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Os principios andarão eterna-

_meute na dependencia dos hu-

mana-Se os homens são bons e os

prinoi ios são maus, estes veem.

sem r uvida, a cahir perante o

aperfeiçoamento dos espiritos,

m'as o egoísmo natural das mul-

tidões é que faz com que darem

muito mais que poderiam e de-

veriam. O principio e mau, mas

o dirigente é bom, mas sabe-o

applicar com perspicacia. talento

o justiça relativa. 0 povo enco-

lhe os hombres e não raro se da

por satisfeito.

O movimento republicano em

Portugal desenvolveu-se, por ven-

tura, á custa dos defeitOs do sys-

tema que nos rege? Não. Todos

sabem que a massa é profunda-

mente ignorante. Que a enorme

maioria das forças democraticas

não tem consciencia, de princi-

pios, porque lhe falta a educação

e a illustração nec L ria para a

ter. Desenvolvep-se " rque os

homens-levam menor' _orque os

chamados constitaeio'naes eram

individuos sem virtude e sem ca-

racter, que nunca miraram ao

bem publico mas á satisfação ex-

clusiva dos seus gosos e torpe-

zas.

Se os homens são bons e os

principios são melhores, realisa-

se o estado de progresso e de ci-

vilisação que e o engrandecimen-

to dos paises, a felicidade das

nações.

Se os homens são maus 'e os

"principios são bons. é certo que

vestes vencem sempre. Mas antes

d'isso, quantas reacções, quan-

tos desastres, quantas luctas e

difficuldades 'i

~ Em Portugal vae succedendo

ao republicanismo o que succe-

deu ao constitucionalismo. Um e

outro surgem desacreditados á

nascença, perdidos, pelas suas

injustiças, pelas 'suas contradi-

cções, pela mentira e pela espe-

culação dos 'lúmens que'es mau-

darín, para a ,Municipais “nacio-

na . › ~ -

Quando entre nos se consti-

tuiu o partido republicano, a t0'.

da a gente se ouvia estapergun-

ta: _mas quam são os vossos. Ito-

mens?"

-Era a condemnação da nova

causa? Não, mas era de certo

modo uma pergunta logica e con-

cludente. Mas exprimia o sentir,

o pensar, a opinião geral. E se os

declamadores ou os ignorantes

lançam com pose aos quatro ven-

r tos que os princípios são tudo e

* - os homens não são nada, quem

trabalha, quem pensa, quem as-

pira a reformar e a regenerar um

meio social, tem antes e primei-

ro do que tudo o dever im prete-

rivel d'estudar e apalpar a socie-

dade e a gente Que o cerca.

Quando nos apresentamos co-

mo chefe o sr. Theophilo Braga,

escriptor de merecimento e valor

,não obstante as iminensas here-

:e'i 'strass ll
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sias que tem dioto e usei'ipto.¡aiidai' superior do lyccu! liern,i'es lIo lvat'u, ¡INPI'eHdU-IIOH

mas como homem d'acção c de

governo puramente um idiota,

recuburnos o sorriso dosdenho-

ta terra. Quando o sr. Magalhães

Lima, a quem scu proprio pac

creou uma reputação juslissiina

de parvo, se apresentou na ure-

nn como um dos nossos dirigen-

tes. recebeu-nus d'um tanto ao

outro do paiz a gargalhada de to-

da a gente seria.

Nascemos já, por conseguin-

te. muito avariados e muito com-

promettidos. Entretanto uma bóa

conducta, uma acção patriotica

e rasgada salvaria tudo isso. lie-

petinrlo-se ao contrario incoheren-

cias t'ulminan'tes, contradicções

patentes. apostasias lamentaveis,

erros e desatinos de todos os ins-

tantes. o paiz passou de nos dis-

cutir a desprezar-nos, de nos pe-

dir responsabilidades a encolher

os hombres, de se rir a ir-se es-

quecendo de nos.

