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Par-tar, villanagem!

 

Nunca houve estadístas n'esta terra,

a não ser o infante l). Pedro, assassi-

nado brutalmente em Alfarrobeíra, o

conde de Castello Melhor, derríbado do

poder por uma conspiração palaciana, e

e grande niurquez de Pombal, morto no

exílio, e muito feliz porque a bondade

de uma rainha, o seu escrupulo de con-

sciencia, o respeito pela memoria de seu '

pac, qualquer out'a circumstancia, qual-

quer outro sentimento, mais doque uma

(-¡reumstancia reunidas, mais do que um

sentimento conjugados,o não fez subir o

cadafalso.

Politicamente, nunca houve, mesmo,

ou raras vezes tem havido, intelligencias

largas, profundas, luminosas, vendo d'alto

e ao longe, apoiadas n'um solído cara-

cter, isto é, inlelliyencias nobres. Nem

as podia haver. Não as permittia o

meio. Não lhes dava successe, prestígio,

triumpho, esta pervertída, esta corrupta

atmosphera nacional.

() que nós aqui chamamos sempre

grandes inlelligencias, grandes !ale/1103,

foram homens astutos, argutos, emeritos

sophístas, mestres chícaneiros, habeis tra-

paceiros ou vclhacos, insignes na arte

de comprar os outros e de se vender a

si proprios. Principalmente quando sou-

beram manejar com brilhantismo a pa-

lavra escripta ou falada.

Apesar de todos os doestos que rece-

beram, de todas as injurias que sobre

elles arremessaram, os dois homens-

exemplo recente - de mais prestígio

n'esta terra foram Emygdio Navarro e

Marianne de Carvalho. Porque? Porque

eltes possuiram a fórma caracteristica, a

mais caracteristica, a mais completa, a

mais pura, da intelligencia prostituida.

Nada mais. O que seduzia o publico era

esse fundo de prostituição. Nada mais!

Venderam-se sempre. Pozeram sem-

pre a sua penna ao serviço de todas as

:ausas que rendessem, ou pagassem. Na

politica, como na finança. E, naturalmente,

e, forçosamente, como toda a gente que

defende a mentira contra a verdade, usa-

ram de bellos artifícios, de iirades sober-

has, de lrucs magistraes, de piadas de

ironia e graça para fazerem passar a men-

tira por verdade.

Eram dois bandidos notaveis. Eram

dois corruptos com talento e com graça.

E é isso o que seduz, e que attrahe, o

que dentina, o que tem prestígio n'esta

patria miseravel.

A virtude foi sempre para nós uma

coisa secundaria.

.legamo-la, hypecritamcnte, como arma.

Mas foi sempre para nos uma coisa se-

cundaría.

E' n'esse facto, n'esse traço ignomi-

níoso do caracter nacional, que esta o

segredo do triumpho do Teixeira de

Souza, do Alpoim e do Affonso Costa.

E n'esse facto, n'esse traço ignomi-

níoso do caracter nacional, que esta o

segredo da queda de .João Franco e o

da morte de D. Carlos.

Sem duvida que Teixeira de Souza,

Alpoim e Affonso Costa não teem o va-

lor que tinha Marianne de Carvalho e

Emygdíe Navarro.

Marianne de Carvalho e Emygdio Na-

varro não eram duas ¡ntelligencias no-

bres. Não eram duas intelligencias que

se apoiassem no caracler. E, digam o que

disserem os que não sabem observar,

ou os que olham tudo com superficiali-

dade, só são grandes intelligencias as

que reforça e caracter.

Só essas se elevam. Só essas, despre-

zando ou dominando mesquínhos ínte-

resses pcssoaes, ou miseraveis interesses

de facção, só essas, possuidas de abne-

gação ou incendidas no santo amor da

verdade, podem desferir vôos á con-

quista do bem da humanidade.

Não eram duas inlelligencias nobres

Marianne de Carvalho e Emygdio Na-

varro. Mas ambos esses homens pos-

suíam faculdades intellectuaes verdadei-

ramente notavcís. Sob este ponto de

vista não ha comparação entre elles e

Teixeira de Souza e Affonso Costa. Fí-

ca-lhes abaixo Alpoim, embora Alpoim

tenha qualidades distinctas de orador

parlamentar. O fundo de prostituição,

porém, é o mesmo. Ou antes, é maior.

Vamos descendo na intelligencia como

vamos descendo no caracter. Teixeira de

l'-.
..o

Souza, Alpoím e Affonso Costa são me-

nos intelligentes e mais bandidos do que

Marianne de Carvalho e Emygdio Na-

varre. Mas, por isso mesmo que são

,mais bandidos, por isso mesmo não teem

inimigos, nem encontrarão as difficulda-

des que, ainda assim, encontraram os

redactores do Diario Populare Novidades.

Esse é, desgraçadamente, e traço fun-

damental do nosso caracter.

D. Carlos não era bem, tinha mesmo

g'andes defeitos. Mas, ainda assim, pos-

suia virtudes incompatíveis com a poli-

tica, os politiqueíros, os bandidos, diga-

mos tudo: com o caracter nacional. Não

,foram os seus defeitos_ já uma vez o

dissemos-mas as suas virtudes que o

mataram.

Ernquanto D. Carlos se limitou a de-

fender e throno, deixaram-n'o. Mas no

día em que elle quiz defender 0 the-

souro e a moralidade publica, mata-

ram-n'o.

D. Carlos fez consistir a sua acção,

muitos annos, em nomear o ministro da

guerra, os altos commandos militares, e

em fabricar leis de defesa monarchíca.

Fei sob o seu influxo directo que se

fez o Codigo de Jusiiça Militar, o Re-

gulamento Disciplinar do Exercito, que

se fez a lei de 13 de fevereiro e que se

creou o Juizo d'lnsirucção Criminal.

Eram medidas de defesa monarchica.

Deíxaram-n'ol Os liberalões deixaram-n'o!

Os que se esfalfam agora a acclamar a

liberdade, deixaram-n'o! Fizeram mais do

que deixa-lo: applaudiram-n'o, atiçaram-

n'o, exaltaram-n'o, lamberam-lhe a mão,

servis, abjectos, arrastando-se na lama.

Esse farçante, esse charlatão que vo-

mita celeras anti-clericaes, agora, a todo

o instante, que fala todos os dias, no

Primeiro de Janeiro, em conquistas da

liberdade, lembrando aos canastrôes a

sua origem plebeia, era o que ajudava

á missa na Nunciatura, era o que pedia

perdão por se ter batido em duello, era

o que pedia dispensa de magro, era o

que ajoelhava, contricto, a receber a

hostia consagrada, era o que dizia ao rei:

-w Dê-lhes para baixo, meu Senhor! Tudo

é lícito em defesa do throno e do altar! »

Esse infamissimo souleneur Dantas

Borracho, vergonha do sexo, e não já,

somente, do exercito e da patria, esse

venenoso tortulho de bordel, que é, pre-

sentemente, outra pilastra da liberdade e

da moralidade, era o que corria á bofe-

tada e a chicote todos os soldados que

encontrava a ler as gazelas democ aiicas.

Mas o rei oppoz-se um dia a que fosse

ministro da guerra esse bebedo sem ver-

gonha, esse sujo tombador, esse souie-

neur ignobil. Teve o rei essa virtude!

Mas o rei oppoz-se um dia a que o ee-

lebre Zé Gatuno fosse ministro de qual-

quer pasta. Teve o rei esse decoro! Mas

o rei oppoz-se um dia a que fossem sa-

tisfeitas as ambições de João Arroyo, o

larapio dos tapetes, dos reposteires, dos

azulejos e dos pannos d'Arrás. Teve o

rei essa dignidade! Mas o rei quiz, por

fim, fechar-lhes, a todos clles, as portas

de thesouro. Que mais era precise para

que perigasse a liberdade?

Então, sim, perigou a liberdade! Então,

sim, o rei foi um despota, um tyranno,

um alma negregada!

Não perigava a liberdade emquanto o

rei se limitava, sem escolha de proces-

sos, a defender o throno, deixando as

portas do thesouro escanearadas. Em-

quanto o rei forjava e odioso Codigo de

Justiça Militar, o odioso Regulamento

l 

 

vereiro e o perigoso Juizo de Instrucção

Criminal. quuanto o rei prohíbía que

os republicanos falassem nos seus clubs

ou escrevessem livremente nos seus jor-

naes. Estavam escanearadas as portas

do thesouro? Viva o rei, o patriota!

Para que eram precisas mais liberda-

des? Liberdades tinhamos nós. Ale' li-

berdades de mais!

O rei entretinha-se com os republica-

IHOS, deixando os quadrilheiros monar-

chícos viver vida folgada? Esse é que

era o caminho. Força nos republicanos!

Para que eram precisas mais liberdades,

se tinhamos liberdades de mais? Força

nos republicanos! E viva o rei, o pa-

triota!

Mas fecharam-se as portas do thesouro ? 

Disciplinar, a perigosa lei de 13 de fe-i

 

“O rei, sinceramente ou não, quiz reme-

“diar os erros e os crimes que todos, in-

cluindo elle proprio, haviam p 'aticado'P

Quiz dominar, alem da quadrilha repu-

blicana as quadrilhas monarchicas? Quiz

mette-las na ordem ? Quiz impedir que ellas

completassem a ruína da nação? Morra,

que é tyranno! Fóra, que é malvado!

Esse é o traço dominante, esse é 0

traço ignominioso do caracter nacional.

N'esta terra triumpha o bandido. Trium-

,phou sempre o bandido. Sempre! Desde

homem illustre, um homem de bem, um

verdadeiro, um authentico, 11m glorioso e

heroieo cavalleiro, cahiu a gritar, grito

de maldicção, e sobretudo de predicção,

que ficou a soar como um dobre de finadOS

na historia d'esta patria, definindo, em

duas palavras, uma raça: Fartar, villa-

nageml

Fartar, villanagem! Numa predicção

de illuminado, esse homem viu o futuro.

grande homem de bem, soltou a mais

celebre phrase da nessa historia. E a

mais celebre porque marcou, a fogo,de-

finindo-a para sempre, uma raça.

Nos campos d'Alfarroheira cahiram,

para sempre, o talento e o caracter uni-

dos n'um abraço fraternal. Para sempre l

Alli se fanoa, alli tombou, a flor pura

da nossa intelligencia e a flor pura de

nosso caracter. Aquelles campos nós

iriamos, se a prostituição não nos houves-

se, a todos, mais ou menos, seccado o

sentimento, chorar a perda da nossa vir-

gindade.

Áquelles campos, regados pelo nobre

sangue do duque de Coimbra e do conde

d'Avranches l

Dois homens! Duas intelligencias! Dois

caracteres! Duas almas!

Os dois amigos! Os dois irmãos!

Víctimados porque foram intelligentes

e porque foram honrados! Porque no seu

 

cerebro só havia elevadas idéas e no seu'

coração as mais puras e nobres intenções!

Alliança intima, a da intelligencia e a

do caracter, que alii, n'esse infausto dia

con sepultada!

'ariar, villanagem! Nunca mais houve

período critico da nossa historia em que

se não podesse, apropriadamente, repe-

tir esse grito de dor, de tristeza, d'a-

margura, de maldição e de predicção!

Ainda agora! Matou-se um homem que

era mau, que tinha defeitos, mas que

viveu descançade e regulado emquanto

foi mau e que só mataram quando deu

mostras de se regenerar e de pôr termo

mem que, fossem quaes fossem os seus

defeitos, ao menos era um homem. Para

quê? Para lhe succedcr esta protervía,

este leilão de consciencias que cynica-

mente se estende por esse paiz fóra.

Para ficarmos sob e governo do Cricas

de mãos dadas com o Calcinhas, Teixeira

de Souza, Alpeim, Affonso Costa, Mar-

garido, uma amalgama de lama e pus,

uma misturada de imbecis, farçantes,

 

tratantes e pulhas abjectos, sem que se“

eleve do meio d'ella um atomo de cora-

gem, de nobreza, de talento, dc dignidade.

Que nojo! Quo veniagal Que covardia!

Que protervial

Dá vontade de morrer. De gritar, n0-

vamente: Fartar, villanagem! Mas não

, sem matar, matar, matar, primeiro, como

e heroico, o honrado conde d'Avranches,

até o corpo cahir, cançado de vencer, até

o braço, de matar, pender, exhausto. 0*

corpo, já sinto que não podes mais; e

tu, min/1a alma, ja' fardas!

E então, sim. Quando os portuguezes,

que ainda sentem circular nas veias

alguns restos do nobre sangue do duque

de Coimbra e do conde d'Avranches, ti-

verem cumprido o seu dever, matando,

ceifando, triturando a canalha, que o seu

grito de moribundos, 0 seu grito de mal-

dicção, seja mais uma vez:

li'ariar, villanagem!

nalha, mas fugir deante d'ella, mas dei-

xar-lhe, sem combate, o campo abandona-

do, nunca, jamais.

Ou estaria prostituida até aos ossos

esta raça.

 

os campos de Alfarrobeíra, em que um“

Esse homem, esse heroico cavalleiro, esse!

de 20 de maio de 1449, para sempre fi-'

a esta infame bacchanal. Matou-se um ho- 1

esta infamia, esta covardia, esta baixesa,

que ahi vae. Esta veniaga, esta almoeda¡

Então, sim. Mas voltar as costas á ca-

Publicação¡

No corpo do jornal 120 reis a linhu. Primeira pagina tlilet) réis.

Ultima pagina - pagina d'unnuncios - 40 reis n linha. Em

qualquer pagina u linha ó contada em celumnu d'annunclo.

Cá está elle!

Margarida, o do mlrln rrqurulmlv. escreve no

Mundo:

“Um jornal de Porto pnhlicou e as Non/dades trans-

creveram:

Fui honlem preso em Braga. ás ordena do sr. juíz

de instrueção criminal, o negociante sr. Sebastião dos

Santos Cunha, a quem !eram eneemmenrladas, por

pessoa que se ignora, 250 pistolas e 5!) cargas para

cada pistola. O preso diz não ter aceitado a encom-

manda.

Riquissímo Hoolie e riquíssimo governo que o co-

bre! ,,

Só faltava a esta besta convurlcr o ministe-

rio cm . . . posto de Inltll'utlçiio.

Mas como Deus cscreve direito por linhas

tortas, está exacto, salvo o devido respeito no

sr. juíz de instrucção criminal.

E foi o (Maus por

aquella obra!

Benzuo Deus.

que, ([1".~'¡)I' ii”, creou

___~›oa--.__

Bltlltllilllll Pllilllll

?vz-@r

E' como um jornal do governo chama ao bloco. Não

é má.

A verdade é que na caldeiradn se encontram besu-

gos progressistas e regeneradores, isto é, peixes d'um

e outro cardume dos dois que tem promovido a feli-

cidade do paíz, governnndo.. . e governando-se.

,Huang/UN? Hu uma maneira muito facil de

salvar a patria e de, no mesmo tempo, vingar

a republica. E' inelter na caldeirnda o I)erouet.

Escama os brazil/vs e . . . papa-es todas!

  

Safadissimos!

7%
Sob o titulo: A0 abandono a rain/za Maria

Pia nos tribmmrs, Iê-se no Cnmetim do Margu-

rido:

(Iomo hn tempo referimos, o mnnarchíco Soares do ('.us-

tro, com loja de fazendas no Chiado, chamou aos tribu-

naes a velha e doente rainha D. Maria i'la para esta ser

compolídn a pagar-lhe alguns contos do reia do vestidos.

