govcrno as nuvens, ainda que cllc não faça se-

nao asneiras, outros procurando cobri-lo de lama,

ainda que os homens resolvam administrar com

lisura os dinheiros publicos.

O novo primeiro ministro não eusaiará mcs-

mo _representar o papel de Canalejas, e este é

possivel que se não sáia bem do espectaculo tra-

vcsttido de Briand que isto, meus amigos, não

c Briand quem quer, e a verdade é que as nos-

sas celebridades, vistas do outro tado da frontei-

ra, não são mais do que umas pobres, desengra-

çadas caricaturas.

cio da traição, com argumentos contundenles, n'umn

das ruas mais publicas da cidade. como se a cidade

do Porto, com foros de civilisadu, não carecesse de

mais alguma consideração.

t) impulaivo nada vé,' isto é. nao rcflcxionu: o o

sr. dr. Affonso Costa não viu que a affronta mto era só

dirigida a um homem, mas nos sentimentos tiberaes

do povo poriuense, que se afez a vêr em José Sampaio

uni defensor austeru das suas immunidndes e fran-

quias, c da qual faz parte a segurança do cidadão.

A t) sr. dr. Affonso Costa commette a nggressño

vil que todo o Porto stigmatisou ncremente, c vae

para o seu jornal, que devia ter procurado no dia an-

terior para uma desatfronta digna o honrada, vunglu-

 

_ Estar no poder um governo novo não signi-

fica_ grande coisa. Emfim . .. era preciso que lá

estivesse alguem.

_N'um pai¡ dc grandes talentos como o nosso,

paiz que deu o sr. conselheiro josé Joaquim Go-

mes Pacheco, patria gloriosa dc Accacio, tanto

monta que governe Teixeira de Souza contra a

reac ao, como jacintho Candido por conta do

Que has.

Isto não se levanta senão pelo esforço de to-

dos, pela congregação de todas as iniciativas, pela

uniao de todas as vontades, de modo algum pelo

capricho do mando que suba :i cabeça de A. ou

de B.

E se lia ainda um fundo dc resistencia n'esta

velha população lusitana, se não morreu ainda dc

todo cru nos a crença em nos mesmos, dcsanu-

VIemos um pouco os espiritos, que o sr. Soveral

nos livra de difficuldadcs pelo lado da lnglaterra

e o sr. Pimentel Pinto, glorioso hcroe de'ijoa-

cc, nos garante a benção do papa . . . sc papar a

lcgação.

Que os dois Canalcjns, o dc lá e o de cá, to-

mem os pandeiros com L'nfmin, que a malagurña

não se deve demorar . . .

Bvlgari/Io.

____0›_-_

riar-sc da sua proeza: os allrages dos meus inimigos

lie¡ de despreza/ms ou CRngaYÍ-US pessoalmente, con-

forme parecer mais opporlnnoi' Do alto do puteiro, o

dr. Affonso Costa canta assim do papo inchada, como

se a acção praticada o cobrisso do brilhantismo do

heroel Conforme mepnrecer mais opportuno, clama no

seio dc uma cidade liberal, como sc clla fossa algum

burgo podre, onde impunemente pudessem andar á

solta turbulentas creaturas. Melhor diria o sr. dr. Af-

fonso Costa: Consoante me der la gana! Era mais pro-

proprio da sua novu alcunha.

Vamos concluir, que jr¡ nos sentimos (intimados,-

onojados-sejamos francos.”

Está o correio a partir, nao me deixando fazer

umas considerações u este artigo-principalmente :iquel-

lu passagem em que o Bruno grita no Alonso que ae

reliabilile.

Deixo esse encargo no director d'cste jornal-não

sú porque tica mais bem entregue, como porque elle

conhece bem as bestas que o Alonso atquilla.

Os que ha oito anuos montaram o Alonso são'

hoje montados por elle. Tristlssima ironia.

Até á semana.

Y.

  

Ni

Os leitores d'estu secção deviam ter reparado que

0 Bernardino Rachada, vulgo o Calcinhas, declarou á

[Ilustre assembleia de domingo ultimo, no comício

da capital, que Alonso, o grandessissimo doutor, não

estava em termos de . . . ladrar (mas está sempre

prompto a morder.. .) por virtude da sua nunca

assaz concertada laringe . . . Que bem queria elle,

accrescentou 0 Calcinhas, dar a lingua, mas os seus

amigos é que o não consentiam, visto que lhes cum-

pre velar pela sua preciosa existencia, mais Preciosa

do que uma que o doutor conheceu em Lisbon . . .

Ora vejamos como um dos mais conspicuos ora-

calos do partido considera o dr. Alonso. e quão pre-

ciosa é, para o partido do Margarida, u sua existen-

cm

E' na Vaz Publica de 18 de .Janeiro, de 1902, que

Bruno se expande, assim:

As declarações do sr. dr. Affonso Costa

ao partido republicano

IV

Nada mais quero, coutinúu declarando o bacharel

impulsivo, o iracundo franchinotc que prefere o cami-

nho direito e aberto, as acções de honra na sereni-

dade dos espiritos reflectidos ás encruzithailns que

conduzem à cadeia, ás aggressües covardes que nive-

lam o' individuo com a vaza social.

O sr. dr. Affonso Costa quer legal' a seus filhos

um nome honrado. Aspiração de todo o pac que tem

normalidade de sentimentos: e não duvidamoa que sa-

jnm legítimas essas aspirações: mas entendemos que

essas aspirações só poderão ter realidade dentro de

processos diversos d'aquolles que adoptou e declara

adoptar para o futuro. Covardia nunca foi diploma

de honra. individuo dado u rixas nunca foi typo de

bom caracter. A desleatdaile é um traço negro na vida

d'um partidario, como na vida de um cidadão.