Tal era a situação em que a

estavamos antes do congresso de

julho. Não era só a falta de che-

fes que nós tinhamos. Tin/iamos

chefes sem caracter, sem decen-

cia. sem honestidade de princi-

pios. O unico cohercnte era e é

o sr. Jose Elias Garcia. O unico

que conservam algum decoro.

porque não tendo nunca sido dit'-

t'erente do que é, ao partido ca-

biaa responsabilidade da sua che-

faturu e não a sua individualida-

de. Mas, politicamente, o que r ,-

presenta essa coherencia? Repre-

senta o triumpho da politica mo-

uarchica. Representa a negação

das aspirações revolucionar-ias.

Representa o repndio dos princi-

pios democraticos. Representa

uma nuance. insignificante do cons-

titueionalismo privilegiado e usnr-

pador que ahi está, nuance que

não admitte nem acceita o direi-

to das grandes massas opprimi-

das e t'abalhadoras. No dia em

que o sr. José Elias absorch os

seus collegas dirigentes. morreu

o já de si desorientado e hesitan-

te partido republicano portugucz.

E' aos funeraesqne lhe vamos

assistir, conscio de que das suas

cinzas sempre vira alguma con-

sa melhor e mais sadia.

Continuaremos.

“WW-

* t) sr. Correio de Atum-o, n'uma

baforada de patriotismo, quer

ue se dividem quanto antes os

' eis salões da' frente do_ andar

' superior do edificio do largo mu-

nicipal para augmentar o numero

de salas ao lyce u. ,Tem tanta pres-

sa e não a teve quando o seu re-

dactor principal levava o seu fac-

ciosismo ate cortar ao municipio

os recmsos indispensaveis para

se pagar ao guarda do cemitcrin?

Uu quando o actual presidente

do centro regenerador dominOu

por largos annos n'est'a terra,

sem ter deixado vestígios da sua

administração, a não ser no lar-

go do Rocio, no soberbo e belle

largo do Rocio estragado. porque

foi elle que o começou a estra-

gar, se a memoria não nos Íêiina,

lc mono dapraça ¡ago-touros?
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dizemos nos, que os promos-j por_ a nos cidadaos de quem el-

sistas são maus os outros ainda les são apenas uns meros dolc-

isào l“eiores. (is lJt'U-,L'Jl'essistus :ui: ;':Iiiios a' face (lo direito moderno

so de toda a classe pausunte rl'es-l menos | . .

* edificio. E estes, illltlillti'J-SB zela-i nos rege. como tri-'los Os “HUN-"u”-

n'omettem nào I'ÉSil'íli-_Íf'il' ol o do systema representativo que

dores do hein do ¡'uiblii-.o, querem ' navios. desde o mais alto me no

t't força que se estragos. A mais l'iuiiiililc.asiia vontade omni-

  

Dividir para que? Provisoria- potenti', rcdunriou n'uont 'imper-

tin lucia irritante e n'um ridiculo

profundo. Viram como o orgão

progressista. nos reclames ao ot'-

ficio do sr. director das obras pn-

blicas, osci'ipto com [ia/im _nm/i-

ria '(:itt. trio boni criterio. !anta i'm-

parcialidade, c (to mesmo tempo

mente“? li' um disparutc. lia mai::-

dc vinte anuns que o lvceu func-

i-ioun como esta. Pois não pi'ide

funccionar ussitn por mais tres

anuos, dado que se construa um

edificio para repartições publi-

cas? Pois não seria ilesperi'lirio

sem egual gastar dinheiro ein

obras destinadas a durar só por

Lt'cs annos? E' cada um l. ..

Dividir para quo“? Definitiva-

mente? Como, su os cxcollentes,

trabalhos da commissao J use lis-j

tevào já n'iostraram até a eviden-

cia que se podem satisfazer as

exignncias do prot'cssorado sem

estragar o edificio “3 E diz-se aquil-

Io orgão da opinião publica! A

opiniao publica quer que o lyccu

fique aonde está, mas sem se cs-

tragar o edificio. Não iiujam es-

quecer-se d“esse facto. E ponhth

mos do parte. todas as chicanas'

e interc. de corrilhos. O pn-

hlixm sensato está acima d'isso

tudo.