O NI'. Jeñe de Pnívn, frunquistn, não ordenou acitação

para u acção, pnr entender que a rainha D. Maria Pia

não podia ser citada pessoalmente e que para a demanda

proseguir seria necessario a nomeação de um mordomo

espacial. E' cloro que, competindo u nomeação no rei,

este uñu a fazia e n demanda nenhum seguimento pedia

ler.

Por este processo foi sempre salva dos tribunaes a

rainha II. Maria l'iu. Agora porém que se trata Ill! um

monarchíce thalassa do Chiado, e tribunal da Relação de-

cldiu em sentido contrario, conforme o accordão que hoje

publicamos em rlz-lilo para melhor poder ser apreciado

pelos nossos leitores. í) relator do recurso, o i-clohro juíz

Veiga, mostra atá na fôrma como lavrou e nrenrilño um

certo desprezo pela velha rainha, a quem simplesmente

trata por sr.“ D. Maria Piu.

Em cumprimento d'cssc nccordão, tirado nn relaçñopor

unanimidade de veios, tem u rainha D. Maria Pia de ser

citada no paço, como qualquer simples mortal, por um

misoro official de diligencins. Não tem immunidndes u po-

bro senhora agora que está velha e doente! A proposito

não sería mau saber 0 que dirão a isto esses diversos li-

gurioa que para ahi vegetam, que se dizem defensores

mirugés da monarchia e que tanto apregpum o seu lea-

lismo monarchien . . .

. . . Orn oque hão de ellos afinal fazer, so não desempe-

nhnrem o relissimu papel de Int/'us e npunharem os cn-

hirlos?

 

Os miseravcis perguntam o que dirão áquíllo

os ligar/'05, que se dizem defensores rnmgrís da

monarchía e que tanto apregoam o seu lrnlz'svm

monm'c/zim.

Provavelmente os ligar/'os dizem que sendo t0-

dos eguaes perante a lei, o que se fez agora com

a rainha Maria Pia é o que tanta vez se fez na

Inglaterra com o príncipe de Galles, depois rei

Eduardo VII, e o que se faz em todos os paízes,

monarchicos ou republicanos, onde ha leis que se

ramprem. Ora agora o que elles podem extranhar,

com justificadissimos motivos, é que cumprindo-sc

as leis com a rainha Maria Pia, se não cumpram

com os republicanos. Isso sim!

E' 0 que dizem os ligorios, certamente.

Mas o que dizem os republicanos á peregrina

”teoria drnzorraiim sustentado pelo Cvmrlim do

Marg'aridu P

O que dizem ao facto dos safadissímos palhas

se indiguarem por se não ter aberto para a

rainha Maria Pia uma odiosa excepção ou por

não ter continuado a vigorar um revoltante so-

phisma, que a salvava dos tribunaes?

O que dizem áquellas expressões: tem a rain/za

D. M(iria Pia de Ser citada no Para, como qual- 

Composto e impresso na Typegraphia do Povo de Aveiro.

     

    

1/11” simples mortal, por um nu'sero official de di-

ligem'ias P

llcin?

Como qualquer simples mortal!

Por um misero official de diligencias!

llcin?

Não !rm ¡amam/'dada a pobre senhora, agora

que está vel/m r doente!

Hein?

Isto é importante, de capital importancia mesmo,

porque demonstra mais uma vez a absoluta falta

de sintrridadr d'rsres pill/fas. '

Porque demonstra mais uma vez que a repu-

blica, que a democracia, é uma simples arma

d'rspmzlação para rllrs e que, no fundo, se im-

portam tante com democracia e republica como

com a camisa que veste o imperador da China.

A rainha Maria Pia foi um dos grande vampi-

ros do thcsoaro nacional. Foi ella quem mais

compromcttcu o throno, n'esse sentido. Mas...

morlr ua rri dos admniammlvs, ao Ltandra, como

lhe chamavam, o Leandro, que ellcs vieram depois

a proclamar homem honrado! e. . .coitadinha da

santa rainha Maria Pia, que não trm lmmunldades.

Quer dizer, que póde pregar calotes á vontade!

0 filho, que pagou muito mais os erros e os

crimes do pac, e os erros e os crimes da mãe,

que os erros c os crimes dielle proprio, um mal-

vado! A mãe, uma martyr!

Raça de canalhas! Raça de viboras!

Que em tudo se conhecem. Que em tudo se

denunciam. O juiz João de Paiva,franquisla, quiz

salvar a rainha, empregando para isso um mani-

festo sophisma. Mas, para satisfazer um negociante

_fra/zqiii'sta, outros juizes da relação destroem agora

o sophisma, prai/'mudo uma brutalidade. Logo. . .

a culpa é dos frauqaistas! A culpa do soplu'sma,

e a culpa da brutalidade.

Raça de canalhas! Raça de viboras!

E não apparece quem esmaguefsem figura

de rhetorica, sinceramente-a cabeça a estas vi-

horas!

_Ó-Q+_

O Margarida !alegra/212011 a dizer our não qm'-

ria srr dzymtadn. Que so' queria ser. . . jornalista!

[Íslá bem.

Deputado, 0 Marin/m de Campos.

Elle . . . jornalista.

Eslri brm. Os dois, dão per/ritanmnlr a rravrira

moral e ¡vid/edital do partido rrpuhlirano.

E da patria, que alles todos 51.' propõem red¡-

mir!

HW_-

Brito Camacho pergunta: Como de-

monio adquiriria o sr. Teixeira de Souza

o Abundio?

ussa agora! Pelo mesmo processo per-

q'ue Brito Camacho adquiriu o Zé Bar-

boza.

_dC-_-

Que grande choldra!

Dizia o Almada. llU 9 d'alu'íl:

Dr. Mello Breyner

Regresson a noite passada de Bíarritz, com sua os-

posu. o nosso particular amigo e distinctiauimo clinico

dr. Thomás da Mello Breyner, a quem damos as boas

vindas.

Particular amigo do Derouct! lim medico

do Paço... particular amigo do Derouet!

Apaníguado!

Confidenth

Que grande cliolilra! Que ínfmníssiina chel-

dra!

Ainda hnvmms de ver o Deronet, o man-

ccbo Derouctz, a dançar o 'prix «lr (pm/n', com o

(Virus, no Paço das Necessidades, para deleite

de Suas Majestudcs!

«near»

Gaia vazias milhas!
thñ"v

E' candidato republicano pelo Porto o Marinha

de Campos. Com o Padua Correia ao lado, não

é assim?

Ainda não tivemos o prazer de ler a lista dos

candidatos republicanos pelo Porto. Mas se fi-

gura o Marinha dc Campos, como ouvimos, não

pode deixar de figurar o Padua Correia.

E eis um caso em que nós Iamentamos a falta

de direitos politicos nas mulheres. Se os tivessem,

com certeza que ao lado do Padua Correia e do

Marinha dc Campos encontrariamos . . . a Mar-

garida das Flores.

Com muita honra para a lista, deve-se dizer.

Entre a Margarida das Flores e o Marinha de

Campos e Padua Correia, a virtude é toda da

Margarida das Flores.

Mas que pulhas! Que grandes pulhas!
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Eleições

f=2§5=ñ
Tanto nos esforçámos por evitar o que ahi

vae, e debalde!

Debalde! Não ha homens n'esta terra!

E dizemos que não ha homens n'esta terra.

porque o rei nao fraquejou senão por se não

sentir com coragem para a lucta.

Logo dissemos-os leitores devem-se lem-

brar-teremos homem? Ve-lo-hemos.

A situação ia-nos dar o valor intellectual e o

valor moral do rei. E isso era tudo. Se o rei

fosse um homem, havia uma esperança. Se o

não fosse . . . estava tudo perdido.

Não que nós façamos depender do valor d'um

homem a sorte d'um paiz. Não que nós, por nós,

precisamos do rei para coisa alguma. Fossem

os portuguezes como nós, e rei e tudo teria já

voado pelos ares. O rei obrigava-se a andar, n

proceder. On acabava-se com o rei e proclama-

va-se a republica. Tendo o cuidado de fazer pro-

víamente aos republicanos, aos chamados repu-

blicanos, o que lhe fez Thiers em 1870. O que

lhe devia ter feito João Franco em 1908.

ilem sabemos que as circumstancias portugue-

zas não justificariam um procedimento como o

que teve Thiors cm 1870. Mas nem era preciso!

Uma grande zaragata era e e fatal. Mais tarde

ou mais cedo. Esta na mão dos homens habcís

precipíta-la ou demora-la. Pelo menos precipi-

ta-la. Demora-la pode ser mais difficil. Ora sobre

uma zaragala e faciiimo fazer uma limpeza. 0

nosso temperamento, os nossos costumes, o nosso

feitio não permittem conselhos de guerra como

os do Chateiet e Luxembourg. Não permittem

fuzilumentos, execuções sunímarias e cm nussa,

como as do quartel Lobau. Mas permittcm uma

limpeza, uma bella limpeza. Primeiro pelas ar-

mas, emqnanto durar a zaragala, e, depois, no

dia seguinte . . . a vela para Timor.

E isso basta. Cá para a nossa gentinha, como

licção mestra, é quanto basta.

Portanto, uns centos de portuguczes decididos,

e a pensarem como nós, c a questão estava re-

solvida. Levava o diabo o Alpoim, csse novo Jusé

Augusto, com os seus sermões (to bacalhau no

Primeiro de Janeiro e no Dia. Nós to diriamos,

popular .lose Augusto! E verias em que ficavam

as tuas cantílenas e onde iam parar as tuas

ameaças!

Nós to diriamos, Affonso Costa! Nos te diria-

mos, Margarido! Pobre João Franco, que foi um

banana! Pobre D. Carlos. que se deixou mor-

rer como um patinho! A mim me podem voces

matar com facilidade, porque não tenho meios

de me guardar. Mas fosso eu rei e veriamos!

Quando mo mataSsem, já eu tinha estoirado uns

centos d'clles.

Joao Franco não tinha conhecimento nenhum,

nem D. Carlos, do miseravei estofo revoluciona-

rio d'esta terra. Não sabia que sendo os cana-

lhas capazes de inspirar todos os crimes indivi-

duaes, relativamente faceis de evitar, quando 11.1

cuidado e recursos, são no fundo tudo quanto

ha de mais commodísta, de mais egoísta, de mais

pusillanime, de mais covarde, alem de não terem

a menor capacidade netn arcaboíço para um

grande movimento collective.

Troquemos os papeis, i). Manuel! Venha para

aqui escrever, seis meses. E eu vou para ahi,

tratar com o Teixeira de Souza, com o Alpoim,

o Affonso Costa e o Margarido. E veremos no

fim de seis mczcs quem ganhou a partida: se

eu, ou elies.

Commigo é que haviam de ser os sermões do

bacalhau do Alpoim! A mim é que elle Ine hu-

via de ameaçar e metter medo! t

Mas não são assim os portuguezea e nós não

temos, como dizia Dias Ferreira, outros portu-

guezes. Temos de nos governar com a prata da

casa, ainda no dizer do fallecido estadista

Ora com a prata da casa c isto: se ha encosto,

tudo vae bem. Se não ha, está tudo perdido. O

ancesto, n'estcs cases, é o rei. Ou o poder.

0 rei, o D. Manuel, era um homem? Bella

coisa. Não era? ia tudo de roldão para o abysmo.

Não fOi um homem, não. O rei não foi um ho-

mem. E não o ha de ser nunca. 0 que o berço

da, a tumba o leva. Elle não nasceu com feitio

para luctar. Nunca o ha de adquirir!

E, coitado, sirva-lhe isso de attenuante: não

tinha ninguem ao pé de si. Aquillo era um

bando de mijaretas, desde o Beirão até ao ul-

timo ministro. E ministros e não ministros. Diz-

›se, garante-se, que os primeiros que aconselha-

ram ao rei, ao ouuldo, para não ficarem com-

promettidos no conceito dos correligionarios, que

chamasse o Teixeira de Souza, foram varios che-

fes progressistas.

Isto diz-se, e nós temos motivos para acreditar

que foi assim:

_Meu Senhor, não me comprometla Vossa

Majestade tornando publlco este conselho. Mas

chame o Teixeira de Souza. E' o ¡nel/tor que tem

a fazer.

, Não foi só um, foram varios chefes progres-

sistas a dizer-lh'o.

Porque? perguntar-se-ha. E' bem facil de per-

ceber. Porque a ficar de tóra o Teixeira de Sou-

za, a lucta era terrivel. O Credito Predial pres-

tava-se a uma especulação medonha. iiavia ar-

ruaças, lia-ria tentativas de desordem, de revolta,

que seria preciso reprimir com mão dura.

Qu)em era ahi, dos progressistas, homem para

isso“.

O que elies querem, como o proprio rei, é

comer a codca descançados. E o resto. . . são

cantigas.

O rei não poude, o re¡ não soube, o rei não

quiz resolver no sentido da ordem a crise tre-

menda que tinha deante de si.

Era a crise mais grave, dissemo-!o e dizemo-

lo, da vida do paiz. Era uma questão de vida ou

de morte, pois cra uma questão de impor a or-

dem, ou de ficar, de uma oez para sempre, á

mercê da desordem. Tanta vezo escrevemos!

O rei castigava os desordeiros ou premiavn Os

desordeiros. Subjugava as quadrilhas, ou dava o

triumpho definitivo ás quadrilhas. Optava pelo

segundo recurso ? ia ser uma orgia.

Tanta vez o dissemos! E eí-la ahi, a orgia.

Eis ahi confirmadas as nossas previsões.

Ei-la ahi, a orgia!

Tem-se visto muita coisa n'este paiz. Nunca

se viu esta orgia!

Era de esperar. A desordem terminaria infre-

ne. A anarchia iria até ao delírio.

Tem havido accordos com os republicanos.

Tem-se perseguido funccionarios por causa de

eleições. Tem-se feito toda essa poiitiquíce cor-

rupta de campanario para apanhar votos. Mas

nunca se chegou a esta choldra de um accordo

descarado entre republicanos e governo!

Houve allianças, sim, entendimentos, accor-

dos, entre monarchicos e republicanos. Mas entre

opposiçôea monarchicas e republicanos. Com go-

vernos, nunca!

Nunca! Nós conhecemos bem a politica dos

ultimos quarenta annos. A politica em geral e a

do partido republicano em especial. Um accordo

entre republicanos e governo, accordo geral, es-

tendendo-se ao paiz todo, nunca vimos!

Nas circumstancias actuaes, depois do as-

sassinato d'um rei e d'un¡ príncipe real, scria

eseandaloso e ví! o accordo entre as proprias

opposições monarchícas e os republicanos. E'

esse espectaculo que tem offendido a consciencia

publica em relação aos dissidentes. E' isso que

tem desacreditado os dissidentes perante toda a

gente séria. Quanto mais um accordo entre um

  

governo e um partido de revolucionari05, de re-

beldes e de assassinos! De gente que préga a

toda a hora a revolução, a toda a hora! que a

toda a hora aconselha a violencia!

isto nunca se viu! isto nunca se pensou, sc-

quer, em parte alguma do mundo!

O proprio Makavenko foi nm cavalheer ao pé

d'ísto. 0 Makavenko esteve as ordens dos repu-

blicanos. Mas não chegou á índeceucia, ao des-

caro, ao cynismo d'csses pulhas que occupam o

, pL-dt'r!

Honra ao Makavenko. O Makavcnko foi um

jpmhn. Mas não chegou a isto!

U Makavenko não chegou a nomear adminis-

tradores de concelho descaradamente republica-

nos! 0 Makavenko não chegou a ordenar que Os

administradores de concelho dessem !maquetes

aos republicanoa que vão ima comícios pedir a

immediata destruição da monarchia!

isto e a ultima das pulhiccs! isto é a mais

porca das orgias!