A acção que o dr. Affonso Costa praticou na sua

¡mpulsividadc não só se reflecte na sua vida, como

dirigente d'uma escola politica, como nu- sua conducta

de mero cidadão. Desceu tum baixo na opinião pu-

Tomamos a pedir aos nossos assignan-

tes. afim de nos evitarem buscas trabalho-

sas. o favor de porem sempre o "imero

das cintas nos seus avisos ou recta: ..ações

_ ,-4.-,. .F_
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Volta a Agueda na proxima terça fei-

ra, o malandro! Adefender novamente o

pulhastro do Eugenio Ribeiro.

Forneçam-se de vinho na vespera.

Olhem que elle exgotta as tabernas! E

por causa das duvidas, avisinhem-se

d'etle' sem relogio, e com a carteirinha

no bolso interior do coltete.

Agora, que 0 Leandro já tem pouco

quo roubar, é preciso, mais do que nunca,

cuidado com elle.

Cuidado com elle!

VH-›O '77*

Por absoluta falta d'espaço não sahlram n'este

numero algumas publicações que temos em nosso

poder. Sahirão no numero tmmedlato.
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blica, que não ha meio de rehabilitar-se: e o sangue

do antagonista inoffensivo, repuxado no seu rosto, é

stigmn que jamais se apagal E não é assim, com a

sua fronte manchada, que ha de encaminhar seus fi-

lhos pela vereda do dever. Nada mais quero, diz o sr.

dr. Affonso Costa.

Pois nós queremos mais alguma coisa: que ae

lavo da intamia para bem da todos: amigos e inimi-

gos (l). o

.lá dissemos que, de modo algum, nos referiarnos

áquetle caso intimo, se o ar. dr. Alfonso Costa sou-

besse calar os impulsos do seu sentimentalismo n'uma

declaração politica, que ficaria melhor sem esse traço;

mas como os extorioriaou por esse processo, e como

se truta de uniu breve analyse a um documento pu-

blico, por incidente nos referimos ao patrimonio mo-

ral que pretende legur n seus filhos, os quaes deseja-

remos ver sempre norteados pela mais austera digni-

dade, mesmo para lição de seu pac, que deixou de

respeital-os no momento da aggressão vergonhosa.

Exarado este reparo proseguircmos, c vamos con-

cluir, porque não queremos abusar da posição, tão

deprimente, de quem suggeriu estas linhas.

 
Claro, cu não espero d'cste ou d'aquelle a re-

generação nacional, como é de uso dizer-sc em

calão patriotico, e não sou dos que sc cnthusias-

mam diante de programmas prcnhcs de ideias . . .

irrealisaveis, ou em face de planos mais ou menos

 

habilmcute urdidos . . .

Tomam-me por sccptico uns amigos optimis-

tas, riem-sc, por certo, um pouco da minha orien-

tação critica, e até já houve um ratão que deplo-

rou a minha incompatibilidade com a vida parti-

daria republicana . . .

Mas não esperando o resurgimcnto d'este paiz

senão da creação da consciencia cívica do povo,

do apparecimeuto do povo porta uez, da forma-

ção do seu caracter, da educação lda sua vontade,

Prosegue o sr. dr. Affonso Costa:

E emquanto tiver a estima dos homens de bem e

a confiança do meu partido, tornara¡ como novos ga-

lardões os ultrages dos meus inimigos, despresando-ns

ou castigando-os pessoalmente, conforme me parece¡

mais opportuno.

Estas coisas poderão sentir-se mas são das que

não deve trazer a publico um espirito reflectido ou

um caracter que simula prazer-sc, quando muito. Es-

(1) 0 Alonso já se lavou, na Opiniñu do lumele

Duarte Leite e não sabemos sc nn do proprio Bruno . . . -

Nota do Povo de Aveiro.

'WW
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O Colonial da ultima mala, n.° 32, de 15 de

maio, vem felizmente (questão de Pragauã) mos-

trar o que vae pela governação da India Portu-

guezu, para os poderes publicos terem mão,sus-

penderem, pelo menos, a faria com que se ar-

rombam os cofres publicos. já que não está nos

nossos habitos liquidar as responsabilidades e

mandar repor as quantias defraudadas. E o re-

medio deve vir de prompto, porque a tudo isso

accrcsce um conto de réis que se paga a mais

para tao zelosa governação.

Mas para a continuação d'elta, pelo menos

até 25 de novembro, 4.o centenario do grande

Albuquerque, que, além tumulo, está obser-

vando tanto desdoiro lançado sobre a sua obra

grandiosa. a magna commissão dos festejos, sob

a presidencia de S. Ex.“ o sr. Governador, re-

solveu convidar o sr. ministro honorario Ayres

d'Ornellas, para assistir aos mesmos festejos na

qualidade que the foram descobrir de herdeiro

do maior dos heroes portuguezes.

Hoje que a imprensa, os cscriptores, influem

   

(2; - E' nosso o italico d'estn passagem: e serve para

perguntar ao Bruno se ainda é honesto o Duarte. mesmo

quando na Run moribunda gazeta convida o povo do Porto

a prestar homenagem ao grande, ao tncommemsuruvel Affon-

so Costa. E, como estamos certos da que Bruno nada res-

ponderá,c como escreve no jornal em que se faz constante-

mente u apolheose do desvcrgonhudo Allonso e como é di-

rector d'esse jornal o honesto Duarte, nóu estamos dentro

da logica considerando-os a todos. .. archí-pulhau!