'i'mi'zocn'i o Correio quer que

os nossos governantes (Liam-n pa-

ra doente com. _a Opinitíi) publica,

sc eiia c' dignail'aftançáo. ou cort-

tra ella se a julgam mal orien-

tado.

Hein! Viva o sr. D. 1Miguel,

não é verdade? Ou viva o sr. l).

Sebastião do Carmo“? a mes-

ma coisa. Nós jnlgavamos que

nunca forçava a opinião publi-

ca. Julgavamos que na riegncao

d'essa prepotencia que repou-|

sava a, liberdade. Julgavamos que I

quando a opinião publica está

mal orientada, nem mesmo assim

os seus delegacias podiam ir con-

tra ella. Que se illucidava! Que

se orientaval Que para isso ser-

viam os jornaes. os comiciOs,

as conferencias, o tolos os meios

de propaganda! Forçar a opinião

publica! E que tal É?

Mas, menino. se r- licito ir

contra a opinião publica, para

que anda ahi a gritar tanto con-

tra as prepotencias do gov-'emma

Para que anda ahi a botar os bu-

fes fora com garantias esqueci-

das e direitos publicos despre-

lados“?

(Se os move apenas o desejo

de prestarem serviços ii sua. pa-

tria, audi-:m para dcante com a

('ipinião publica. se ella é cio-;na

d'attcnçiio, ou contra elle se ajui-

ga-m mid orientado»

Ora Deus nos de juizo!

 

o aninha

Us leitores viram sufficiente-

mente que não os enganamos

quando lhe dissemos que a pro-

jectado mudança do lvceu não minosamente app!

com trio brilhante energia c ciegrm- ;

cia. dc phrase que fit: honra dis-

tinctit ao seu. aiictor, teve. entro-

das de leão e as paradas i'espet'tí-

vas. Viram como o sr. .-sztiujo o

Silva1 depois da i'nnfi'irrcuice e

iusolencin com que tratou a opi-

nião d”uma cidade inteira_ tirou

mais achntailo que um figo. Yi-

ram que perante um bom racio-

cinio. perante o hein senso da

grande maioria dos hnhiluntus

(Festa terra, ficaram pnlvorisudns

e desfritas todos as razões que.

sc invocaram para explicar o at-

tentado a uma casa que represzten-

ta para nós uma herança no'oilis-

sima. um monumento importan-

te o tradições gloriosas.

Pois hoje. vão Ver mais alqu-

mn cousa. Vão ver como estra-

ga aquillo. que nes custa immun-

sos sacrificios e trabalho. 'cio

ver que a desgraça d'csta ter-

ra está na gente que nos man-

da, ou regmeradorcs ou progres-

sistas. \'ào viii' que os nossos di-

rigentes, todos ellos. são homens

são patriotismo, sem :thin-ignição,

sem merito, sem talento. Vão vêr

que e preciso pôr terino a tantos

erros, a tantos crimes, a tantos

desatinos c loiices.

Ides ver, vos todos que nos

tendes acrusado de violencia, que

ainda não tivemos a violencia cor-

respondnímte :is rnonstruosiilnilos

que ahi vão, que temos sn'lo sua-

ves, que Lemos sido mansos. ldes

vêr que não atravessando a so-

ciedade portuouem um periodo

regular de transição, mas um pe-

riodo de desordem. de annrchia,

dissoluto, o cantei-io tem de ser

na proporção da chega. Lies vcr

quv um jornal da rotliegoria doi

Povo de Aveiro, dando para todos .