() Makuvcnko não chegou a ameaçar de trans-

ferencia, de castigo, Os magistrados judiciaes por

ellos se atreverem a cumprir a lei contra os re-

publicamos!

O Makavenko não ousou incitar os diseotos a

injuríar os magistrados que cumprem o seu de-

ver, a enche-los do doestos, de lama, de todas

as porcarias do bordel republicano, sob a pro-

messa da impunidade, isto é, da amnistía!

Essa infamia nunca se tinha visto, nunca se

viu n'este paiz. A essa ínfamia não tinha, ainda,

chegado ninguem em Portugal. Nem o Makaven-

ko, apesar do Makuvcnlco ter surgido n'um mo-

mento de terror. Honra ao Makavenkol

'Issa obra, essa bella obra, devemo-ia simples-

mente ao rei D. Manuel. Que esta' coacto, no

dizer dos quadriiheiros que querem atirar a pe-

dra e esconder n mão.

Essa obra devcmo-la ao rc¡ i). Manuel. Elie é

o responsavel. l-'óra o sophisma! Basta de covar-

dias e mentiras!

Elle c o responsavel. Ainda mais do que sua

mae e do quo o Cricas.

Ai de nos, se ainda estivessemos n'esta altura

a ser governados por irresponsaoeis ou meninos!

Elle é o responsavel. E, infelizmente, pela obra

mais funesta que se tem feito entre nós. E di-

zemos a mais t'unesta porque, no momento de

subir ao poder o actual ministerio, ainda poderia

haver remedio para isto sem necessidade de re-

cursos violcntos. Agora, ou o ministerio cahe já, e

com elle n orgia, a espantosa orgia que ahi vae,

ou, decididamente, não ha salvação para Por-

tugal.

O pouco que restava d'espirito d'nuctoridade.

d'espirito de legalidade, de deccncia goveruati-

va, foi-se. inteiramente! Foi-se com o preceden-

te, sanccionado pelo rei, das cortes estarem tl

mercê de meia duzia de bandidos que entram

por aili dentro a clamar, a berrar: Não quere-

mos, por mais tempo, este ministerio!

For-sc com o precedente, saucccionado pelo rei,

dos ministerios ficarem obrigados a respeitar as

audacias e os crimes rcvolucíonarios, sob pena

de serem deitados do poder abaixo.

Foi-se com o precedente, sanccionado pelo rei,

dos governos serem coagidos a nomear ministro

para Roma, para Paris, para qualquer parte, o

primeiro salteador que lhes appareça de loqucla

facil, sob pena dleite ir para o parlamento pre-

parar, eom o temor das suas ínsínuaçõcs mule-

volas, a casca de laranja que ha de fazer escor-

regar o gabinete nos corredores do Paço.

lim parte nenhuma seria rei, já o dissemos,

creatura que se atravesse a calcar assim aos pés

o prestígio do poder, o decoro da lei, a dignidade

da nação e a sua propria dignidade.

Cabe o ministerio? E calle já? Ainda se po-

derão restabelecer os bons principios, desde que

essa queda demonstra a revolta da consciencia

da nação indignada. N'esse caso ganhou-se. Se-

ria o caso do dizer: Ha males que veem por

bens. Mas não cabe? Tudo se perdeu. E de um

modo irremediavel.

Dizem as opposiçõcs que sim, que cahe o mi-

nisterio. E que cabe com as eleições. Nós não

acreditamos, já no ultimo domingo o dissemos.

Mas não temos o direito de o affírmar. Affirmá-

lo seria levar o desatento ao espirito dos que

confiam, ainda, no corpo eleitoral. E nós temos

por principio não desanimar ninguem.

Julie? Pois bem, experimentamos. A' urna, rc-

solutamente, com coragem! Experimentemos!

Não nos deixemos invadir pela preguiça. Não

queiramos ir atraz de evasivas faceis. Sejam

quaes forem as opiniões que cada um possa ter

sobre o resultado da batalha eleitoral, o dever

é ir para lá. E ir para lá com a energia da es-

perança, com a ié dos batalhadores honrados.

Os homens de bem podem ter todos a certeza

do que nenhum bandido falta la. Esses é que

não faltam lá!

Não faltam la os que se vendem por empre-

gos, por vinho, ou carneiro com batatas. Não

faltam ht os que querem satisfazer uma ambição,

.seja ella de que ordem for, uma vaidade. Não

falta lá toda a canalha quo tem esperança no

triumpho da desordem.

j Pois os homens de bem, só pelo vil egoísmo de

não se incommodarem, pois os homens que teem

que perder, só pela torpe commodidade de não

darem n'esse dia meia duzia de passos, ou nos

dias anteriores exercendo a sua influencia sobre

gente que dá o voto, porque se o não der não o

sabe usar, pois Os homens dc bem, pois os ho-

imcns que teem que perder, hão de mais uma

ivez repetir esse egoísmo vergonhoso, estupido,

¡.-ilvan deixando-se, por um sentimento tão mes-

quiuuo, tão miseravel. vencer pela canalha ?

A canalha só vence as eleições, porque os ho-

mens de bem não vão ú urna. A gente séria, ge-

ralmente, não vae á urna. As abstenções são

enormes. E essas abstenções proveem, em regra,

da gente de maior cathegoria moral.

Por Deus, ponham de parte essa pequenez,

essa estupidez, essa abstenção miseravel. Mais

civismo! Mais intelligent-ia! Mais facto!

Cerremos fileiras. E combatamos na urna.ener-

gicamente, resolutamente,-já que c esse um

meio de a vencer,-a orgia vergonhosa.

w

Magistratura lu ¡cia!
mm

Os governos tem-n'a desmoralisado,

como ás outras classes do funccionalis-

mo. 0 seu descredito é bem patente.

A maior parte dos juizes de direito

andam ausentes de suas comarcas, á

sombra dos amigos.

Um dos taes era 0 juiz de direito de

Soure, que foi castigado com a nomea-

ção dc auditor para o tribunal do con-

tencioso fiscal do Porto.

Os juizes da Relação do Porto estão

quasi todos ausentes da séde do Tribu-

nal. Alguns teem residencia permanente

em Coimbra, onde estão com os filhos.

Bonito!

O juíz de 2." classe Ovídio d'Alpoim

foi requisitado para servir no Tribunal

Internacional do Egypto, por influencia

do mano José. Lá está. Devia ter sido

logo desligado da magistratura portu-

gueza, mas não se contenta com as
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boas libras que lá apanha, e por in-

fluencia do mano José, continúa a figu-

rar na lista de antiguidades do ministe-

rio da justiça, subindo successivamente

de graduação.

Não ha lei que tal permitia.

Arbitrio e ínfamia!

Chegou do Egypto Alberto dc Souza

Larchcr, juiz que foi do Ultramar, tendo

passado a servir no Tribunal internacio-

nal d'aquelle paiz, ha vinte e tantos an-

nos, com grandes vencimentos, pagos em

libras esterlinas. Ficou por tal facto des-

ligado da magistratura do Ultramar, e

nunca imaginou que havia de ser ad-

mittido na magistratura do reino, onde

nunca podia 'ter ingresso. Pois valeu-lhe

o exemplo do Aipoim, e o ministro Fra-

tel já o admittiu no quadro da magis-

tratura do reino, não se sabe se para a

Relação, se para o Supremo Tribunal,

sem que haja lei alguma que tal per-

mitia. Arbitrio, infaniial Vem um homem

carregado de dinheiro do Egypto, occu-

par um logar que não ihc pertence por

título algum, com prejuizo da classe e

escandalo publico.

Isto e' a verdade. Os _jornacs não tu-

gem, nem mugem. Pudéra!

.lá se não pode supportar tanto roubo

e tanto descaramento.

A revolução ha de vir e em breve,

cruel e sangrenta. E' uma necessidade

social inadiuvel.

Z.

A revolução!

Que ella é necessaria, é! Que o auctor das li-

nhas que ahi ficam tem razão, tem. Mas quem a

ha dc fazer?

Quem a promcttc é precisamente o Alpoim!

E' precisamente o Affonso Costa, que tem feito

e faz como professor o que os outros fazem como

juizes.

A revolução! A revolução!
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Franqoismo

*sí-?Fan
. . Sr. Director do “Povo de .ribeiro,

No ultimo numero do seu periodico V. escreve: “Era

um grupo dc homens honestos, ao menos, esse grupo

de tranquistas . . . . . .. Até isso se foi! Até essa espe-

ranca se dissolveu!

“E' corto que a maior parte dos franquistas ainda

se mantecm e resolvidos. parece, a luctar pelos bons

principios. Esses pulhas que se bandearnm para os re-

generadores, para a peor das quadrilhas, não teem,

por emquanto, contra os seus antigos correiigionarios.

razão nenhuma . . . . . . . . . .

“E” certo que ainda ficaram no seu posto a maior

parto dos frauquistas. Mas é um symptuma terrível o

alarmante a deserção a que acabamos de assistir.,

Creio que V. erra n'esla apreciação, aliás contradi-

ctoria: “... Até isso se foi! Até essa esperança se

dissolveul. . . . . . E' certo que ainda ficaram no seu

pcsto a maior parte dos tranquístas..,

isto é que é consolndor! Abre-ae u uimoeda: c “de

nm grupo de homens honestos, saem meia duzia de

“pulhas que se bandearam pura os regeneradores.,, O

resto 7 "que é a maior parte,-- fica u iuctur pelos

bons principios.

Lamentavel? Não. Deu-so uma depuração. que é um

beneficio. Pois não é sempre um bem a saida dos pu-

lhas capazes dc arriscar a integridade moral de um

grupo de honestos?

Assim é que o franquismo se vae fortalecendo:-

 

com a saida successíva dos pulhas, que n'elle entra-

ram por enganoz-Marinha de Campos, gatnno de

fraldas; Mello e Souza, salteador das finanças; Ma-

lheiro Rcymão, politiqueiro videiroso ú busca de uma

cevadeíra: Patricio dos Prazeres, espreitando um es-

conderijo no pinhal @Azambuja . . . predial.

E por cada pulha que site, com u t'auce hiante, olhos

fitos no lambisco, dezenas de honestos vão entrando,

n'uma grande ancía de ver a patria salva.. .

O contraste é um grande meio de propaganda. E

quem podera furtar-se a contrastar o governo honesto

de João Franco, com o torpissimo governo de corru-

pção que agora ahi temos?

Deus escreve direito por linhas tOrtas. Se Teixeira

de Souza não fosse uma mediocridade intellectual, ser-

vido por aquella classicamente denominada cspertcza

de pinto da Silveira, que, ajudaria por uma absoluta

carencia de escrupulos, o !cz facilmente triumphar no

seu nn-.io de handitismo.--não teria ncceitado opo-

der. E' a sua liquidação formal! Espera-o uma fallen-

cin absolutamente inevitavel. 0 que é preciso é apres-

sar-lhe o tramhulhão, para que o mal para o paiz seja

o menor possivel; urge estnagai-o, de preferencia a

tudo e a todos!

Como homem, que nasceu n'uma loja (diz a cantiga

laudatoria) e aecumulou uma fortuna phanlastica, sem

se saber como, Teixeira de Souza deverá ser escalpei-

llsado. Como politico sem um unico traço de nobre

patriotismo, tratando apenas de governar-se e de go-

vernar a quadrilha que traz a soldo, deverá ser exau-

torado!

Isto sempre de preferencia n tudo!

E porque os franquistas (V. o reconhece) são hoje o

unico grupo de politicos honestos, cumpre oncorajul-os

por dever patriotico.

Pois o que restará se V. nos trouxer o desanima '3

E o que _justificará o nosso dcsanimo?-A saída dc

meia duzia de pulhas?

Pelo amor de Deus-não!

V. que tem talento e experiencia, ha de reconhecer

a _juatezn d'estas considerações: e não só espero que

!lies dê cabida no seu jornal, como, e principalmente,

que sobre elias disserte com o brilho habitual.

l'. S.

Na forma, ha o que quer que seja de contradictorio,

realmente, nas nossas aiiirmações transcriptas pelo

correspondente. E podia tambem have-!o na essencia,

que nada mais facil, nem mais comprehensive! para

quem sabe o que é isto de escrever n'um jornal. Mas,

no fundo, não ha contradicçño. Percebe-se, sem custo,

o nosso pensamento. Ate' isso se foi! Até essa espe-

rança se dissolveu! Quer dizer, essa esperança de ser

um grupo homogeneo, solido, todo elle honesto, o que

acompanhou o governo de João Franco.

O correspondente acha muito bem que viesse a rc-

velar-sc que alguns d'ellcs eram pulhus e que os pu-

lhas . . . se pozessem ao largo. Eu achava muito me-

lhor, muito :nais moralisador, muito mais animador

que, entre o partido regenerador-libcral do transe dii-

ficil e em certa altura afilictivo do governo de João

Franco, não houvesse apparecido . . . palha nenhum.

E terão elles sabido todos? E não terá, de facto,

ficado !a . .. mais nenhum?

Symptoma terrivel e alarmante, sim, o da deser-

ção que referimos.

De resto, longo de nós a idéa de levar o dcsanimo

aos franquistas. Toda a nossa sympathia por elles é

moral. Nunca tivemos, nem temos, as menores rola-

çõcs ou intimidades com políticos franquislas. Parc-

oeram-nos sinceros. Pareceram-nos honestos. E d'ahi

as nossas sympalhias.

Que se conservem-honostos c unidos para a grande

obra da regeneração e depuração 'da patria, são o's

nossos desejos vehementes.

 

â liHTiSlISBUETiS; E

!2 de agosto

Entre as coisas varias que a bisbilhotice indi-

gena tem vasculhado ultimamente, uma túpo que

especialmente rcgisto--a attitude da inquieta

gente republicana cm face da dissidencía parti-

daría, da nova organisação tentada pelo sr. Agos-

tinho Fortes.

Talvez porque a sua situação não seja, politi-

camente, das mais seguras, ou porque o sr. For-

tes offereça a garantia de uma illustração solida

que'poucos d'esses rabiscadores possuem e uma

auctoridade moral que a muitos falta, os nossos

republicanos, gente de amiacia e dc princípios,

resolvem atirar-sc ao antigo corrclígíonario com

uma faria hellícosa que, realmente, e para extra-

nhar sob estes calores do verão, que não vae

dos menos quentes.

Assim, desde a altura do artigo de fundo até

:i conversa do café, mentindo na tribuna ou iu-

trígando na taberna, a gente da redempção pro-

cura lançar sobre o homem que lhes voltou as

costas varias suspeições que vão desde a simples

mai-lingua á provadissima calumnia.

Dizem-me-creio mesmo que a isso o Povo de

Aveiro alludía ha dias- - que o sr. Agostinho For-

tes respondeu, no Puiz ou em qualquer outro

jornal, ao que, parece que no' Mam/o, lhe havia

dirigido 0 íliustre plumitivo Fraldas, já agora

symbolo da patuscada jornalística dos tempos que

vão correndo.

Não sei como Fortes respondeu, mas tenho

para mim, humilde annotadôr impressionista, que

fêz muito mal em responder, porque, por mais

vigorosa que fosse a sua resposta, por mais bri-

lhante, por mais logico que fosse o seu artigo,

elle não resultaria um correctivo seguro para o

marmanjêtc que, a tanto a linha, lhe saiu á es-

trada a ganir, babando-sc dc ímpotencia e estor-

cendo-se de inveja.