Nota do Povo de Aveiro.
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tão poderosamente na administração dos Esta-

dos, seja qual for a forma do governo, muito

foigamos que o sr. Ayres d'Ornellas venha ver

o que de arbítrio por reina em detrimento do

paiz, a fim de que, como testemunha dc vise, e

corn a sua voz auctorisada, livre da ruína esta

bella india de Albuquerque.

Que perigoso não ú um governo d'estes. quan-

do a india visinha esta a ferver e estalar em

dynamites contra seus dominantes, e aqui se

está pedindo o desarmamento, que o sr. I'iorta

e Costa tem concedido em grande parte, no in-

tuito do ganhar popularidade.

São terriveis estas desorientações politicas.

Com o mesan intuito fez cahir sua mão pe-

sada sobre a ultima eleição da Santa Casa da

Misericordia, isto é. sobre dois terços da irman-

dade composta exclusivamente de europeus e

seus descendentes, de modo que um militar se

vira forçado a sacudir a imposição mesmo em

pleno quartel general.

Está provado algures, que os aggravos á Mi-

sericordia costumam ser symptomas concommi-

tantes dos aggravos machinadoe contra os diri-

gentes, contra a ordem publica.

E como se explica a altitude silenciosa de S. Ex.:l

deante de tantos e tão frequentes desastres

nas construcções das obras publicas durante toda

a sua governação ?l

Foi o desmoronamento do paredão do aterro

marginal, junto li alfandega, em consequencia

da dragagem mal dirigida, prejuizo de milhares

de rupias. Foram os constantes desmoronamen-

tos dos paredões do caneiro de Santa lgnez, que

se construia de um lado e quebrava do outro.

As pontes em construcção soffrendo os mesmos

desastres. O reservatorio das aguas, construido

em Pangim, inutilisou-se quasi por completo, e

as suas aguas foram encher os poços, nffectando

a salubridade publica. () reser'.'atorio principal

de Chimbel, no mesmo estado lanlentavel nes

mech de abril e maio, tempo em qlle os povos

soi'frem terríveis penurias de agua.

E o interessante é que S. Exa', cnl 2 de ja-

neiro ultimo, no seu discurso (relatorio) na aber-

tura da Junta Geral da Provincia, dizia publica-

mente:

x=0 abastecimento d'aguas na capital é. dentro

de poucos mezes, uma realidade, como vós todos

sabeis. Vae ser canalisada já a agua para Os

principaes edificios publicos, e em seguida ini-

ciar-se-ha e continuar-se-ha regularmente a ca-

naiisação ás casas particulares.

Mas o que dentro dos poucos mezes se reco-

nheceu foi que as obras do reservatorio de Chim-

bel eram tão más, e executadas com tanta im-

perícia, que as aguas desappareceram dcsmentin-

do o que S. Ex.“ promettera na .lunta Geral.

E para não se avultar o escandalo do erro

de officio, se lembraram da evasiva de mandar

analysar as aguas para se inculcar que, por cau-

sa da inquinação d'ellas, é que se não fez o

abastecimento dentro dos poucos mezes.

Nos fins de abril a principios de maio o re-

servatorio de Chimbel só tinha no fundo umas

poças de agua misturada com a bosta das vac-

cas que por ia andavam livremente.

Provavelmente sobre as aguas n'estas condi-

ções é que se procedeu á analyse.

E lá esta um dinheirão empatado com resul-

tados negativos do abastecimento promettido por

S. Ex.n dentro de poucos mezes.

Sob o aspecto de erro de oft'icio, que passa

impune, quem sabe que operações financeiras

nos aggravarn o cllronico deficif.

Até á outra.

 

. . . Sr. Homem Christo.

Tive hoje uma grande, uma enorme satisfa-

ção com a leitura do Povo de Aveiro que todas

os domingos faz as minhas delicias. Vem sem-

pre sobwbo, mas hoje vinha genial! E sabe o sr.

o moti' 3 porque me deliciou hoje, talvez mais

do qnt os outros domingos, o seu jornal? E'

porque 3m respeito ao governo, ao rei, aos in-

trigante tanto masculinos, como femininos, as

nossas il :ias encontram-se e estão em conformi-

dade as lossas opiniões.

O sr. faz um retrato fiel dos acontecimentos.

O governo é execrado em virtude dos elemen-

tos que o compõem e pelos intuitos que o domi-

nam.

O rei. pobre rei, é atacado em toda aparte,

ainda mais nas conversas particulares, do que

propriamente nos jornaes.

Elie perdeu immenso em se entregar nas mãos

d'estes pilhos que hão de devorar o paiz, saciar a

sua ambição e comprometth-o. l-ia muito que

esta cabala se andava a urdir em torno do rei,

sem elle dar por isso. Quando se formou o mi-

nisterio Beirão, de triste memoria, pela cobardia

que revelou, já a intriga campeava. Calculavnm

que, pela terceira vez, Beirão não formaria mi-

nisterio, e já estava tudo preparado para a solu-

ção que agora se deu. Ficaram muito contraria-

dos, fulos, raivosos, por ter Beirão conseguido

formar ministerio. El-rei prometteu-lhe a disso-

lução da camara, a que agora faltou.

O antigo lemma «palavra de rei não volta

atraz» não teve agora a sua confirmação. O rei

faltou, e quer se seja rei, ou um simples particu-

lar, é abominavel faltar ao que se promelte.