Os lados e coma mesmnfcrça. em

logar de ser um elemento conde-

innavel ó. um elcu'ientoile primei-

ra ordem n'uma terra como a

nossa. um touico d'altiSsimo va-

lor. til 'a grande necessidade. uma

valvula de segurança na mai-hi-

na tao saturada de _vapores infe-

ctos da politica indígena. Fechne

a valvula o a podridão estoira-vos

nn cara. Eliminae o caustico c a

gangrena invade tudo. A_ igno-

rancia, a paixão e a oegneu'a não

vos deixam attentar nestes con-

siderandos importantes.

U quartel deveria scr um edi-

ficio modelo. Uma construcção

de primeira ordem. Pois a uma

nodoa, uma vergonha, um desas-

tre. E o sr. Araujo o Silva, tão cri-

audido pelo

representava senao um vandalis- Campeão das Províncias, um ver-

rno, 'uma brutalidade sem nome,

-consentindo naediücaçào d'aquel- que cousa alguma attenuava, jus-

, _ ' _ *tiiiizaTii ou aitmit ia. Viram (iHU 0 ' _ m _

Dinda-053m@sistema do ::autoritarismo dos'st's: profrssó- I deSp_eito pessoal. nao temos do

(ladeiro charlatào e uma praga. _

Não nos move nenhum intru-

to de parcialidarle. nem nenhum

t
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,homem o Ininino :açgrovo nom

l firmado:: politica d'cstoiriago. Se :t

nussa ¡niliticn vingar. e sem n

mais pequenina lrnnsigouria com

ninguem, nom com os proprios

:'I›*¡›iti_';|l(:¡il10;s', Não queremos su-

bir, não quercuurs applauaos,

tltll'l'eiilOS scr clnfe de cousa

alguma n'csin \'ie'ln. lC união

estamos na melhor situação pu-

ra não transigirmos com nin-

guem, nem com grupos e parti-

dos. Sú (lllí't'UlUOS obedecer z't vor-

(lo-"19,:i nessa coiisi_-.ieiii:ia e ao

¡Hinn-SSH pnlilii'o. l-I u'uns pou-

cos d'annos :le lucia permanen-

te já adquirimos alguma au-.zto-

iridailc para (ii/.cr isto altivaincn-

te. Seja repetido outra vez para

evitar as inorda'dm'ns de todos os

reptis que ci'icontrziruos no ca-

minho i

Pessoalmente nada temos com

0 sr. Araujo e Silva (Iollectivz-i-

monte turnos tudo. Dennte do

bem publico e necessario osmo-

ga-lo, porque ..a um cancro horri-

vel e mortal. E' preciso dar-lhe

com tanta maior força quanto

mais prejudicial elle. 'tem sido a

esta terra. Para aquelles roedo-

res da vitalidade nacional ha um

unico remedio z-e inutilisn-los.

O quartel devia ser um esta-

belecimento modelo no seu ;xe-

nero. (Ílustando rios de dinheiro,

que fosse um edificio que honras-

se esta cidade. Nada justifica quo

o não soja. Pois é um desastre.

Pois saiba-se que não fica cm ter-

mos de conter um regimento.

Que vergonha!

Vej 'Ci m os.

Det'rontando com o edificio ve-

se logo o seguinte : ~ U leito da

estrada. que vao d'Aveiro para

lisgiicira. c ua frente do quartel

um bocado inclinado para o lado

d'Esgneira, de mudo que o sócco

do edificio fica, do lado da cida-

de. enterrado completamente,

tcnrio um metro d"altura pouco

mais ou menos e do lado d'Es-

gueiro pouco sobe a sapata aci-

ma do nivel da run, podendo aliaz

subir muito porque o edificio não

tem entrada alguma por uquelle

lado. Tem apenas o portão do

centro, cuja soloira esta enterra-

da abaixo do eixo da run uns 40

cmtimetros. (tra se em vez da

soleira do portão estar abaixo do

eixo da estrada, que rum da es-

tação, os taes O'*',<il'), estivesse aci-

ma ll“.Éfl. como podia c devia, já

o edificio não ficaria enterrado

i'l'aquclla forma. que ó um ver-

dadeiro nojo. Parece que o sr.