Ha gente a quem senão responde, por prínci-

pio algum. A'quelle, por exemplo, pegava-sc-lbc

com cautclla, vcstia-se-lhe as fraldas da criada,

punha-sc-lhe uma touca, puxava-sc-lhe a língua

até ao umbigo, obrigava-sc a uma boa meia du-

zia de esgares e de pirnetas e, depois, com cau-

tella ainda-para não sujar as mãos-atirava-se,

sorrindo, para a carroça do lixo, sem precipita-

ções, sem exaltação, sem raiva.'..

Não comprehendo como Fortes tem tempo para

pensar dois minutos seguidos nesses seus detra-

ctores da ultima hora, gente mais ou menos anal-

phabcta, mais ou menos boçal, que tem na im-

prensa um papel apagado, não educando n'

irritando, provocando, lá de quando em longe, .a

nausea e, raramente, o riso.

Havia de ter graça vêr o gerente do Mundo,

agora asncando, em portuguez e castelhano, alii

por terras de Hespanha, matter-se a discutir o

problema da distribuição dos povos da penín-

sula, dando-se ares de Bernardino Machado em

gallêgo, como o outro era Antonio José dlAl-

meida cm burro, c ser tomado a sério por qual-

quer trabalhador dc cthnologia!

Não, Fortes. Eu não sei o que o senhor res-

pondeu, mas não devia ter respondido.

Nesta terra portugueza, nossa boa patria flo-

rida, não vale a pena gastar tempo com esses

propagandístas da ideia nova, nem queimar as

pestanas em cima da prosa avariada e rethoríca

dos homens da conservação. Porque se a demo-

cracia é disparatada, a conservação não é intelli-

gente, não é forte e não raro se apresenta ím-

becil.

Fortes, afastando-sc, quiz entrar em caminho

novo, para de alguma maneira contribuir para a

educação do povo portuguez, de quem o repu-

blicanismo tem cuidado da forma que se sabe e

ahi todos os días sc vê, mas não considerou na

ínanídade do seu esforço, porque 0 povo portu-

guez lia-de sempre preferir os berros de Affonso

Costa nos comícios á sua voz pausada e convin-

cente conferenciando, da mesma forma que ap-

piaudc com mais intensidade c tem como mais

interessantes os arrotos jornalísticos de Fraldas

aos artigos mais ou menos Iitterarios, sempre

bem escríptos, de Brito Camacho.

Vae fazer um jornal, pretende organisar um

partido e conta ao que me dizem, com bons ele-

mentos, mas a verdade é que a gente republi-

cana já apregoa que jornal e partido não serão

grande coisa, mesmo que Fortes consiga-o que

a alguns espíritos malignos se affigura duvidoso

- publicar a folha e arregimcntar os novos cor-

rcligionarios.

Claro, Agostinho Fortes sabe, bem melhor do

que o rabiscador destrambelhado d'estas notulas,

a força de vontade que é preciso para levar a

cabo a obra promettída, mas é indíspensavel que

considere que será sempre tempo perdido o que

empregar respondendo aos homeusiuhos que quí-

zerem distraír-se dos vagares do cstio atirando-

lhe piadas e chuias, com esse ar gingão, tão

apulhado e tão característico, do nosso rnfio in-

tellectual. ..

Sc lhe sahircm á estrada ganíndo, não esqueça

que os bichinhos não ladram senão á porta do

dono, olhe-os com desprezo e não levante a ponta

da bengala a não scr que os cãcsínhos se apro-

ximem, com ar disfarçado, procurando ferrar-lhe

os dentes enraívecidos.

Homem de gabinete como lhe chamam, os

mesmosque em ar critico pretendem ás vezes

apoucar Theophílo Braga, ou homem de tribuna,

como, lisongcíando-o, o hão-de apontar os seus

novos correlígionaríos, o que Fortes tinha a fazer,

em meu modo de vêr modesto de sujeito que

não procura amizades nem relações, de rabisca-

dôr ignorado que não cuida de popularidades

nem se envaidece com elogios, nem sc considera

mais pequeno com dcprímendas, era ficar só e

só combater de penna em ríste contra a horda

enfurecida e inconsíderada que lhe sahísse ao ca-

minho com esgares e improperios, e, só, resistir,

com a consciencia serena, aos cmbatcs das pai-

xões, aos choque violento e brutal dos interesses

alheios que lhe haviam de surgir como empeci-

lhos.

Mas quer criar uma força para oppôr a outra

força, para enfraquecer, para anniquilar outra

força, quer, pelo seu prestígio pessoal, com a

garantia da sua honestidade e do scu saber, quer,

com a sua sinceridade de homem simples, resis-

tir a essa dry/'ingoladr democratica, tão immoral

como a dissolução constitucionalísta, criar alguma

coisa de novo, de são, de forte que seja uma

promessa para o futuro da nossa nacionalidade?

Será bem díffícíl a obra que vac tentar, é, tal-

vez, impossivel, como é impossivel moralisar

uma sociedade corrompída sem víslumbres de

brio c sem sombra de vergonha, como é impos-

sível restituir a pureza e a brancura a um lyrio

que cahiu num charco.

.2.
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O caso de Agostinho Fortes divergíndo e' bem

differente, representa um pouco mais do que o

incidente desgraçado do pobre Gomes Leal apos-

tatando, e a perda que a subida do primeiro re-

presenta para o partido republicano é incon-

testavelmente superior á força que o segundo

leva para o nacionaismo.

Não ha, mesmo, comparação alguma entre a

orientação scientifíca adquirida por Fortes durante

longos annos de estudo e a esturdia de Gomes

Leal idiotisando-se e corrompendo-se. . .

 

Mas a verdade é que o partido republicano foi

grandemente culpado, provocando essa dissiden-

cía que foi dar origem ao promettido socialismo-

reformísta-creio que é assim que se chama o

grupo-e réclamando os roductos da decaden-

cía mental de Gomes Lea, decadencia que elle

já a esse tempo reconhecia, como consta da con-

fissão que, estava hontem o barbeiro all¡ a cou-

tar, de Madrid manda á parvalhíce democratica

deste paiz de basbaques el distinguido period/'sta

dl'l Mundo. . .

Não vale a pena, claro, considerar a ímmora-

lidade do sujo homensínho analphabeto que pu-

blicava os artigos de Gomes Leal, sabendo-os,

reconhecendo-os producto de uma inilludivcl de-

cadenria... Como é tempo perdido o de inqui-

rir donde ao mesmo homensínho vein a compe-

tencia para julgar e criticar os escríptos do ho-

mem que, apesar de tudo, fizera as Clariitmlcs

(to Sul. . .

Mas é um elemento a mais para se avaliar da

sinceridade destes gazetciros que publicam as-

neiras por coisas boas, que impingem gato por

lebre ao povo que tanto amam, cujas desgraças

tanto lamentam c que, com tanta dedicação, pre-

tendem educar, para, depois, como o gerente do

Mnnn'o, virem com a maior scmccrimonia, confes-

sar o que fizeram.

E o que fizeram com Gomes Leal teem feito

com muitos outros, fazem-no todos os dias, hão-de

faze-lo sempre.

Agostinho Fortes poderá fazer um jornal, c

oxalá que consiga fazer um jornal bem feito,

pelo menos um pouco difierente disso que ara

ahi ha, mas o que elle não consegue é mora isar

a imprensa portugucza, fazer entrar essa coisa

que se chama o jornalismo nacional num cami-

nho diverso do até agora trilhado.

Para mim tenho u ainda que isto pareça uma

heresia do meu scepticismo incipiente aos olhos

de algum amigo mais optimista c pOr estas su-

jissímas coisas da politica enttiusíasta - que é

tempo perdido o de tentar pela penna, neste

paiz de littcratos, qualquer esforço de maior tomo,

e não seria a minha penna rebelde a formulas

consagradas, alheia a grupos, que fosse empre-

gar-sc nesse trabalho de inutil propaganda.

Não, meus amigos. Aquelles que podem viver

fóra do charco que não se deixem cahíra elle, os

que se sentem mal ,no meio da atmosphera pes-

tilenta e miasmada que se arrcdcm.

O povo portugch vivc tranquillo, gosando o

bom clima e apreciando as bellas mulheres, mo-

reninhas de sangue quente c pupilla brilhante,

bebendo o bom vinho e batendo o bello fado.

Sob este sol magnifico do meio-dia a que nuvens

pardacentas raro cnfarrusram a limpidez quasi di-

vina, a claridade vivifícante, aspirando o ar té-

pido que as brisas do velho Atlantico amigo re-

frescam docementc, clic vive sem cuidados, pre-

guiçoso e bonachcirão.

Lima ou outra vez um patriota mais caturra ou

um especulador mais descarado gritam na praça

que isto não vae bem, e o bom povo, esfregando

os olhos, faz menção dccrgucr-se, roga uma praga,

profere mesmo com dcsfastio, por descargo de

consciencia, uma obsccnidade, mas o nevoeiro

passa rapido c, mais enfastiado ainda, elle toma

um bilhete para Algés, vae até aos touros, espre-

guiça-se, boceja e, como o preto á sombra da

bananeira, recosta-sc no pedestal das suas velhas

glorias marítimas e, chupando um cígarrinho quasí

tisico ou roendo as unhas, com o ar de collegial

madraço, põe-se a contar as estrellas. ..

De que vale, Agostinho Fortes, que o senhor

pense nos destinos d'cste povo bem-humorado e

bom rapaz? Para quê, meu amigo optimista, todos

esses planos maduramentc pensados, toda uma

orientação de propaganda c de combate? Para

quê? Para quê?

Ainda se não chegou, afiigura-se-me, á phase

constructiva nesta sociedade. Deixe faltar Thcophilo

Braga, o nosso positivista, com o seu Comte e

com a lei dos tres estados.

O que ha, ahi assim, de reformado, ou, melhor,

de modificado na nossa !literatura deve-se á es-

ponja de Ramalho uma das mais poderosas, talvez

a mais poderosa organísação de critico que a

península tem produzido desde que se conhece-

n'essa obra de saneamento mental e moral que

se chama as Far/ms.

As Farpas destruíram, Fialho ›-0 grande e rijo

pamphletarío dos Gatos; grande, sim, Fraldas;

rijo, sim, França Borges-varreu o Chiado, catou

S. Bento.

Como Camillo, o Mestre, havia destruído, como

Silva Pinto, o melhor discípulo de Camillo, o mais

fiel amigo do soiitario de Scidc, havia varrido,

batido e calado.

Mas ainda ha muito que destruir, muito, mui-

tissimo.

Não só o pouco que ficou, como, e principal-

mente, o mau, o éssimo que se fez, para subs-

tisuir o que in ca indo. O período não será de

puro ncgativísmo, não será; mas tambem não é

de constructividade.

Olhe, meu amigo, para esta sociedade democra-

tica, semi-burgueza, semi-revolucionaria, prégando

o duello e arrotando a carrascão c a pcscadínhas

fritas...

Veja as faces emagrecidas e chloroticas d'aquel-

las pobres raparigas que allí vão trotinando Chiado

abaixo, aquella esquina da Havaneza tão bisbi-

lhotcira e tão atá-lingua, lembre-se do nosso

Bayard Iusítanissimo, da camara dos dignos pares,

das eleições...

Agostinho Fortes, attente bem no povo que o

senhor quer moralisar, na sociedade que se es-

preguíça diante de si.

se não se sentir boccjar, com vontade de

atravessar a fronteira, é que o senhor e, pelo mc-

nos para mim, senão um homem forte, uma crea-

tura original.

Belganino.

_-_--__.Q.›__-

' todos,
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Em longo, estirado artigo de trez coiumnas e

meia, fecha Bruno na Voz Publica, de 26 deja-

neiro de 1902. a reríe de artigos com que auto-

psiou o arcaboiço pustulento do dr. Alonso Costa,

no que teve muitos republicanos dos mais cota-

dos ao seu lado, inclusivamente o honesto sr.

dr. Duarte Leite, que classificou de canalha e de

covarde o dr. Alonso, não obstante ser hoje,

d'csse covarde e d'esse canalha, o maior e o

mais incondicional dos admiradores, depois do

Margarido.

Do artigo em referencia vou trazer para aqui

as passagens principaes para pôr fecho n'esta se-

rie de míserías republicanas, e para que se fi-

que sabendo que essas miserias, hoje mil vezes

avolumadas, foram pela imprensa intransigente-

mente republicana inicialmente reveladas.

Depois d'ísso . . . que' formidoloso sudario!

Mas tem .lose Pereira de Sampaio, Bruno, a

palavra, no artigo epigraphado Aos amigos oo-

nhecldos e desconhecidos. Aoa Inimigos

desconhecidos:

«No congresso Republicano em Coimbra, não

estando eu presente, fui alvo da suprema inju-

ria que pode visar um homem. Alli se procla-

mou que o jornal em que eu escrevo era um

jornal faisantente democratico.

 



  

lmporta isto dizer que, connívente com uma

Einpreza perfida, eu tenho vindo conimettendo,

para com a ideia republicana. que apparento ser-

vir, a mais refalsada deslealdade. Tenho-me tor-

nado, durante consecutivns aniios, reu d'aquelle

crime de alta traição, que em tempo de guerra, e

punido pelo fusilamento ignoniiniOso dos que de

tão feia protervia se apuraraiii culpados e que o

pelotão do execução arcabusa de joelhos, com

os olhos vendados, as mãos atadas e pelas cos-

tas.

Todas as palavras coloricas que eu pronun-

ciasso em desaffronta; quaesquer plirasesivehe-

mentes que eu, em desat'lroata. escrevessez-es-

tavam justificadas pela indignação profunda e

legitima que uma acciisação tão radical e cruel

deve suscitar em toda a alma bem nascida.

Se eu não era um traidor era um idiota; mas

como se assegurava que eu tinha talento, era,

decisivamente, um traidor.

I'assado o primeiro momento da surpreza do

ataque o do frenesi da injuria, uma reacção pa-

oíficadora invadiu meu animo e cahí na conta

do entendimento de que o alcive que caliimnio-

somente se me assacava provicha da irreflcotida

leviandade que arrasta os quo têm facilidade de

palavra ii deitnreni pela bocca l'óra as plirases

cujo alcance não medem e os vocabulos cujo

pezo não aquilatam. Uma grande piedade me to-

mou, porque a orientação dos partidos e a con-

vergencía das opiniões dependain e estejam a'

mercê de facciosos e apaixonados arrcbainentos

juvenis. cujo egoísmo, aliás, em pouco attende á

dignidade da alheia reputação e aos melindres

dos alheios caracteres.

Este movimento compassivo é. de sua índole,

em todos e cada um, sempre ironico; e, assim, ri

um pouco e escarneci e motejei seu tanto das

empoliidas farfalliices que dissimulavam, com-

tudo, o corrosívo veneno que em meu detrimento

a outrem se propinãra.»

Por ahi fóra prosegue Bruno philosophnndo,

narcotisando a seu modo, dizendo o que se devia

fazer e não fez no tal congresso de Coimbra;

t'allii da Allemanha, onde a educação está feita

(pela monarrliia) e em Portugal está por fazer

(pelo partido republicano): que não lia liber-

dade nas assembleias republicanos, inal balbu-

ciiim os sentimentos democraticos, e que é la-

mentach que as classes populares se subordinem

cegamente ii supremacia directora que no partido

republicano tciidc a substituir-se por completo ao

povo.

Aprecia depois a lei organíca do partido, sobre

a qual cahe a fundo: diz da maçonaria; nffirma

que o espirito de Deus passa sobre as multidões;

folia da historia da península no começo do se-

culo XIX; diz que ser democrata implica não

ndular as multidões (como fazem todos os che-

fes republicanos); cahe sobre a pedantocracía

dos diplomados. . .

Divaga depois por Leão Tolstoi. sobre o seu

livro da Guerra e a Paz para referir-se a Pedro

Beau/:lion: e a0 principe André Bolkouski', e

assim por alii fora, tudo porque o idolo do par-

tido republicano lhe esiiiurrou os queixas!