Ha pessoas para quem a sua palavra vale mais

do que uma eseriptura' mas os tempos estão mu-

dados. A honra, brio, dignidade, pundonor, leem

hoje significação diversa do que tinham no lem-

po em quo os diccionariOs definialn estas pala-

vras. Politicamente, quanto mais velhaco, mais

tratante, mais patife, mais reles, mais desaver-

ganhado, mais aceitação se tem. t) homem

de bem está deslocado n'esta sociedade de pu-

lhas. Não anda, não caminha, não faz carreira.

E' verdade que os homens de bem ó que teem

a culpa, porqlle não se unem, não reagem, não

protestam, em quanto que os ladrões, os bandi-

dos, os incendiarios, os comilões, estão unidos.

Quando se toca n'um, refilam logo todas as

quadrilhas. Quem pertence ás quadrilhas pode

ser tudo quanto ha de mais asqueroso, porque se

lhe tocarem veem logo os outros em sua defeza,

emquanto que os homens de bem vêem-se sós,

isolados, abandonados até dos seus parceiros.

N'esta pobre terra quem triumpha é quem

mette medo. Quanto mais bandido melhor. Até o

rei treme das quadrilhas. Consta que o rei hesi-

tou, e hesitou muito em entregar o governo aos

protectores dos assassinos de seu infeliz pae e

irmão, mas a intriga estava tão bem urdida que

não lhe pôde resistir.

A rainha, principal protagonista d'este drama,

impellida pelo seu valido, e não podendo resistir-

lhe, como não resistiu a mulher de Fernando Vil

de Hespanha ao celebre valido Manuel Godoy,

apertava com o filho para resolver a crise e en-

tregar quanto antes o poder aos seus protegidos,

conniventes com os assassinos de seu infeliz ma-

rido e filho.

Como o rei não andasse com a presteza qlle

lhe exigiam, a rainha teve uma scena de amuo

com elle e sai'ou-se para Cintra, o que causou

surpreza pela precipitação. O rei, que parece não

poder assar sem o bafo da mãe, rendeu-se logo

e fez-[ge a vontade.

   

Ahi teem a explicação d'csta grande fatali-l

dade que está a pesar sobre o paiz e sobre o pro-

prio rei, que perdeu tudo. tudo, toda a sympathia

que a sua radiante mocidade e as lragicas con-

sequencias, que lho deram o throno, lhe tinham

acarretado.

Nem elle calcula o que perdeu, nem elle cal-

cula os commentarios que se fazem, neln as

apreci lções que por toda :l parte se ouvem.

E então da rainha?! Santo Deus, que é um

pavor! A rainha llunca foi sympathiña. por ser

hypocrita, por ser fingida. por ser Orleans; mas

era respeitada e não ridimllarisada; agora, nem

se calcula o que se diz, o que se conta e o que

se lho attribllel

E' a consequencia de levar el-rel a entregar

o poder aos homens mais cxecrados pela nação,

aos politicos mais reles, mais vis, mais ignobeis.

sem escrupulos, sem dignidade, sem brio o sem

vergonha.

0 primeiro dcver do homem que está n'uma

esphera superior é conhecer as pessoas com quem

tem que lidar. Esta falta tem feito commetter

muitos, muitos erros, erros enormes. e este, que

o rc¡ commetleu agora, foi espantoso, nlcdonho,

horrivel, estupcndo! Ha de ver as consequencias.

Meu Senhor, lia de sentir espantosalnente o acto

que platicou, o passo que deu; ha de pagar caro

a imprlldencia a que o arrastaraln. Se o paiz ti-

vesse o nervo d'oulras eras ja' se tinha levantado

em peso, para obrigar o rei a escorraçar estes

pifios ministros, que n'um momento infeliz e ver-

dadeiramente imprudente chamou aos conselhos

da corôa.

»lx :l:

Diziam os quadrilheiros que emquauto elles

não fossem chamado:: ao poder não haveria mais

um momento de soccgo n'este paiz. l-'oi com es-

lns cnntatas que embrulharam o rei, foi com cstc

rclcs palavriado, que os intrigantes. masculinos

c femininos, intrujaram o pobre rapaz que se

deixou cahir como um patinho nas garras da

quadrilha.

Vac, pois, o rei ver o soCCgo que tem e as

anlarguras por que vao passar.

Pobre rei, que não tem ninguem que lhe te-

nha amizade, nem a sua mãe, _porque se sua

mãe lhe tivesse amisade não o metteria na

arriosca em que o metteu.

i). Pedro V teve a seu lado Alexandre Her-

culano, que não estava filiado em partido ne-

nllum e conhecia os politicos como os seus de-

dos, por isso aconseihava o seu amigo com toda

il imparcialidade. D. Luiz I teve o conselheiro

Nazz 'etll, que o int'orlnava lealmenle dc tudo.

l). Carlos ainda leve o conde diArnoso que sem-

pre llle foi dedicadissinlo e tem provado que foi

o unico amigo que cá deixou. Todos os mais, in-

cluindo a mulher e o filho. é o que se vc

Teem acoitado, acarinhado, protegido, ameigado,

convivido, e até perdoado aos conniventes dos as-

sassinos de seu infeliz marido, pac cirulão. Teem

acoitado, acarinilado, protegido, ameigado, con-

vivido, e até perdoado :iquelles que em '28 do ja-

neiro andaram de espingarda aos hombros para

os expulsar e proclamar a republica e tirar-lhes

a vida se encontrassem resistencia.