Araujo allega que a estrada ou

rua ha de descer e por isso ficou

assim o edificio. Desculpa de ca-

loiro! Porque a estrada não pode

descer. .iii porque teria para isso

de fazer uiaquelle sitio uma gran-

de cova, já porque as casos dos

visinhos ficariam sem alicerces,

tendo de subir para elias por ea-

nadas. Lá está uma de constru-

cção recente, cuja cota de nivel

foi marcada pelo proprio sr. cli-

rector das obras publicos 3

Note-se esta grande porcaria,

que é sufiiciente só por si para

estragar o edificio! Pasmem to-

dos os engenheiros. architeclos

o mestres d'ohrns de que haja

um individuo. habilitado ('rign um

[curso superior, capaz ri'uma hur-

 

nao qnererni'is cruzi'iveni'ins, não «
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haridade d'aquella nature-1.a, e

continncmos para (le-ante.

Chegados a escada, que con-

duz ao andar superior, tica a gen-

te pasmada de \'Ôl' uma reles cs-f

cada de caracol. acanhadissima.

mettida alii a cunha, sem o nie-

nor indieio de que aquelle sitio'

fosse destinado a escada princi-

pald'um ozlilicio d'aapn-lla ordem,

.e por onde não podm'ao_ (sum

exaggero), subir duas pessoas

sem o risi-o dc a mediu-ui até uU

chao com as costelias. Um pobre

trolha nao l.“ria coragem de apre-

sentar t::l escada em tal casa!

Sahhnlo d'cstn escada, depara-

se logo com a set'rtdnria. Da se-

cretaria passa-se a um gabinete.

que dizem ser para o coronel, ha-

vendo n'este gabinete uma porta

que dá para uma c.iserua. Ao fim

(la caserna quarto de sargentos.

a seguir rasa d'csrripim'acao da

companhia o ao fundo conqiarti-

mento para o i'npiiúo da mcsma.

Agora o liello o o bonito! O co-

roncl nao pu'nlu estar no seu ;121a

hiueto .si-m os soli'lados na casar-

na onrircm tudo quanto n'cllo sc

(Iisscrl Us soldados pi--rmauccem

n'um verdadeiro tormento, cm-

quanto o com¡ :andantc nao sa-

hir! E o capitão, se. quizer ir ao

gabinete do coronel ou a set-reta-

ria, ou ha de atravossar a casei'-

na ou ha de descrr uma est-rula

de pedra, (que e tambem uma

belleza), e dar Volta ao pateo da

parada para entrar na escada prin-

cipai! Parece incrivel, porque ú

mcdouho! i

E o gabinete do tenente coro-

nel“? So mi- um que iii-a do ou-

tro lado da secretaria, esse. csta

nas mesmas detostaveis condi-

çoes do gntúnole do coronel. E

o gabinete do major"? l“) rasa da

ordcm? E quartos especiaes. ou

pelo menos um, para os dois su~

halternos de cada companhia “P

Não existem! Minuano-sc tres vo-

zes os srs. militares. rrigzcnlieiros,

. o !Povo na: avast-::lim

e i'm-publicam tw. em farol' do tit'lll L'iiltli'çtnl direi-:11::,iísqiic ::no

Antonio Coelho, que sem ;mro- i si'ruezitc sc abstccm de proferir

copio. sem .-notiuo_ sunt ratio, inn-josh:: palarras dignas e' justas,

Lim ¡nt'mnnmontz-. 'mins cos-tas lnzas leram o descaramcutu o o

um superior no exercicio do se ^

 

1 ¡ii'l'ttízt ::cê se por xlo latin riu, to-

cargo, ú d'indigiuu' o revoltar as . (it's (-rtsz's traficantrs, (pr-i tame

izonscioiirias mais inzlili'cz'cntes e i oXplirado e Iudihrias'lo esto paív..

mais frias. li o ao mesmo tempo, ' Agora, que de duizsrairmni-nto em

mio cossaraenm: do o repetir, a

maior ::tinham-.tc do Pinto y a

maior jzlstilicagfio do anarcliis-

mo. Porque ::unrchistas mais

crimis, mais injustos c mais vis

do que os nossos dirigentes uzio

os Im!