Termina Bruno por estas palavras:

«Essas pessoas (as que apoiaram o procedi-

mento reles do reles dr. Alonso) ainda hão de

ter vergonha das palavras que escreveram e

sentirão o grande mal do remorso pela acção

que praticarem»
a

Enganou-se Bruno nas suas previsões, apesar

de se julgar quasi um infallivel. A0 contrario do

que esperava, só vcmOs feridas pelo remorso as

pessoas que estiveram a seu lado. Assim, o ho-

mem que mais enorgicainente barafiistou contra

Alonso, Duarte Leite, (aquelle Affonso Costa aca-

ba de provar que é um canalha, um infame e

um covarde. Se Bruno tivesse um revolver, elle

não o aggrcdiría). Duarte Leite, diziamos, caliiu

nos braços de Alonso, a ponto de ha pouc.) teni-

po ainda, convidar no seu jornal, em negrcjante

e grande parangona, a receber bizarramente a

maior gloria do partido, Alonso, quando foi da

borrachcira nos montados da \'illarinha!

O proprio Bruno dave estar carregado de re-

morsos, pois escrevo no jornal onde se glorífíca

o seu aggressor. Outras figuras mais apagadas,

que estavam ao lado de Bruno no seu justo

desforço, estão hoje, de alma e coração, com

Alonso.

Por tudo isto se prova que tão pulhas são uns

como os outros, tendo todoa dado provas da

mais reles desvergonhal

No meio de tudo isto, só Alonso é grande.

Ao menos é coberente. Mariola em 1902 é em

1910 marioião.

Se mudou, foi para peor.

E' um pulha colierente. Os outros, são pu-

llias... incoherenles.

i'.
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A QUESTÃO ULERIGAL
GW:

A pretexto da llespanha, volta a ser explorada vil-

mante essa questão.

Ora a situação do Portugal não tem comparação

nenhuma com a situação da tlespanha, e nem mesmo

com a situação da França no momento em que esta

desfez a concordata.

A questão religiosa em França, u questão grave, que

era a das congregações, está resolvida apenas ha meia

duzia d'annos. Em Portugal esta resolvida ha perto de

oitenta annos. E' esta simples differença!

O director d'este periodico não só não é clerical,

como é dos pouquíssimos que em Portugal teem unido

a pratica a theoria no exercício do livre pensamento.

Temos no assumpto a auctoridado que quasí nenhum

dos outros tem. F. por mais que digam, isto é. e por

mais que tentem espalhar que estamos vendido aos

clcricaes, nada conseguem.

Nós estamos vendido a todos e a tudo. Mas não ap-

parecem senão provas de que não estamos vendido a

ninguem. A prova contraria é que nenhum dos mise-

raveis, precisamente dos que estão vendidos, esses, a

tinto e Modos, precisamente dos que põem em almoada,

esses, o todoo momento, n alma e o corpo, a prova con-

traria o que nenhum d'esses pulhas, ate hoje, produziu.

Como livre pensador. como absolutamente indepen-

dente de todas as religiões, seitas e partidos, como

contrario, intransigentemeute contrario a todos os t'a-

natiamon, nunca consentiriamos na absorpcão clerical,

se ellii existisse em Portugal. Nunca! Não havíamos

de andar aqui a combater o fanatismo politico e a

lntolernncia anti-clerlcal para os substituir pelo fana-

tismo religioso o a intolerancia clerical. Só se tivessemos

eiidoidecido.

Mas, por isso mesmo, queremos dizer, pelo mesmo

facto de sermos livre pensador, de sermos absoluta-

mente independente do todas as religiões, intransigen-

tomentc contrario a todos os fanatismos, e ainda por

patriotismo e por vermos o estado d'atrazo d'este povo,

inteiramente incapaz de se governar por si proprio, é

que nunca consentiremos na especulação anti-religiosa

ou anti-clerical, como nunca consentiriomos na especu-

lação religiosa ou na especulação clerical.

Somos livre pensador. mas se fossemos ministro da

justiça, nós. livre pensador, teriamos corrido a pontapés

a Commissãosinlia de tunanles, aparte algum _não

nos lembra_ sinceramente livre pensador, qne ha dias

foi pedir o registo civil obrigatorio.

Ministro da justiça, sem o pedantismo do cidadão

Fratel, sem a nncin mesquinha de popularidade do ci-

dadão Fratel, sem a mesquinhez d'espirito do cidadão

Fruto!, teriamos respondido, pura e simplesmente, á

comichão de malandretes que requeria o registo civil

obrigatorio: “As leis devem estar em harmonia com o

estado moral c intellectual d'um povo. E' tão pernioioso

antecipar a reforma, como retardar a reforma. A lei é

sempre proporcional ao grau da evolução d'um povo.

Caminha a par d'cllii, Ora como querem os senhores

que eu lhes de o registo civil obrigatorio ae os senhores

não usam do registo civil facultativo? Eu preciso d'uma

indicação da opinião publica portugueza rotativa ao

rrglsto civil obrigatorio. Naturalmente, será a pratica

do registo civil facultativo. Ora essa indicação é intei-

ramente opposta á preterição que os senhores me

apresentam. De tal forma. quo eu vejo os homens mais

eminentes d'esta commissão, e os do partido que se

diz representar a democracia ein Portugal, recorrer a

Egreja para os actos sociaes que possam indifferente-

mente realisar-se no civil ou nn religioso, em vez de

recorrerem ás administrações dos concelhos ou dos

bairros. Isso quer dizer, simplesmente. que a questão

do registo civil está tão pouco nmadureclda em Portu-

gal, que nem os homens que se dizem democratas e

livres pensadores, e que offerecein garantias d'iudc-

pendencia pela sua cultura e pela alta posição ou al-

tos cargos que occiipam na sociedade. se utrevem a ar-

rostar. ainda, o preconceito. Teein medo d'ellel ltecuiini

deante da opinião religiosa do paizl Como querem os

senhores que eu lhes de o registo civil obrigatorio?,

isto era o que eu lhes dizia, eu, livre pensador, eu,

republicano, e com a republica no poder. pois só assim

_mera hypothese- eu poderia ser ministro d'estodol

A attitude do sr. Fratel não prova, ainda uma

vez, senão queo ministro da justiça não passa de mais

um d'esses muitos bonifrates das escolas ou das

lettras, sem intelligencía, sem senso commum, sem

nenhuma consciencia do que fazem. Esses bonifrates,

que vivem só de catar o favor de quem da papa, ou

a papa venha da soberania do nel ou da chamada so-

berania popular,

Uns snobs, uns homensinhor, uns pierrots, para todas

as forças, todos os publicos e todos os palcos.

isto ora o que eu dizia ú conziclião. no fosse minis-

tro da justiça, e era o que dizia, se fosso prior, na

reunião que houve ha dias em Lihoa, ao reverendo

masmiirro de S. Nicolau.

Ninguem faz leis a seu bel prazer, para mostrar eru-

dição ou liberalismo proprio. ou para agradar a este

ou tiqiielle idealista, a este ou áquette magico, a este ou

àquelle philosopho. As leis são para uso de todos. E

como taes, só feitas e publicadas com um fim d'utili-

dade e conveniencia geral. E a primeira condição da

utilidade, é a comprehensão da le¡ e da sua necessi-

dado.

Em Portugal não lia reacção clerícnl, como não ha

reacçao democraticn. Ein Portugal lia imitação, ha

suobi'snzo. ha macaquice, tudo isso misturado coiii uma

dósc enorme de inconsciencia, por um lado, e de es-

peculação, pelo outro.

Em Portugal não ha noção nenhuma das utilidades

e conveniencias socizes. Só ha noção da moda, feita a

torto e a direito, o que, em linguagem corrente, se

chama pedanlísmo, presumpção, petulancia atrevida e

asnatlca.

Mas como este artigo e' o ultimo que escrevemos e

nos aniiunciam da typographia que jii não ha espaço,

deixaremos o resto para o numero immediato.

O padre não pode impõr a sua classe, o seu culto,

o sen modo de pensar e de proceder a ninguem. Mas

ninguem o pode offender na sua classe, no seu culto,

no seu modo de ver, nem nos seus processos, quando

estes se contenham dentro dos limites marcados, a to-

dos. pelas leis da nação.

Ora o que pretendo essa cambada infame que ahi

guerreiaopadre_accusando o padre do contrario, isto

e, da intolerancia de que ellos, e só elles, dão provas

a toda a hora - . é que o padre seja dissidente ou repu-

blicano. Sendo dissidente ou republicano. já é um be-

nenieritol Já é nm patriota! E o padre não quer ser,

em regra, nem dissidente nem republicano.

Eis a questão clerícali

Não lia outra em Portugal!

E a prova é que accusando elles a toda a hora o

padre de fazer tudo quanto quer e de pretender ab-

sorver o governo da nação, demonstram os factos que

só elles fazem o que querem, a ponto de, tendo ma-

tado um rei e um principe, trazerem no papo outro

reie a rainha de Portugal.

Porque o caso engraçadissimo é esse: o rei o boato.

a rainha é benta: mas elles é que trazem no papo a

rainha e o rei de Portugal i

Mais duros que o rei e que a rainha, os padres é

que elles não conseguiram ainda, na grande maioria,

matter no papo.

Eis a questão clerical! E' essa e só essa!

Não ha outra em Portugal.

Por absoluta falta d'cspaço fica para o proximo

domingo um artigo sobre a «i'nlenlonaa sobre o

«Margarida» e restantes bandidos do «Mandem

Este com alguns dados interessantes sobre a

«grande quadrilha».

 

. . . Sr. Homem Christo

Isto está cada vez mais devasso, mais corru-

pto, mais ignobii. E' ascoroso, causa naiiseas, o

que se vê, o que se observa, o que consta que

se está a praticar por todo esse paiz fora. Não

se observa senão actos de corrupção. E' raro

constar que alguem pratique um acto que o no-

bilite, ou pratique uma acção que nobilite a pa-

tria. Para qualquer lado que nos voltemos não

se vê senão ascorosidades, baixezas, vilanias c

rabulices. Quando um paiz desce tanto, quando

os seus homens príncipaes, de todas as classes,

de todas as profissões, chegaram a esta corru-

pção, que se está vendo, esse paiz não tem sal-

vação.

A maioria dos homens são corruptos, são mi-

seriiveis, são devassos, os restantes são commo-

dis-tas, indíl'ferentes. teem falta de patriotismo,

não teem abnegação, tanto se importam que as

coisas corram para baixo, como para cima, o que

não querem é que os incommodem.

E' a Maria vae com as outras. Comem, bebem,

gosam, divertem-se e não querem saber do resto.

E' por isto que o paiz tem descido tanto, pela

indifferença d'aquelles que se esquecem que

teem deveres a cumprir, para com a patria. Não

ha maneira de unir os homens de bem, em-

quanto que os das quadrilhas todos se entendem.

Quando se toca n'um vem logo toda a matilha

a ladrar as canellas d'aquelle que pregou um

pontapé no focinho do collega quadrilheiro. Os

homens de bein são fracos, cobardes, tímidos;

os outros são audaciosos. atrevidos, bandalliões,

capazes de praticar todos os crimes que a com-

placencia dos outros tolera, por medo, por tíbieza,

por fraqueza; se apparece um, por acaso, mais

audaz, encontra-se, se é abandonado de todos,

entregue ao seu proprio esforço, sem encontrar

auxilio de ninguem. E' por isso que as quadri-

lhas triumphiim. Conseguiram metter medo,

ameaçam, faltam grosso, mostram carranca, fa-

zem cara feia, o tudo tica alerrado.

Não ha caracter, não ha brio, não ha pundo-

nor, não ha amor patrio e e por isso que os va-

rios Teixeiras de Souzas triumpham.

O
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O que esta malta g0vernativa tem feito por

esse paiz a fora é de arripíar os cabellos o e de

pasmar como se lhe coascnte.

El-rei foi recebido pela nação inteira com a mais

carinhosa sympathia. O paiz manifestou-lhe, por

todas as formas, que estava ao sentado para

lhe dar toda a força afim de metter isto na

ordem.

0 que fez El-rei? Arredou de si os poucos

homens de bem que o corcavam e foi matter-se

com o que ha de mais vi!, mais tuobil, mais

crapuloso na potitica portugueza. Espere pelo

resultado, Senhor D. Manueli

Agora até se foram metter com o exercito, que

tem tido a rara abnegação, talvez abnegação

criminosa, de ficar impassivel a toda esta derro-

cada. Querem dar cabo de tudo, rté do exercito,

que é a unica corporação que não está conta-

minada e o unico sustentaculo da instituição e

da independencia da patria.

Porque o major de infantaria 9, Vieira de

Castro. tem votos e não os dá ao governo, incom-

modam-n'o; chamando-o o ministro da guerra,

duas vezes, telegraphicamente a Lisboa estando

com licença da junta. Intimaram-n'o a dar os

o Povo os Avsino

votos ao governo e se a tal accedesse faziam-lhe

tudo. Como foi nobre, digno, brioso e honrado

querem afastal-o da região onde tem influencia.

Esta gente teixeirista. incommoda-se com o

contacto de gente honrada; não se sente bem; o

que quer é gente da sua iguallia.

mesmo succodeu com o brioso capitão de

cavallaria Firmino da Motta Guedes que já tinha

licença para ir gosar a terra da sua naturalidade,

Celorico de Basto, e lhe foi sacada por se saber

que tem ahi influencia e não a dá ao governo,

e principalmente porque é irmão do chefe pro-

gressista d'aquella comarca!

Senhor D. Manuel, não vê Vossa Majestade o

que o seu governo eatá fazendo? Consente Vossa

Majestade que esse miseravel homem que ele-

vou á presidencia do censdho affronte assimos

membros da unica corporação que é o unico

sustentaculo do seu tlirono?

Vae mal, Senhor. Vac mal por esse caminho.

A irritação eenorme por esse paiz. Não lhe deixam

vêr o que faz este nefando governo?

Pobre Rei e pobre paiz nas mãos d'estn ¡gno-

bil quadrilha. 0 que succedeii a estes ol'i'iciaes

siiccede a todos os fuiiccionarios que se atrevam

a ter independencia. Uni padre da Guarda que

foi tratar de arranjar votos no Sabugal, onde

tem influencia, foi lego ameaçado, nada menos,

de o mandarem, como anarchista, para Timor!

O escrivão de fazenda de Villa Nova do Paiva,

pelo facto de ser progressista, foi logo, telegra-

phieamente, afastado da sua repartição, da sua

familia e dos seus amigos.

Ao passo que isto se faz, consenle-se que o

director geral das contribuições directas, conde

de Mangualde, ande, sem licença, em automovel

pago pelo Estado e com gratificação de 106000

réis por dia, a galopinar pela Beira a favor do

governo! Vossa Majestade não vê isto?

E Vossa Majestade consente que sejam perse-

guidos os seus subditos mais fieis?

E ao passo que isto se consente dit-se toda u

protecção aos inimigos mais declarados das ins-

títuíçõe e da patria! Quem é monarchico pro-

vado e indiscutível é perseguidO; quem é repu-

blicano declarado, convicto, não fazendo rebuço

de que quer proclamar a republica, e louvado,

é protegido, é acarinhado. Como quer Vossa Ma-

jestade ter dedicações com estes processos? t)

que parece impossivel é que ainda haja monar-

chicos. E bem tolo é quem ainda se conserva

monarchico.

.lá o pae de Vossa Majestade dizia: isto é uma

monarchia sem monarchicos. Pudéral Elles teem

boa paga. O que vale é que os republicanos são

uns idiotas, uns bandalhos, uns escrocs, a mais

vil canalha do nosso paiz.