E, dil'l'icil comprehender a psychologia do

rei e da rainha, que, antes de tudo, são de

carne e osso como o resto da humanidade. Não

ha homem ou mulher nenhuma, no mundo intei-

ro, que perdoasse, convivesse e protegcsse, os

assassinos des seus íntimos. Pois o que ninguem

era capaz de fazer fez o rei e sua mãe.

Podemos nós perdoar as offensas que nos fa-

çam, mas o que ninguem perdoa é as offensas

que fizeram a nossos paes.

Nas familias antigas levava-se a tal extremo

este principio, que não deixavam casar os filhos

d'aquelles que se tinham ot'l'cndido, e o cxaggero

chegava a tal ponto que por verdadeiras futilida-

des conservavaln um odio entranhado por mui-

tas gerações. Corra-sc o paiz inteiro, percorre-sc

mesmo as nações estrangeiras, e de certo não

se encontrará que o filho e o irmão, do pae e.

irmão assassinados, em dois annos se tornasse

o maior amigo e protector dos assassinos dos

entes que lhe deviam ser estremccidos. Isto nunca

se viu em parte alguma do mundo. °

E o que se ha de dizer da esposa e mãe dos

assassinados ?

Até causa horror, só o pensar no que esta

gente fezl l l

Que exemplos dão os nesses reis aos povos?

E' com exemplos d'estes que se ha de mora-

lisar o povo “f Toda a gente pretende seguir os

exemplos dos que estão nas pesições mais eleva-

das, o que o muito natural; é logico. Mas se a

primeira familia do paiz mostra tão baixos sen-

timentos, o que esperam dos que estão n'um

plano inferior?

Foi uma fatalidade para o rei, pa 'a a rainha,

para a nação inteira, este acto que o rei praticou,

chamando a governar o paiz a escoria mais vil.

mais reles, mais ignobil, mais abjel'ta, da politica

portuguoza, pondo de parte. traçando, ridiculari-

sando, ludibriando, homens de bem como lici-

rão e .Julio de Vilhena. isto, além d'umn levian-

dade impropria d'um homem de “31 annos, que é

rei, que tem de mostrar senso commum e crite-

rio, revela os mais baixos e dcprimentes senti-

mentos. Por isso eu disse outro dia que o rc¡

nom caiculava o passo que tinha dado, os com-

mentarios que se faziam, as sympathias que ti-

nha alienado, as más vontades que tinha conci-

tado. '

Eu sou apenas o echo da opinião publita e

traduzo os cornnlentariOs que tenho ouvido. Estes

homens, ou antes, esta quadrilha, é odiada, exe-

crada, abominada pela nação inteira, e o Rei que

era querido, adorado, estimado, idolatrado, e ar-

rastado na corrente de ilnproperios, com que a

nação i'ullnilla o governo e seus adherentes.

Desgraçado paiz, pobre povo, tão bom, tão

amoravel, tão docil, tão meigo, e tão mal com-

pensado na sua doce simplicidade, e na sua doce

ternura. N'esta terra só ha de maus os politicos.

porque o povo sempre explorado, sempre espe-

sinhado e sempre iudibriado, é bom, docil, amo-

ravei e tudo tolera e conscnte.

Tenho vivido com o povo, sentido as suas ina-

guas, as suas amarguras. chorado com elle, ten-

tando suavisar-lhe as suas dores e ninguem tem

tido mais doces compensações dohem queteuho

procurado fazer-lhe e da sua ternura infinita.

Como tu merecias, oh povo, que os dirigentes,

o rei, os ministros, as auetoridades, todos. emfim,

que estão investidos com qualquer parcella de

mando, te educassem, te apreciassem as adoraveis

qualidades da tua grande alma e do teu bondoso

coração! Em vez d'isto não fazem senão explo-

rar-te, victimar-te, expoliar-te; por isso o paiz está

n'uma deeadencia enorme, caminhando para a

ruína inevitavel.

  

a: a:

Muitos parabens, sr. Homem Christo, muitos

parabens, caloroeos parabens. A quadrilha deu

pincho com o ultimo numero do Povo de Aveiro.

Ato fazia consolaçào ouvil-a, bufava, espumava,

urrava que parecia que ia arrebentar. E' impos-

sivel que o sr. não ouvisse lá em Aveiro, na sua

thcbnida, os urros da quadrilha. Nós todos, os

que não comemos, impavanlos de contentamento,

gozámos a valer a raiva das bestas. Querem lili-

chal-o sr. Homem Christo, querem trincar-lhe o

coração, porque o sr. não os deixa devorar em

socego a preza que lhes cahiu nas garras. O seu

artigo de fundo vinha soberbo!

 

O POVO DE AVEIRO

Foi um acontecimento sensacional em Lisboa

no domingo o na segunda-feira. O Povo de Aveiro

era arrancado aos rapazes, passado do mão em

mão e devorado com.) se devora o mais saboroso

manjar. Houve quem desse 100 réis por um nu-

mero, para o levar a familia. Muitos parabens, os

mais cordcaes parabens pelo seu trillmpllo. que

t'oi completo. A quadrilha chiava que nem que

se lhe tivesse applicado um forro em hraza as

carnes tnmefactas. Dizem que o vão metter em

processo. Parabens.

Dizem que o Povo de Aveiro deve ser suppri-

mido, o sr. esquartejado, queimadas as sua carros,

as suas cinzas lançadas ao vento, extincta a sua

geração: eu sei la o que diz a quadrilha! '.7 Diz

o diabo! Mande mais, para o proximo numero,

que a gente gosta a valer.