Sim, todos que nos lorem sm

Icmlu'aui nt-'i'cssariaumnto do cri-

me horroroso que citamos o (la

propaganda que se lhe seguiu.

Um suldrnlo. de pessimo condu-

cta, ria-se na forma. U alfercs

c('›nnnamianto avisou-o de que o

castigaria com quatro dias do do-

tctnjíi-i. (Juruti.) a forca nl'-.~:?:'o-

(jim o soldado pediu no “livres

que nao o i';;.~;.fig_::;s:-'e. l'Ísio rccn-

.sou, fundado na pessiiua condu-

cta d'aquvile infcrirn'. lvlntao o sol~

dado lÍíii'l'íjglllll a cspimfarrla, US-

prcitou n ni'lii'ial que estara sou-

tado a uma Il'lHZ'l a escrevia' a

parte respectiva, e disparou-lira

por ilulirax.

tim grand-3 assassino! Pois a

imprcnsa republicana tocou-lho

:i (Sorria 'lo inarlvyi'ii). Defcndru-o

ralorosann'nlc. i'iilrogou-o cm to-

da a parte. Achou attonuautes

para 0 crime. Quasi que o _insti-

licou. allcgando motivos iiihantas-

ticos e falsos. F. ate a morte do

rc-linadissimo patifo nunca (loi~

xou de o mnsiilcrar um martjcr.

Agora que um homem da uma

ho¡ galada n'ouiro, _mio ;m

sem ninguem poder ¡..Irorar quo

fosso com o intuito de o .reatar.

autos tudo leva a crfri' que o ici.)

tosse. o 51532131) não (ressa do um-

\'i-:i' uma pu .-'cfegguicào arroz a esse

homem. náo lhe arlmilto uma .so

¡rittlúllllftl'llü não tolera a decisao

dos juizes que rcputa bnnevola

 

artistas, practicos. toda a ;acute e lnra o oflio ate se cxaspcrar

de Senso que nos h". N'um cdilicio por o criminoso ter uma i'ucsa rc-

feito expressamente para quartel |guiar e uma piisao arcjznia e sa-

não ha um gabinute para o major, dia. Elle. quo tento pugnou por

ou paradois major-es. nao ha uma

casa para ordem e não ha quar-

tos especiaes para suhalleruosl

Benzam-se, leialu, ¡'iasmeiu. mas

por mais quo os srs. leiam, por

mais que se beu'lzam, por mais

que pasmem. decididamente não

nos acreditam! Pois rito rcr.

E no domingo continuaremos.

0 melhor está para vir.

Carta de Lisboa

24 de Fevereiro.

Não cessou ainda a especula-

ção torpe de que se tem usado

para alii com a aggressão de que

foi vii-.rima o sr. Pinheiro Chagas.

A opinião publica, a opinião sen-

sata, imparcial, Chã, que se não

mede nem se conta pelas ejacu-

lações (l'um jornalismo pclintra,

esta mais indignada com a pro-

pagando quo so tem feito depois

do attentado que com o proprio

aggressor. Conseguii'am isso os

escrevinimdores, que não se po-¡

jam de por as suas comeniencias |

e manejos interessou-os acima do

bom senso c da justica!

Çstú pronunciado o criminoso.

Deviam terminar aqui os instin-

ctos pintophobos da imprensa.