Se tivessemos hoje republicanos, como Rodri-

gues de Freitas, .lose Falcão, Elias García, La-

tino Coelho, Souza Brandão, Bernardino Pinheiro,

etc., etc., dui ido que houvesse hoje um monar-

chico. Não vê Vossa Majestade o estado de des-

credito a que chegou lá fora esta nossa desgra-

çada patria? Pois bastava um facto para lhe

abrir os olhos. Não ve Vossa Majestade que não

the querem dar uma mulher para se casar? Não

sabe qual a rasão d'isto? E' o descredito a que

se tem deixado chegar esta patria.

Não ha homem, por mais desgraçado que seja,

que não arranjo uma mulher para casar com

elle e na sua esphera. l'ois o que arranja todo e

qualquer, não arranja Vossa Majestade.

Pode haver nada mais desgraçado 'P E compre-

bonde-se que ninguem queira vir ser rainha de

um ta! paiz, onde é presidente do conselho um

Teixeira de Souza.

Qual ha de ser a familia que ha de dar uma

menina para se vir sacrificar n'um paiz onde o

o rei se entrega nas mãos dos maiores bando-

leiros que se conhecem? Para lhe acontecer o

mesmo que aconteceu a seu infeliz pae e irmão,

a se ver expulsa a tiro e proclamada a republica

- como proclamain em todos os tons, em todas

as linguas, para que o mundo inteiro não possa

ter illusoes 'l

Sempre ouvi dizer que nunca faltou uma pa-

nella para um testo. Pois o sr. D. Manuel não

encontra a panclla. isto e uma vergonha para

Vossa Majestade e para nós todos. Pois o cul-

pado e Vossa Majestade, desculpe dizer-lhe,

porque se tem cercado de má gente, agora do

paspaihão do Teixeira de Souza e antes do Crí-

cas. e antes ainda de varios crioas, desprezando

os homens de bem, de energia, que não intri-

gam, não lhe tambem as botas, não se lhe eu-

roacam ás pernas, não se mettem com as abe-

llins, não andam senão pelo caminho direito e

por isso não lhe servem Senhor D. Manuel.

Que ministros, que Vossa Majestade tem tido!

Uns, bandallios; outros, cobardes; outros, po!-

trões; outros peíores que lama, com fama de

fiirronqueira, deitando-se aos pes dos Alpoins

para lhes fazer tudo quanto elles querem, com

medo, de apanhar descomposturas nos jornaes e

nas camaras. t

Il' 1

Nunca se viu um periodo d'uma decadencia

tamanha! Causa pena vei' o paiz com tanta falta

de homens. Quem havia dizer que Teixeira de

Souza havia de vir a occupar ologar que foi occu-

pado pelo Duque de Palmellu que foi presidente

de ministros em 1834; Duque de Saldanha em

1835: Duque da Terceira em 1836; Sá da Ban-

deira ein1837, 1838, 1839; Conde de Bomfim

em 1840, 1841; Conde de Thomar em 1849, 1850

e 18.31; Duque de Loulé de 1857 a 1859; e por

ultimo Fontes. Duque d'Avila, Sampaio, Braam-

camp e José Luciano. Compare-se esres gigantes

com este pigmeu, que hoje occupa o logar que

foi occupado por estes vultos da nossa historia

constitucional não falando n'outros que apenas

foram ministros, como Passos Manuel, etc.

Olhe para isto Senhor D. Manuel e veja como

esta patria tem descido e Vossa Majestade ainda

a tem feito descer mais. Ponha os olhos nos

governadores c'rvís que o seu presidente do con-

selho nomeou. Alguem, quando chegou ao dis-

tricto respectivo, a noticia da sua nomeação,

disseram, ate os corrcligionarios, «abotoem os

casacos e se não tiverem botoes mandem pol-os,

pois não teem as carteiras a salvo». At'firmo

que isto é absolutamente verdade. Mas não

admira, ama-se quem se assimelha. Quem havia

Teixeira de Souza nomear para seu represen-

tante nos diversos dístrictos? Não tinha d'outra

gente. Vão a Traz-os-Montes e perguntem, não

aos adversarios do governo, mas aos proprios

amigos e hão-de ver confirmado o que avanço,

porque tenha a certeza, porque foi pessoa de

toda a confiança que me afirmou por ter pre-

senceado. Percorram outros districtos e hão-de

colher as mesmas informações. Antigamente os

governadores civis eram pessoas de alta cathe-

goria que tinham carreira para ministros, con-

sagrados pelo povo inteiro, e como não podes-

sem ser ministros por as pastas serem só sete

eram nomeados governadores civis. Hoje parece

que se vae escolher a potreia da politica para

exercer estes altos cargos e por isso elles não

teem importancia, nem se faz caso d'elles.

Como tudo isto tem descido.

!r . 1

0 illustre Arroyo tanto andou, tanto barafus-

tou, tanto intrigou, que conseguiu ser ministro

em Paris.

Contamos ha tempo as voltas que elle deu

para ser nosso ministro em Roma, junto do Vi-

ticano.

Contou, como dissemos no Povo de Aveiro, com

o passaro na mão, mas Beirão soltou o passaro

e o homem ficou a apitar.

Agora vae para Paris, porque no Vaticano não

o quizeram. Para se conseguir esta tramoia, trans-

feriram o nosso ministro em Madrid Conde de

Tovar para Roma, e em virtude d'esta contra-

dança vae ser nomeado Arroyo para Paris. Ago.

ra o que admira é que iii-Rei assigne o decreto.

Se sua Majestade não sabe os motivos porque

não devia assigiiar o decreto para Arrayo ir pa-

ra Paris, pergunte a sua Augusta Mãe ede certo

que lhe dani os devidos esclarecimentos e va

ler o d'scurso que elle fez na Camara dos l'ii'res

no anno em que a Rainha fez a sua viagem ao

Egyplo e na volta foi dar fundo em Paris. Leia

sua Majestade esse discurso e medito, e como

é homem brioso, estou convencido que antes

consentírá que lhe cortein as mãos do que pe-

gar na penna para assignar o decreto. Por menos,

muito menos, infinitamente menos, tem o Povo

deAvei'ro cinco qiierellas. quuanto que o Povo

de Aveiro e processado, é Arroyo premiado. E

e o filho da _senhora que elle insultou, no que

ha de mais grave para uma mulher casada, e

para o marido d'cssa mulher, que llie dá o pre-

mio que Arroyo mais desejava!!!

E depois digam que querem o povo monar-

chísado, quando o mais alto cidadão do paiz dá

premios destes ao ínsultador da honra da sua

familia.

A. P.

*O*

Rai !iii brigam [lt tlijú

. . . Sr. Redactor

Decididamento, só hu em Portugal um unico poder

supremo, em cuja mão estão todos os bens ou todos os

males da nação, porque tudo pode decidir com uma

palavra ou com uma pcnnadn de tinta.

Esse poder e o ltei. Diz-sa que o Rei reina anão go-

verna. mas a verdade é que o Rel reina e governa.

quando isso convein as quadrilhas que o cercam e só

não reina nem governa quando não convem a essas

quadrilhas.

O Rei reina e governa quando as quadrilhas politicas

querem atirar para cima d'elle com as responsabilidades

das suas prepotencíns e desmandos purtidarlos e só

não reina nem governa, quando se trata de attender a

justiça, de ouvir a opinião publica e de olhar para as

necessidades da nação.

0 Rei reina e governa quando se trata de demiltir

ministerio¡ lealmente inonarchicos, que lhe pedem adia-

mentos ou dissolução do Parlamento para poderem

exercer a sua acção governaliva, mas não reina nem

governa se essa demissão recae em ministerios alliados

com os inimigos do regímcn, que não só lhe impõem

dissoluções parlamentares, como ainda a ainnistiii para

os grandes criminosos politicos.

0 Rei reina a governa quando as quadrilhas exigem

a sua assignatura em todos os decretos e despachos

que lhe apresentam e que são uma mina para as suas

couveniencias partidarias e um perigo para as instituições.

mas não reina nem governa quando se levantam os

clamores da nação contra semelhantes attentados que

nos levam á ruína.

Por uns restos de brio patriotíco e por um sentimento

generoso de amor pelo bem geral da nação e da esta-

bilidade do throno portiiguez. ahi andam os partidos

conservadores trabalhando denodadamonte por todo o

paiz na campanha eleitoral, para verem se conseguem

acabar com esta desgraçado situação que nos vexa e

envergonha aoa olhos do mundo; mas o governo por

uni lado com as suas violenclas e ameaças e o Rei

pelo outro com a sua índifferença ou com a sua coacção

forçada. inutilisam todos os esforços da parte seria e

honesta da nação, e não ha salvação possivel. Rei,

throno, instituições, independencia nacional, tudo cami-

nha para o abysmo. Para longe de mim vá tal agouro.

mas as anens negras que ao vão encaslellando na

atmosphera do puíz, são denunciadoras de tremenda

tempestade.

0 que é lamentavel é o vermos que nada d'isto acon-

teceria se Sua Mugestade i-Il-Rei usasse do poder que pela

carta constitucional lhe é outhorgado de nomear e de-

mittir livremente os ministros, vendo e sabendo que o

actual governo é funestissíinoá Coroa e que é odiado

pela grande maioria da nação que o considera suspeito

e lhe retirou a confiança fazendo-lhe guerra de morte.

Mas Sua Majestade El-Rei o Senhor D. Manuel ll

não reina nem governa, nem tem vontade propria nem

energia para resistir ao ministerio que lhe foi imposto

pela intriga e pela ameaça. Aguente-se Senhor D. Ma-

nuel, que se o gran-pacha de Alijó consegue vencer

as eleições, Vossa Majestade hade ver-se grego para se

livrar d'esse escalracho damninho.

Todos nós sabemos, sr. redactor, que sejam quaes

forem os partidos que vão ao poder, todos fazem o

que podem em seu favor quando se trata de montar a

machina eleitoral, mas com o grupelho do sr. Teixeira

de Sousa a razia tem sido tão extruordinaria de norte

a sul e do nascente ao poente, que eu não sci onde

está o filão de ouro com que o teixeirismo ha de sa-

tisfazer os sem¡ compromissos.

O governo do grau-pachá de Alijó, não faz só aquillo

que pode, faz tambem o que não pode, porque ninguem

pode dar o que não é seu, nem prometter o que não

é seu, nem promelter o que não pode cumprir, nem

obrigar o que não pode ser obrigado. O desvairado des-

potismo do grau-pachú de Alijó, chegou a ponto de

obrigar a policia e os funccionarios publicos avotarem

a sua lista governamental sob pena de serem postos no

andar da rua', e a diversos funccionarios da província

que não são seus correligionarios e que sabe que tra-

balham contra elle, já os tem perseguido. Ora o grun-

pachá de Alijó, ou é tolo, ou não sabe que o voto é

livre de peias para todos os cidadãos portuguezes e

que desde o momento em que o funcciunario publico

vota pela monarchia, como é seu dever, pode votar pelo

partido que mais lho apraz, sem ter que consultar n

vontade do governo, pois que dentro da monarchia ha

mais partidos monarchícos sem ser o do gran-penha de

Alijó, o alliàdo dus republicanos e quejandos.

Mais bem avisado andaria sua ex.“ se tratasse de

castigar os funccionarios publicos que trahindo o regi-

men a quem ganham o dinheiro que. os mantem, vão

votar pelos republicanos que nada lhes podem dar a

não ser algum coice. Para isto não olha sua alteza o

gran-pacha de Alijó, isso olha elle. . . .

Pois creia o grande transmontuno, que a policia e os

empregados do Estado, hão de ir á urna votar por

quem muito bem quizereni, sem terem quo dar satis-

fações a sua exp!, pouco se importando com violencías

ou com apupos e vaias da canalha desordeira e se fo-

rem provocados ou offendidos, tambem tem doíshraços

e dois pulsos para esmurrarem as ventos ao primeiro

provocador.

0 governo poderá vencer, mas o nosso dever fica

cumprido.

Lisbon, 10-8-910.

Um assignsz do ?Povo da ¡their-o».

Carta de Gôa

“WWW
l4-7-9l0

O caes-ponte de Dona Paula é um dos laurets lmmarces-

siveis do sr. Director interino das Obras Publicas, Pedi-o Ma-

ria Bassano Basto, luurel que nos custou já 17 mil rupias

mas não se presta para o fim a que fora construido porque

alto tem as condições de sor acostavel as lanchas de traves-

sla a Mormugão, o quo ó caso para o sr. Horta e Costa

exclnmttt' desoriantado: oltum et labor frustra pci-didi l..

Mas qucm com lsto perdeu foi o paiz por culpa do sr

Horta e Costa, que podiru a conservação do sr. liessone,

apezar de estar em Gôa o director effective. De modo que

a administração modelar des. eu¡ sustenta hoje dois Dire-

ctores para termos de lamentar estes e outros desastres, qual

d'elles de maior gravidade.

-Não faz mal-dirá s. em. cuja administração se assí-

gnala pelos desastres e por abouos a mãos largas.

0 sr. administrador do concelho das lIliua, tenente Serta-

río S, Lobato de Faria, quando nomeado ajudante ãs ordens

de s. ex.n. estava na primeira companhia da Guarda Fiscal

estacionada em Pangim. Mas fui d'csta companhia transfe-

rido para a de Margão só com n fim de figurar nos do-

cumentos a transferencia para osr. chefe da Fazenda militar

poder liquidar a favor do sr. tenente Lobato es ahonos do

subsídios mudança de situação etc., etc. embolsadoa illegal-

mente ria importancia de 300 rupias, por mercê de a. ex.a

o sr. llorta e Costa.

0 mesmo favor mimdou a. ex.“ fazer ao sr. administrador do

W

concelho de Pernem, tenente Jorge Godinho de Mira, seu

(ix-ajudante its ordens. fazendo figurar egunes transferencia!

nos documentos publicos.

lima parelha do bufalo: das Obras Publicas é destinada

para fornecer a s. ex! uma grande plpa de agua diaria-

mente.

Seria muito curioso vêr corno é que figura esta despon na

escripturação publica! i

O sustento dos 2 bufalos custurt'l por inez mais ou menos 20

rupias. Os tratadores que ao empregam em carregar e con-

duzir a pipa-4:0 rupiaa

Donde se ve que só agua fornecida por conta das obras

Publicas custa por niez 40 rupias. portanto no Orçamento

annual deve figurar n Verba de 430 rupias. Não vnle tanto

certamente o louvor dado ao sr. Director interino das Obrnl

Publicas.

A grande plpn tem uma torneira, por onde se esgota toda

a agua e se esvasia por completo. Quasi pelo mesmo modo

os carpinteiros, os terreiros, os mnrceneiros das Obras Pu-

blicas esgotam o seu trabalho e os seus valiosos artefaclon.

Como será figiirada a receita e deupcza do tantos artifi-

cos. quem confronta uma com a outra, para so verificar o

suldn'H

Ninguem se prende hoje com estas nlnliariaa de peque-

ninos saldos.

Hoje o que nos prende n allenção d o thton, é o Credito

Predial, são os adeantnmentos.

Mas enquanto o publico se preucciipa com estes grandes

rombos praticados na metropole, ninguem olha para o que

vai pclo Ultramar. onde rica livre o campo para toda ii Ior-

te de explorações.