Quanto mais raivosa a quadrilha está, maior

é o nosso contentamento.

ill. Í).
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Alli tem. dr.: ahi tem. Você deu :l mão aos tacs, e alles

puzcram o pé no logar dll maio. Ficou isso bem visto na

questão da limpeza dll rihnim.

Yom“: não viu o seu antigo correligionario. alfaiate, dis-

cursando lis lurbas e empregando contra você e os vcrcn-

dores da sua panelinlla os verbos mais ardjdos da sua cio-

qltcncill tripcirll ? Agllentc-os dr.; aguento-os, e pura ll outra

vez llolnestique-os melhor. Elles entendem que você nño foi

amigo do povo em fazer com que a Camara mandasse rc-

llrar dll ribeira os detritos do peixe, porque pertencem a

quem cumpra este. São tolos; porque qualquer boa medida

sanitariu e util ao povo: mas elles teem feito poucos pro-

gressos de educação nas lições eemanaes da chllfarica ma-

çonica, que voce dirige, e por isso ahi os tl-.m n dcitarem-lhe

a vocC- as culpas do motiln, que podia ter tido ciliianlicn-

cias graves: e não vêem que a causa to¡ a mam-,ira miiosu

como foi posta em pratica cssn medida, c Sobretudo o faro-

ritismo dc um dos da sua camarilha. que sem ouvir os col-

legas dirigentes do municipio, concedeu n limpczn da ribeira

n um apaniguado, que entendia que era só carregar e andar

ebs outros que o njuntnsscm. E foi por uma causa tão mal

cheiroso, defendida pela rútorica «soa/nada e salgadl'ça dl)

alfaiate, que sc viu n'esill villa todo aquelle apparnto mili-

tar? Que desopilanle comedia, logo na primeira acena, quando

nppareceu o capitlto do porto, fardado li pressa e lvl-m todos

os aros marciaes, fazendo lnmhrllr n S. Coelho com sua

espada dc cortiça pllrli matar a curriçu. Que regalo (lisiruttr

aquelle pratiuho da canzoada meuda republicana a atirar-sc.

as canallas do dr.

Vai disfrutando tambem isto, ú Branco; você é que

ganha, e ainda ha-de apanhar um quadro do Baeta. que o

represento a você, de balnndrllu, e vnrll na mao o com

os (niczinhos todos presos por uma corrente; (com os que

llle ficarem fieis, entendo-se, porque dos outros livre você a

dentada. que é perigosa).

P. S.-Recebemos agora a noticia da subida do Tei-

xeira de Souza ao poder. Agora esta vocii bem, ú Accuroio,

mais o seu tir. Mas tomo conta; voce lê iitn dos poucos que

um politica llíndn ve lllgumll coisa entre os caciques deste

concelho, e entao vnjll lá não nos cnconimnnde para admi-

nistrador o cigano du Alllouguia. Você !Jeni sabe as culina-

daa, que clic deu du outra vez; mande-o primeiro fnzcr

exame, porque não é 0 dinheiro nem a basot'ia que habilita

um xavier qualquer para um logar assim.

eu'.,WMÀÊPJ - - '-r

O Povo de Aveiro

Vende-se

Avelro-Klosque Souza, Praça de Luiz Cypriauo.

Lisboa -Tubacaria Monaco, Rocio; Kiusque Elegante, itu-

cio; Tabacaria Neves, Rocio: Tabacaria Marciais, Rua do Pi'ilt'

cipe 124, em frente do Avenida Polaco; Tabacaria Felismi-

no Paulo, Rua da Prata 205-207; Tabacaria illgleza, Praca

do Duque da Terceira (Caes de Sodré) 18; Antonio Loureiro

Calçada da Estrella, 59; Tabacaria Batalha, Calçada da Estrella

15,' Tabacaria Portugueza, rlln da Prata, iii; Tabacaria Ru-

pllucl dos Santos, rua do Ouro, 124; Tabacaria llocage, Pruçll

de D. Pedro 36; Havaneza Central, Praça de i). Pedro, 59,

Joao Teixeira Frazão, Rua do Amparo, 52; Alfredo Lourenço

de Sá,Ruu do Livramento 103;Kiosque Oriental, Praça Duque

da Terceira; Tabacaria Viegas, Rua dos Poyaes de Bento

102 a lot: Hozendo R. Gonçalves (Tabacaria Gonçalves, Rua

de Santo Amaro i a 5: A. Ponte Ferreira, Rua Conde Re-

' dondo 133 Bairro de Camões; ilnvanoza dos Paulistas, Cal-

çada do Combro 113:Tnbacaria Godinho, Calçada da Estrella.

25'. José dos Santos, Rocio, 108: Eduardo Augusto, Rua de

Belem. 102 c 103; J. iai-“errei“. Rua Saraiva de Carvalho

105 B.; .Ione Rodrigues Mattos, Rua dos Cavalieiros, 97;

Antonio Marques. Rua da Esperança, 210; José Fl'uncisco

Martins, Largo do Calhariz. u." 4; «luso Pires Gonçalves

Run da Magdalena, 188-190: Kiosuue Largo do S. Roque:

'l'ahacaria Amelia, Rua de S. Pedro d'AirantlLra, :t7: Manuel

Loureiro do Prado. Run do Possollo, 27. Tabacaria Machado,

Palacio Foz, Prllçll dos Restauradores, 31 K. Domingos Silva.

kiosque do Largo do intelnienle.

PORTO Tabacaria José 'l'eixeird, Praça de l). Pedro. l) e it);

Tabacaria de C. A. Guimarães, Rua Forme-ln. 290 A: \ntonio

Pinto, Praça de D. Pedro. 20; Alfredo Ril'eiro da l oslu, Rua

da Lupa, 15-16.

Espinho -Kiosque Reis; Vlzeu - Kiosque do Rocio;

Cha vee - Anulbal de Barros. Villa Real -- Kiusque Trin-

dade, Atvornlnha _Paulino da Silva Mendes. Estoril -

Alfredo i'inlo, Buffett: da Estação, Villa Franca de Xira -

Tabacaria Marciano Mendonça. Seixal - Profirio Ferreira.

Villa Velha de Rodam ;Antonio da (Fruz Pinto. Ilian-

uaide - Bento d'Almcida Campos. 8. Thiago de Cacem

_Joaquim Gervnsin. 8. Pedro do Sul_.lusé Augusto

d'Alrnelda. Fáro - Francisco Matheus Fernandes. Evora --

Murcelino Anthem Calça, Rua da Sallaria 19-21. Cascaes_

Jose Jacinth l). Cabral, Tabacaria Aurea. Cortegana,

Alelnqucr- João dos Santos Pereira. Pedome, (Algarvàñ

Antonin Anacleto d'()liveirn.

Torres Novas _João Rodrigues Scntieiro. Amareleja

A Moura - Manuel Frade. Castello Branco - Vende-se

pelas runs. Monte-mÓr-o-Novo - Fortunato Reinuta. Ton-

della -Mario do Carmo. Pedrogam Grande - Adelino

Lourenco dos Santos. ldanha a Nova - Cluvislinnn Pereira

Burlllll. Ançã - José da Costa Neves. Braga - Manuel

Gonçalves Vaz, Kiosque Gonçalves. Taboa - Francisco da

losla Carvalho, Mansão - Joao da Silva Guimaraes. Fl-

guelró dos Vinhos-José Miguel Fernandes David. Pinhel

- Estabelecimento de D. Josephine da Silva Torres.

Vianna do Castello -No estabelecimento de Boaven-

tura José de Carvalho; José Antonio d'Araujo Junior. Ruas

de Maio, 122. Lamego- Joaquim Valente. Castello Novo

(Bt-ira Baixa) Jeito Pereira dos Santos. Elvas-Luiz Sa-

muel da Silva. Aguada- Eduardo dos Santos Trinta. Oo-

vllhã -- Joilo Pereira Saraiva. Santa Cruz da Graciosa-

Antonio Ernesto Esteves. Fundão -- Belarmino Barata

Guarda -Jose' da Silva. Arganil 7 José Baptista de Car-

valho,

Cadaval-Antonio Lopes Leul. Sobral de Mont'Agraço

_Arthur Carvalho. Moura-José Fragoso de Lima Nunes.

E¡

Tavira-Francisco Peixoto. Alcochete -Joaquim Valentim. de primeira ordem. das

Santarem - Vende-se nas ruas. Cezlmbra 'Antonio José casas Bauer, Schelter,

Pereira. Coin (Arganil)~Antonio dus Neves Pimenta -caa- Berthol, Klinkardt, In-

tetlo de Vide-Antonio Loucnço Bcliz. Villa do Cano-

Antonio Martins Florentino.

Louzã- Adelino P. Iii-se. s. aartholomeu de Messi-

nel -A. Cabrita do Rosario. Carregal do ea¡ - Ramiro balhos _

Paes Esteves. Coimbra ~ Tabacaria Central1 Rua Fer- como livros,

  

reira Borges 27; Casa Feliz, rua infante D. Augusto. Oliveira I I

do Hospital-.José de Mello Alves lirandlto. Alcobaça-An A OS h

tonto Vnzno. Gouveia~Manuel A. Manta. Rua iiraamcamp. g g

Leiria ~Jayme Monteiro. Portalegre _.ioao Gervusio Cmvlilu

Largo dll Sé. Vendas Novas-Joaquim Murin de Andrade (u -

i'arhm). Setubal - Manuel Tavares. Arronches - Miguel

Maria.

Vianna do AlemteJo-.Jollqnim Antonio ('llrvalllo. Lo-

rlga (Ceia) - ,João Mendes Cabral Lllges. Escallos de Cima

(Beira Baixa) -Migllel Maria Tavares. Lagôa, (Algurvc)-tvlu-

noel Rodrigues Rogado. Villa Viçosa-Luiz Fillipped'Ahreu

Bragança- Manuel Benito. Funchal - Francisco de Senna

Lisboa, Kiosque du Constituição. 8. João da Madeira

- Venda pelas ruas. Oliveira d'Azemels - Venda pc-

¡as ruas. AIbergarIa-a-Velha~\icnda pelas ruas. Porto de

Móz-José Henriques. Alandroal--Armando Tavares de

Moura Pnlllns, Pilarlnacia Caeiro. Thomnr _Joaquim da

Costa li'urvnlho. Alemquer -Jol'tu Matheus da Silva Brito,

Run Direita. Fáfe _ Almeida Guimaraes Sr Alves. Ca-

banas-Julio Requixn. Ponta Delgada-8. Miguel--Caie

Tavares. Guimarães-Antonio Lopes Martins. Eamorlz_

Emilio Augusto Fernandes. Olhão~Autonio de Souza (lou-

veia. Villa do Espinhal ~ Augusto Duarte Bento_ Moita

do Ribatejo-Victorino Soeiro.