S. exn o sr. Hoi-tu e Costa, mesmo antes de embarcar

para a India, se prevenir:: devidamente o entrava n'olte

Estado com um conto de reis annual n mais para ns osten-

taçñes indianas

Não ha que admirar, porque o Gabinete, que o hnvlu

nomeado, se empenhava na lucia encarnlçadu dos refer!-

dos ndcantamentos e o sr. João Franco luctavn por combu-

ter o dcficit, sem haver quem o podesse auxiliar no equili-

brio fiminceiro do Ultramar, onde se abriram novos rombo¡

e se alargavuin os antigos. '

A questão da syndicancia da Praganã já nprenentl sympto-

mas do mal, de que enfermo a administração nacional: o

jornal Heraldo. da situação, activou o fogo e t) Heraldo val

já cnlaiido as baterias da opposiçko.

Cá e hi mas fadas ha. O Ultramar não tem politica di-

versa da da mutropolc,ii não ser quando as medidas pesada¡

fazem lembrar que não'e o mesmo povo. A emigraçlo cres-

cente da Praganã, e a que se observa em outras partos do

Estado da india dito sobejus provas d'lsto.

A. S.

->~m§zr=<~--

Realisa-se no proximo domingo, 21

do corrente, no theatro Aveirense, uma

recita promovida pelo Club Mario Duarte,

em honra dos concorrentes do Campeo-

nato de Natação. Representa-se a come-

dia de Eduardo Garrido, em 3 actos,

Mosquitos por Cordas.

:Porn llTllliEflfOS
Varas para saltos, cordas para lucta

de tracção. Discos, etc.

  

Casa Senna. Salão de Jogos

48. Rua Nova do Almada, 52-LISBOA

/___'ñ

PROUINCIRS

Apos umas semanas de silencio. venho hoje fazer alguma¡

divagações sobre politica du velha Laeobrlga. Não foi o meu

silencio por falta dassumpto, não, que o ha sempre, mais

ou menos, infelizmente, pari¡ o¡ lacobrigenses, mas sim pelo

verdadeiro ano que ultimamente me tem causado o estudo

degradante da politica. e ainda por falta do informaçõal.

Tratando do Lagos. nao se vê., a cada canto, ¡cultofalu do

caracteres. de bom senso, e multa lncoherencla. E nba V.

de quem não estas faltas? D'aquelles que tem restricts obri-

gação de ser. politicamente, honestos, de terem independencia

de caracter. nãoso pela posiçao que occupain, na noclodlde,

mas, tambem, pelos seus meios de fortuna! E' horrivel! E'

degradante! Como podemos nos exigir do¡ pequenos. do¡

humildes, a seriedade de caracter? Impossivel. Nunca. om-

quunto se não desmascamrem. por completo, onto¡ politico¡

balufos!

Fez-me, pois. quebrar o silencio. ein quo me tinha deter-

minado ficar. o celebre grupo Teixolrlotai O oxplondldo. o

bom, o jocoso. grupo Teixeirista. Basta qua diga queo grupo

e constituido sob a firma major general (nun nlo da armada)

major (los cavaltos. o vocencta, nlmorroidaa c 'filho secreto-

rindos por um pobre d'espirlto a quem conhecem pelo alcu-

nha do 1.5 volumes e melo. Este, coitado, não tem culpa. os

dedos dns mitos não são eguiins . . . . Di¡ pena que homens

de tão grande envergadura intellectual, muito principalmente

o presidente, tenham tão ma orientação politica dando logar

a que alcunhein de barriguistas till agremiação.

Eu nllo creio, não faço mesmo commeutnrioii sobre a al-

cunha, mas vou dnr n raztto d'ella segundo informações as

mais verdadeiras, da mesma pessoa quo sempre m'as tem

dado. para este jornal. e que ainda ninguem ousou desman-

tlr com a verdade. Estando eu, como estou. fora de todos os

agrupamentos politicos, aos leitores do Povo d'ALIelro, e

muito especiulmeiilc aos eleitores do concelho de Lagoa, vou

descrever n biogritphia política de cada um dos cavalheiros

do agrupamento !se é que todos não a conhecem ja).

Peço-lhes leiam com attenção. converaem com o seu tra-

vesseiro e perguntem depois a sua consciencia se e bem ou

mal cabidu tal alcunha de barrigutstas. Começareinos pelo

primeiro:

Major general. Sua Ema não se deve offender com tal al-

cunha. é um simples gracejo. lnoffenstvo, não implica nada

com a sua dignidade. Ah! Mas não me lembrava que Sun

Exa é, em extremo. d'aguda intelligencia para que sejam pre-

cisastaes explicações. Desculpa V. Ema eu retiro as minhas

desculpas . . . quero dizer as minhas indicações. Mas como la

dizendo: Sua ELI! o Ina/'or general militou muitos annos no

partido d'Hintze (não sei se antes militou n'oquo) ató tt sclsão

.lolto Franco. ficando depois de muitas escuvlnhas no lado

d'Híntze. Está bem.

Durante a vida d'liintze e sendo governador civil do Algarve

Ferreira Netto. cavalheiro a quem não tenho ll honra do

conhecer. mas que mo dizem ser um bello caracter. o major

general conseguiu d'eate senhor senão tudo. qulsl tudo

quanto foram benesses para si, para os seus a ainda por¡

os seus eleitores a troco da sua influenciaslnhs que S. Exa,

como nenhum, soube sempre fazer valer. Mais tarde Sun

Exu estando fora da sua terra natal. que ao honra da ter

filho tão illustre, desejou voltar para ella. mas nl difficul-

dades então foram maiores porque estando no poder J.

Franco e não sendo Sua Exit francueo. era necessario inu-

dnr de cor. E sui¡ Em¡ mudou. Mas mudou muito bem, fina-

mente, como lhe peculiar.

Entendeu-se, fallen. prometteu coisas (talvez chorasse por-

que Sun Ex.. é muito bondoso, muito sensível) ao ministro

que então superintendiz na sua pretensão e Sua Eu¡ veto

para Lagos sympathiuando muito,com o ministro que o obse-

qnion, dizendo-lhe este, talvez, nas cestas: Vamos lá salta-

[mcr (Isto homem que, afinal, e' inn pobre homem. E é real-

mente. Sua ELI¡ é um pobre homem.

Depois de Sua ELI! ester em Lagos uns tempos, houve

umas eleições, que me não recordo, mas antes da¡ dita¡

eleições ouvi dizer que sua Ex.“ tinha abandonado a politi-

ca. Está bem. Mas oh! decepção! Passadas se eleiçñel tor-

nam a dizer-mo que sua El.“ tlnlin dado toda a sua vota-

ção aos republicanos, suggestionado por alguem que lho

é muito chegado e que dizem ser republica. lu não acre-

Lagos

dttel durante muito tempo. pois nunca poderia suppôr que

Sua Ex." tão bondoso. the meigo. tão affavei e ttto reconhe-

cido aos favores que lhe tinham prestado tesao capaz de

dar com oa pratos na cara (e mais alguma coisa) no Ferret-

 



 

ra Netto e no ministro que o coiiocou em Lagos. muito

principalmente ainda na monarchia de quem sua Ex." o ser-

vidor e a quem jurou fidelidade. Mas Sua Ex." deu . . . com

os pratos na cara. Está bem.

Eu. pelas informações que tenho, de que Sua Ex.“ é tito

facil de converter. era capaz de converte-lo tambem. .ia

agora . .. e olhe que prestava bons serviços a Sua EL". A pri-

meira coisa a aconselhar-lhe era menos bondade para a po-

litica, está visto, pois para Sua ELI"“ Familia e para os

amigos que tem a grandisslma honra de o conhecer, nunca

é demais. Durante u abstenção dc Sua Em, na politica

monarchica, lransfcrtram o seu parente de Lagos não se¡

para onde. Sua Exu baruluutou muito, disse muitas...

coisas. Suppoz, Sua Ex.n, que tai transferencia fosse obra

dos progressistas, a principio, inss logo conheceu que nflo

seria, porque foi com toda a meiguice pedir aos progres-

sistas que contribuissem pura o regrosao do seu adorado pa»

reuto ao que aquelles palermas annuiram depois de tfto

grandes insultos recebidos! Houve algum 'I'eixeirista que.

do intimo d'nlma, contribuiu muito para esse mesmo fim e

Por isso Sua Ex.“ esta prestando actualmente tuo grande

beneficio pedindo votos para Teixeira de Souza c puru os

republicanos. ao mesmo tempo.

Sim. porque Sua Ez." pode para votarem com os republi-

canos caso nao votem com elle. Tudo menos o Credito Pre-

dial (progressista) de quem Sua Ex.“ já precisou-Actual-

mente não podia ter uma situaçao ttto pouco dubia.-Duran-

Io o intorregno hintzaceo foi Sua Ex.“ administrador do

concelho. e lilo bom logar fez devido ao ai-.u tactu politico,

bom senao e mais particulas lnherentcs ao seu caracter que

havendo uma greve de opcrarios aoidndores, séria, na occa-

silo. Sua Ex.“ cumpriu-.cia nas reuniões dos mesmos opera-

rios e discutia dando uso a menos respeito a auctoridade

e ser corrido até casa uma noite onde se escondeu deixari-

do on pobres policias que quasi foram para o outro mundo!

No dia seguinte, não podendo manter a sua auctoridade entro-

KW a administração ao commando militar! DÍr-sc-hlu que

era covardia. mas não, porque Sua Ex." é homem corajoso,

muito corajoso.

Eu até me admiro como Sua Exa¡ n'aquelia noite se refu-

glou em casa! Se a pessoa que me informa náo fosso de

mspeitabilidade, eu nao acreditava. Sobre Sua Ex." ha muito

mais, mas deixo o resto para quando Sua Ex." entender.

Esquccla-me dizer: tambem Sua Ex.“ (no interregno hin-

tzacco, n'um celebre discurso feito de noite a sua janelia

disse. debaixo de sua palavra de honra. que, ou infantaria

15, voltava para Lagos ou elle abandonava a political Nem

o regimento voltou, nem sue Ex.u abandonou u politica.

isto é importante ndo é?

(Ponoluc no proximo numero esta correspondencia)

 

"Híig'oígmphicoá

Os melhores, os mais baratos, os mais resis-

tentes, são os da casa PEDRO, MIRANDA & (3.a

 

SUCJH. Representante da Casa J. G. Scheiter.

e Guteocke incontestavelmente a melhor fundi~

ção do mandol

Material branco, estrangeiro, sempre em de-

posito, ao preço do nacional.

Pede-se a todos os srs. industriaes que não

fechem as suas transacções sem consultarem os

nossos preços.

Pedidos a

PEDRO, MIRANDA & C.a Sum"”

Rua da Picaria, 59-PORTO

Telegrammas (ADNARiM» Porto.

Ponte da Barca

0 Mané, Thécel Plrari's, que mito mystcriosa escreveu com

letras de fogo nas muralhas de ltabylouia ua noite em que

esta cidade foi tornada pelo exercito de Cyro, nz'io produziu

l no espirito do confiante Halthasar. o impio profunndor dos

i vasos sagrados que o sacriiego Nubllclmdnnnsur tinha rou-

bado ao templo da cidade dc .chus, impressão mais dolo-

rosd do que a causada pela minha ultima correspondencia.

Iaqui publicada, no animo dos caciques monarchicos-dissi-

dentes d'este concelho.

l O raio que fuimiuou Quan nao os teria assombrudo mais.

O Manuel d'Azevedo até perdeu o apetite, coitado. Que elle

nunca foi de grande ração. chejua-se, gemhnente, cerca das

oito horas da manhã. apenas com um icilosito de presunto

ou um nacosito de eguai peso de lombo, um frangulto que

\ nunca excede um tamanho um peru de regulares dimensões.

 

tres ::rrateia de broa. tres canaditas e meiu (lc vinho verde,

duas tigelaa de caldo ou um iltrito de café cnln lcilc e . ..

Mas deixemos o sr. Azevedo com o seu ligeiro ¡Irani/uno. i

e todos elles entregues, apelar da uppnroncia desprezadora

de grandes senhores, às suas fntiguntea investigações, para

1saberem quem é o tnsotcnta que ousa tocar na magestade

lolympicu das suas iliustrest figuras. até agora invioiavels

l como a de Achilies. e vamos adeante.

i O povo d'este concelho tem tai horror ao serviço militar

  

' que não ha esforços que nato cmpregue para livrar ns seus

filhos de deitarem as corretas (ía cost/rs. Tambem ruin nxialc, ,

a seu vêr, defeito que possa garantir antecipadamente al

isenção do tai serviço, excepto a falta d'uma perna ou de

um braço, ou outra imperfeição eguahuenle grave e visl-

vel.

D'aqui o extraordinario sacrifício, como ficou dicto na mi-

nha ultima correspondencia, e a lamentavei ingenuidade

com que esta pobre gente se desfaz do melhor dos seus

porcos, isto é. fumciro. presuntos, tombos c cntrccostos. para i

0 POVO DE AVEIRO

 

-- Vender alguma coisa ? . . .

~ Não, meu senhor. .. Vou falar com o sr.. . e mais

com o sr. .. (cita os nomes de doía caciques iocaes).

_Talvez por causa d'algum desagulsado que leve por iii

com algum seu visinho . . .

-Nãtu Vou lavar um presentinho a cada um d'elies e

tambem estes frangos quo o rapaz traz na custa.

- Mas isso deve lhe fazer muita falta cm casa . . .

- So fosse só isto! Mas ainda o outro dia dci os tombos

ao sr. .. e os entrocostos ao sr. . . (cita os nomes d'outros

dois caciques).

- Mas entiio você deve grandes favores a casa gente. . .

_Nilo devo nulla até hoje. mau senhor. Mas como o ou-

tro que diz, (e preciso nntur estes homes pr'ss occaaiocs.

D“aqui a pouco o meu filho entra na sorte, e se os não

unto cacuso d'ir depois á beira d'elios que me mio fazem

nada.

- Então tem algum filho que entra brevemente no recru-

tamento?

- Brevemente . . .

como vo . . .

~ O qnd?! O filho para cuja isenção do serviço militar

você tanto su cunçu e sacrifica 4': esse rapazito estruhino,

que ahi vao a seu lado, e que nenhum medico seria capaz

de apurar? . . .

~ ~ E'. sim. meu senhor.

- Coitado! 0 filho (- zurñlho. o pao ú doido. e quem lhe

aceita os presentes d. . . cu se¡ lá, talvez um benemcritu. . .

não. D'aqui a oito annos, porque

Fluyrmn.

 

IOI

O Povo de Aveiro

 

lcvar ao sr. Fulano e ao sr. Beitmno, do qucm espera pro- i Vende.ae

tecçtto nas inspecções dos mancebos.

W Mas se cada um fizesse este sacrifício apenas duas Ou

~ tres vezes. ou fosso menos prodigo em atirar para fora de

casa aquillo que tanta falta faz á sua alimentacao, vzi. o

mai ntlo seria grande. Succedc. porem, que ainda n inspcc-

çtio d'um manccbo está Iii para cascos de rolha. o já a fa-

milia distribuc, annuulmontu, pulos caciqm's. pura lhes cs-

ptnr, de longe, as boas graças, o producto de santo suorl. . .

lnterroguemos aquelle pobre homem quo ali vem das par-

tes da montanha com qualquer cousa n'um sacco e uma

creança de doze annos a seu lado.

›- Onde vae, homonzinho?

-Vou xi villa, meu senhor.

  

Avoiro-Kioaque Souza, Praça de Luiz Cyprinno.

Lisboa-Tabacaria Monaco. Rocio; Kiosque Elegante, Ro-

cio; Tabacaria Neves. Rocio: Tabacaria Mardcos. Rua do l'rin-

cipe 124, em frente do Avenida Palace: Tabacaria Felislni-

no Paulo, Rua da Prata 205-207; Tabacaria ingleza, Praça

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

Calçada da Estrella, 51); Tabacaria Batalha. Calçada da Estrella

15.' Tabacaria Portugueza, rua du Prata. 16; Tabacaria tia-

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

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

João Teixeira Frazão, Rua do Amparo, 5?.; Aliredo Lourenço

de Sá,Rua do Livramento 103; Kiosque Oriental, Praça Duque
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Estimula a acção dos rins que são oa

filtros do corpo humano.

  

Experimentae a

AGUA DA OURÍA.

 

Representante e depositario em Lisboa:

Humberto Bottino

  

Praça dos Restauradores, 3l-H

TELEPHONE: 3035
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Tinta-de contar a secco

“a, o

   

      

    

    

  

  

Sem molhar o papel

e conservando os co-

pizulores como novos.

Economía do tempo e

trabalho. Excellente

resultado un pratica.

Ultima novidade. Dos-

contos nos revende-

dores.

Deposito geral:

  
   

.
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Rua de S. Paulo, 9, tri-LISBOA

TELEPHONE: 2378

Rua de Santa catharina, 32, |.0-PORTO

Aos homens envelhecidos

antes de tempo

viver.

 

a si proprio e em sua casa.

Os homens enfraquecidos e desanimados encontrarão aqui a força da juventude.

A todo o mundo offerecemos um livro de 86 paginas, magnificamente iiiustrado, representando o

corpo humano, no qual descrevemos a maneira de applicar a electricidade e a forma do cada quai se curar

Os homens enfraquecidos por excessos, ou pela edadc, encontrarão aqui a maneira de readquirirem

a saude e o vigor.

A"s mulheres gastas pela doença ensinamos o meio do se tratarem e de recobrnrem a alegria de

No noaso livro verão como se curam as seguintes doenças:

Neurasthenia, impotencia e falta de vigor, epilepsia, hysterismo, para-

lysia, rheumatiemo, e arthritismo, soffrimentos do estomago, figado e rins,

aibuminuria e toda a classe de dôres e debilidades.

Vej, esta. prova

Neurasthenia com eXeitação nen/05a, insomnias rebeldes

e anemia profunda com enfraquecimento geral

Sr. Dr. McLaughiin:

Aqui lhe envio os resultados obtidos com o uso do seu ViGORiSADOR c auctoriso-o a fazer d'esta o uso que julgar mais

conveniente.

“Poacos dias depois de começar a fazer uso do seu apparelho,

e pude dormir bem, não preCIsando, c _

não sinto mais amargos de estomago e encontro-me consideravelmente fortalemdo,

ração ás pessoas que me conheciam,

Enviando-lhe os meus mais caiorosos

Annibai Barros. Chaves.”

agradecimentos, assigno-me de V.. Att.,

melhore¡ completamente da minha insomnia, causando admi-

omo anteriormente, de fazer uso de narcoticos. Hoje

apelar de ser anemico de nascença.

Ven. e obrigado-(3) Jordano Barros-Casa

Quem soffrer das doenças que acima indicamOS ou de quaesquer outras, embora julgadas incuraveis, escreva-nos hoje mesmo, ou venha ao

nosso consultorio.

A todos foruecoremos um exemplar do noaso livro e um impresso para_ consulta.

H todos o vigor e a saude

Affirmamos que o nosso VIGORISADOR cura muitos casos que nenhum outro tratamento pode curar. isto ntío é uma affirmaç

nossos doentes sito o nosso melhor annuncio.

Quando o organismo esta cançado e não pode desempenhar as su

materias venonosas que produzem as dôres rheumaticas, quando os nerv _

descaido, o verdadeiro remedio, o remedio racional que restitue ao corpo o Vigor e a

O VIGORISADOR ELECTRIOO fornece a electricidade tis differentes partes do corpo,

velmonte influenciado pela corrente, e e n'isto que consiste o segredo do nosso successo.

 

0 nosso consultorio está aberto ao publico

Dr. i'l. E. l'lchaughlin

RUA AUGUSTA, 188, 2.0 - LISBOA

Horas: 9 m. ás 7 n.

Consultas gratis e um livro eXplieativo gratis a todos

as t'uncçõcs, o estomago não digere
'

os estão enfraquecidos e tornam a vida desgraçada, e quando 'o vigor tem

energia é a electricidade convenientemente apphcnda.

de tal forma, que o systema tem tempo de ser favora-

c os rins niio expulsam do organismo as

 

para consultas gratis, usando os nossos medicos sempre de toda a franqueza._A todos damos um

folheto illustrado gratis. Quem não puder fazer uma visita o quem viva l'óra de Lisboa, preencha o coupon abaixo e recebera na voltado correio

o nosso livro gratis e um impresso para consulta.

E

\/
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COUPON

VALE UM LIVRO E CONSULTA GRATIS'

Nome ___________________________________________________ _7

CORTEM E MANDEM ESTE OOUPON
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, da Terceira; Tabacaria Viegas, Rua dos Poyaes de S. Bento

102 a 104; itozeudo R. Gonçalves (Tabacaria Gonçalves), Rua

de Santo Ámaro 1 a 5: A. Ponte Ferreira, ltua Conde ile-

doudo 133 liairro de Camões; Ilavanczu dos Paulistas, Cal-

çada do Combro 113; Tabacaria Godinho, Calçada da Estrella,

|25; Jose dos Santos. Rocio, 108: Eduardo Augusto, Rua de

Belem, 102 e 103; J. D. Ferreira, Rua Saraiva de Carvalho

105 B.; .lodo Rodrigues Mattos, Rua dos Cavalieiros. 97:

Antonio Marques, Rua da Esperança. 2.10; Jeso Francisco

Martins, Largo do Calhariz, n." 4; José l'ires Gonçalves

Rua da Magdalena. 138-190; Kinsquc Largo de S. Roque;

Tabacaria Amelia. Rua do S. Pedro d'Alcautara. 4?; Manuel

Loureiro do Prado, iiuu do i'ossollo, 27; Tabacaria Machado,

Palacio Foz, Praça dos Restauradores, Iii K: Domingos Silva,

kiosque do Largo do iulendcute.

i PORTO Tabacaria José Teixeira, Praça de D. Pedro, 9 a 10;

Tabacaria do C. A. (mimar-acalma Forme-1a. 2iiU A: Antonio

Pinto. Praça de D. Pedro, 20; Alfredo liiteiro da l osta. Rua I

da mp.. 15-16.

Espinho -Kiosque Reis; Vizeu - Kiosque do Rocio:

I Chaveo- Annibal :It: Barros. Villa Roai r Kiosque 'i'rin-

dade, Aivorninha-I clino da Silva Mendes. Estorll~

Alfredo Pinto, Buffets da l"stnçño. Villa Franca de xlra -

Tabacaria Marciano Murdonça. Seixal-l'rofirio Ferreira.

Villa Velha do Rodan.~~ .-tn'nnlo da Cruz Pinto. Ilian-

guaide - Bento d'Aimcídu ;za-::pos 8. Thiago de Cacom

_Joaquim Gervasio. 8. Pedro do Sul-José Augusto

d'Aimeida. Fáro - Francisco Matheus Fernandes. Evora ›-

Marcelino Anthem Calça, Rua da Scliaria 19-2l. Cascaol ~-

I José Jacintho D. Cabral, Tabacaria Aurea. Cartagena'

Aiemquer-Jotto dos Santos Pereira. Pedome, (Algarve)-

Antoniu Anacleto d'OIiveira.

 

Torres Novas-João Rodrigues Sentleirn. Amareleja

- Moura -Manuci Frade. Castello Branco - Vende-se

pclas ruas. Monte-mór-o-Novo - Fortunato liciuata. Ton-

della-Mario do Carmo. Pedrogam Grande-Adelino

Lourenço dos Santos. Idanha a Nova - Christiano Pereira

Barata. Ançã - Jose da Costa Neves. Braga - Manuel

Gonçalves Vaz, Kiosque Gonçalves. Tnboa - Francisco da

.losta Carvalho. Monsâo - João da Silva Guimaraes. Fi-

gueiró dos Vinhos-José Miguel Fernandes David. Pinhel

- Estabelecimento de D. Josephine da Silva Torres.

 

Vianna do Castello-No estabelecimento do iioaven-

tura .Ioin de Carvalho; José Antonio d'Araujo JuniorI Rua 8

i de Maio, 122. Lamego- Joaquim Valente. Elvae-Luiz Sa-

muol du Silva. Aguada - Eduardo dos Santos Trinta. co-

vilhã-João i'eroira Saraiva. Santa Cruz da Graciosa-

Antonio Ernesto Esteves.

 

Bebamaswtluua: MÉiiici

!DEA

Manufactura Portugueza

 

de pellieula

 

.i Salão Ó Atelier de pose

e Escriptorio 3 e officinas

i Rua do Loreto, 15 e 17 . Cerca do Colleginho, 7

LISBOA z LISBOA

Endereço tetegraphico: IDEALÃO

SUCCURSAES: No Porto, Paris, Berlim,

Londres, Vienna d'Austria, Madrid, e em

todos os Estados do Brazil.

Fornecimentos completos para animatographOs,

aluguer e venda de fitas completamente novas

em Portugal. Projecções com luz electrico ou luz

artificial em theatros, qualquer casa, ou de espe-

ctacuios, clubs, escolas e casas particulares, para

o que tem pessoal habilitado.

Contractos especiaes

para a Africa e Brazil

A Empreza Cinematograplzica Ideais' a unica

que, devido :ls suas beltas installações de POSI?,

pode apresentar assumptos genuinamente portu-

guezes, desempenhados pelos nossos principaes

artistas e quadros panoramlcos representando os

melhores pontos e os mais bel/os costumes de

Portugal.

Mediante contrario especial a Empreza tambem

se encarrega da tiragem de qualquer fita de re-

clamo a estabelecimentos, fabricas, officinas, etc.
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ANTONIO EMILIO D'ALMEIDA AZE-

VEDO vende as suas casas da Praça

do Commercio e rua do Alfena.

 

Propostas para a rua do Sacramento

á Lapa, 11.-Lisboa.

Typugraphia

 

IAlbert & C.a, Turlot,

______ise fazem todos os tra-

' baihos typographicos,

como livros, revistas,

jornaes, prospectos, fa-

cturas, bilhetes de vi-

sita, bilhetes de estabe-

cimentOs, membranduns,

estatutos, circulares, etc.,

etc.

Toda a correspoaden-

ciaédirigidapara Aveiro,

a Francisco Manuel Ilo-

     

Povo de Aveiro

'esta typographía,

N montada com ma-

terial cxtrangeiro

de primeira ordem. das

casas Bauer, Schelter, mem Christo, proprieta- Berthol, Klinkardt, In- rio e director do Povo

genfrost,Dietz 8: Listing, de Aveiro.

Fundão -- Belarmino Barata ,

Guarda-José da Silva. Argnnil - José Baptista de Car-

vaiho.

Cadaval-Antonio Lopes Leal. Sobral de Mont'Anrnço

_Arthur Carvalho. Moura «Jose Fragoso de Lima Nunes.

Alcochete -Joaquim Valentim. Santarem ~ Vende-se nas

ruas. Cola (Arganil)-Antonio das Neves Pimenta-caa-

tello de Vide-Antonio Louenço tlcliz. Villa do cano-

Antonlo Martins Florentino.

Louzã--Adeiino i'. lince. 8. Barthoiomeu de 'Messi-

nos -A. Cabrita do Rosario. Coimbra - Tabacaria Central.

, Rua Ferreira Borges 27; Casa Feliz, rua infante i). Augusto.

Oliveira do Hospital-.luso de Mello Aivesiirumiao.Alco-

baga-Antonio Vazão. Gouveia-Manuel A. Msnla. Rua

Braamcump. Leiria -Jayme Monteiro. Portalegre-Joao Our'

vusio Coelho, Largo da Só. Vendas Novas-Joaquim Maria

de Andrade (o I'nrtnn). Setubal - Manuel Tavares. Arron-

chao 7 Miguel Marin. Cortã -Luiz da Silva Dias. Santo

Amaro (Oeiras) -l-'runriscu Mórom. Mirandeila - Auuibul

Cunha.

Vianna do Aiomteio - Joaquim Antonio Carvalho. Lo-

rlga (Crth-~-.inao Mendes Cabral Lages. Eacntloa de cima

(Beira iiuixn) "Miguel Maria Tavares. Villa Viçosa-Luiz

Fiilippe d'Abreu.

Bragança-Manuel Iicnilo. Funchal-Francisco dc Senna

Lisboa, Kiosque da Constituiçfto. 8. João da Madeira

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

ias ruas. Albergarla-a-Velha~\'cuda pelas ruas. Porto do

Móz-Jose Henriques. Alandroal-Armando Tavares de

Moura Falhas, Pharnlacia Cnciro. Melina-Agostinho du

Costa ('ampos. Aiomquer -Jotto Matheus da Silva lirito,

Rua Direita. Fáfe - Almeida Guimaraes 8: Alves. Ca-

banas-Julio Roqnixu. Ponta Delgadaas. Miguel-Café

Tavares. Guimarães-Antonio Lopes Martina. Eemorlz_

i'aulino Rodrigues d'Alineida Olhão-Antonio do Souza Uuu-

veis. Villa do Esplnhai - Augusto Duarte Benin. Moita

do Ribatejo_ Victorino Soeiro.

Ponto do Lima - Estabelecimento do sr. Antonio da

Cunha Nogueira. Povoa do Varzim-Marques tt Cnrnciro.

llhavo_I'Istubclccimonto do Bernardo Razoilu.

BRAZIL

RIO de Janeiro- Livraria Schetlinnu Rua (lo Ouvi-

i dor, 18,' - Rua I." do Março (esquina da run do Ouvidor)

l ponto dos -lornncs: ilraz Laurin *Run do Ouvidor. iNi; A.

ihloura~itua du Quitanda, 111: (iam da Estrada do Ferro

Central.

Manaus~Agcncia Freitas.

Santos-_Jose de Paiva Magalhães, rua do Saulo Auto-

nio, 81, Hti.

HüBS
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is proprietario e lavradores

ue necessitem de quacsquer materiaes de

construcção para suas obras devem diri-

gir-se ú antiga casa

I. lllllO
Unica que lhes pode fornecer todos

esses materiues nas melhores condições

de qualidades e preços por serem na sua

maioria productos (le suas fabrlcns e os

outros são obtidos directamente e em

primeira mão.

Rua do Caes do ToJo,

35 - LISBOA

Fornece cataiOgos, desenhos e preços e dá

quaesquer esclarcmmentos que sejam pedi-

dos ao seu escriptorio geral na Rua do

Caes do Tojo, 35, LISBOA, ou pelo tele-

grapho a

Jotaiino-LISBOA
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ithENil inicuii”
Companhia internacional de Seguros

SOCIEDADE ANONYMA

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

-CAPITAL, !JO/'10008000 RÉIS_

SEDE-Rua do Ouro, 292, l."l

11151306

lndemnisações pagas por sinistros desde a fun-

dação até 25 de Abril do 1910:

|70:087$055 réis

Seguros (le propriedades emoueis; seguros ma-

rztimos, agrícolas e postacs.

l'eçam-se tabellas. Agencias em todas as cida-

des, villas e aldeias do continente e ilhas.

Aceitam-ao agentes aonde os não houver

   

@agua/1%

UiS'iiiiiU DE MiiilRi

  

Expiendidas e tncomparaveis aguas de

meza, com optimos resultados nas doen-

ças da bexiga, rins, estomago, etc.

Deposito no norte do paiz:

26, Rua Mousinho da Silveira, 28

PORTO

 

O preço avulso do POVO DE

AVEIRO é de 20 reis em todo o

paiz.