BRAZIL

Rio de Janeiro - Manuel Botelho d'Abrcu - Associação

dos Empregados do Commercio - Avenida Central, 12.0.

Manaus~Agencia Freitas.

Os melhores. os mais baratos, os mais resis-

tentes, são Os da casa l"*§l)l'i(), MIRANDA Si CA¡

SHOWS. Representante da Casa J. G. Schelter

e Guescke incontostnvelmente a melhor fundi-

ção do mundo!

Material branco, estrangeiro, sempre em de-

posito, ao preço do nacional.

Pede-se a todos os srs. industriaes que não

fechcm as suas transacções sem consultarem os

nossos preços.

Pedidos a

PEDRO, MIRANDA & C.a Sche'

Rua da l'icaria, !SD-PORTO

Telegrammas «ADN/\Rilttzv Porto.

*tirante iunleitaria Parisiensl
Casa fornecedora de lunchs. Iantarcs

e soirccs no Porto c província

BASTO, LEMOS, FARlA à. PEDROSO

167, Rua de Santa Catllarína, 171~Porto

    

A. Au llll & E."  
20, LARGO DE S. DOMINGOS, 2

LISBOA
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ugmentado com muitas sortes novas de ef-

felto surprehendenlc, e com especialidade

a dança phantastica. o Espelho encan-

tado e uma Mulher queimada viva.

[ilustrado '30m mais de 100 gravuras-Preco,

300 réis.

A' venda nas principaes livrarias, lriosques e

tabacarlas.

'Deposito geral, Casa de Variedades, de .l. (i.

Oliveira, Calçada do Garcia, n.0 38,1."-Llsboa.

Casa Damas
Praça de Carlos Alberto-PORTO

0 MELHOR ESTABELECIMEETO

de CONFEITARIA,

MERCEARIA

e VINHOS

Telephone n." 300 - Adresse - Casadamas

e Util! Biltiiü-RHSlalllalllB
CASA DE CONFIANÇA

FORNECEDORA DA CASA REAL

[lemos 8( C3 11,“
90, Rua dos Clerlgos, 94

n. HNSELMO a 0.a _
Completo sortido de todos os artigos de

pastelaria e sairhicharia

Almoços das 10 á i hora da tarde

Jantares das 6 ás 8 horas

Serviço :i lista até uma hora da noite, chá, leite.

chocolate. café, cacao e canja de galllnha

R toda a hora

 

   

  

    
   

  

 

:ll
Oanallsações para agua, gaz e acetylene,

Gazometros para acetyiene em :.hapa

de ferro chumbada, com um e dois ge-

radares, os mais praticas. solldos e eco-

nomlcos

Absoluta segurança e simplicidade no

t'unccíonamento. O mais perfeito purifica-

dor até hoje conhecido. Acculnulador inte-

rior. Carboneto dividido em secções. Gazo-

metros para bordo. Montagens garantidas e

economicas.

Pedir preços e condições a

2., Run do Correio, 12

PORTO

confeitaria.

LARGO o: s. DOMINGOS, 20

L | S B O A

Basa de

variedades

jornaes, prospeclOs, fa-

cturas. bilhetes de vi-

sita, bilhetes de estabc- u

cimentos, lnemoramluns. -

estatutos, circulares, etc.,

etc.

Toda a corresponden-

cia é dirigida para Aveiro,

a Francisco Manuel Ho-

mem Cllristo, proprieta-

rio e director do Povo

de .tveiro.

(Unica neste genero

em Portugal)
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Apparelhos de presti-

digitação e interessantes

novidades dc Paris e

Berlim.

Remotlc-se gratis o

novo catalogo iilustrado

com bellos desenhos.

Pedidos a .l. (i. Oli-

veira, calçada do Gar-

cia, 28, lúh-Lisboa.

@List

Typngraphia _2_

Ea tapar

DO

Povo de Aveiro

 

   BURGESt Hillil]
BOMJARDlM - PORTO

     

Compra e vende papeis de credito e

executa todas as transacções bancarias.

Elsa Expunallnra de llllHüS

Vende vinhos velhos e de consun'lo, por

junto e a retalho e das melhores proce-

dencias.

Melhoramentos Confeitaria Oli-

de LÍSbOa e veira, Limt.da

POt'tO Praça de Carlos Alberto

(ou &manelra unica de

atrahlr o tourlamo., tra-

zendo-nos l8:500 contos

de reis, em regra, por

ontra todas as doen-

ças nervosas, rheu-

 

matismo, impoten-

cia e dores de cabeça.

Preços - Annel ele-

ctrico simples, 200 rcis:

com força dupla, 300

réis.

Anne] electro-ma-

gnetico em double ouro

a duas correntes, 500

reis; o mesmo a tres

correntes, 800 réis.

Annel electro-ma-

gnetioo a tres corren-

tes, cinzelado em dou-

ble, ouro,suporior, 1$000

réis.

Remette-se a quem

enviar a importancia e

  

'esta typographia,

montada com ma-

terial extrangeiro

PORTO

Pretertr sempre os iun›

gentrost,i)ietz &Listing, mais 25 réis para o anno) por chs. almoços e jantares de

Albert & 0.", Turlot, porle- Fr. de Paula Botelho esta casa.

se fazem todos os tra- Pedidos a J. G. Oli- “um“ preço_ 100 reis. _ _

typographicoa, veira, Calçada do Gar- e eo reis, nas livrarias de ”maul” da C“” ”e“

revistas, cia, 38, 1.0-LISBOA. Lisboa e Porto. i Telephone n.o lo