Pois não. (.Iomo foi pronunciin

pelo crime de ferimentos sem ín-

tcncdo (Ia matar, dou-se maior de-

senvolvimento a sanha feroz ron~

trai o aggressor, .si-inpre como

jornal republicano a fronte, o Sc-

ctclo, um claro, que nao admitte

que Manuel Joaquim l'iuto seja'

um allucinado, um louco. um lar-

Vado,in-1n simplcsmcnte um exal-

tado. Se n“io matou, foi porque o

acaso nato ih'o parmittin!

Ora ro." a gente esta persegui-

ção atroz, esta pressão constante

sobre os tribnnaes a proposito

d'um homem que apenas deu,

pela fronte, uma bengalada mais

  

_um ¡'ialacio para conter o Antonio

Coelho!

Sejamos francos: isto e uma

grainiissima ii'il";'nnia. -Tão rn'otcn-

rlemos, rcpctirnos, defender o Ma-

nuel Joaquim Pinto. de cuja exis-

tencia nom sabíamos. Num-a do_

fornln'nnos nem dofenderemos cri-

minosos. Mas só quem nào te-

nha consciencia poderá não se ir-

ritar nem rcroltar contra essa tor-

peza de facciosismo e parcialida-

de que a imprensa de Lisboa tem

mostrado, e principalmente a im-

prensa republicana. O que o nos-

so jornalismo fez com o Antonio

(Joelho e o que esta fazendo com

0 Manuel Joaquim Pinto repro-

senta uma infamia sem egual. in-

famia, que não veio senão acabar

de demonstrar o estado abjecto

a que ciwg'nnos. e que taes são,

*um materia de lil'wreiaia-e_ dc jus-

tiça e lions principios os monar-

chicos dissoiutos como os repu-

blicanos dcpravados. \'alem a

mesma cousa e representam o

mesmo lim.

Mas temos mais. Sabe-«se que

0 Secult) foi o unico jornal que

não censurou abertamente a do-

risão do conselho do gimrra, que.

(lou por louca cssa (iSttttltl'uSH

creatura que se clama Marinho

da (,Zruz. U unico jc'a'ual quo

calou. U unico quo aimlaudiu :ao

iniqua decisão com o sou silc-el'iftit). j

Ecosse romano que hoje nào

arh'nitte que o Ivizamel Joaquim

Pinto seja nem Susanna' um allo-

ciuarlol Que censura o juiz por

ter pronuucimlo aqnclle homem_ A

pelo crime dc [acionados sem ín-

inriçnlo lunni'ez'dci! Quo se queixa'

e admira de lho darem uma pri-

são boa o .io preso icr vinho ao

jantar e ter Visitas! São ou não

são míseros bandalhos? Quem di-

rá que o não são ?

Agora que. os dopntados re-

publica-mos tinham uma occasião

soberba dc fulminar a monarchm,

mostrando que wrdadeirOs

anarcliistas sào ellos, os monar-

d.:srairamento se tem chegado a

pedi ° a repressão do S(]('i:iilsllt(),

igniçãonosrorolin'ão;iarios.

a que_ uzn jornal. que 'iiz oi'-

gai) da ilrmlrn'l'ac'in_ íll'iliílll'il* vs-

.:.cs int-nto:: e 'essa pmpagmzida.

Pois _iii se riu maior coiniozuna-

oii-.II il'csso repnlilir'anismo páilro

e liotarcnio que“- ¡dii esta? Pois ja

honro outro momento, em que a

drinocrm-ia :u'ariada da rua For-

iii(,l.~íl(1'iiiiliSl'C'lÍillliÔSliHliiÚilStl'US'

so com tanta evidencia e clareza

que. e a ¡n.'gacao da liberdade e

da @mando-.rat Llieste pobre

povo É)

  
ílíh'i'.

  

(Institucn'i-se todos os crimi-

“mais. Mas haja imparcialidzale e

justiça para todos. U .Vanucl .loa-

qnim ltinto e um delinquente.

Mas mais delinquontus do que

clic, sao todos esses homens, pa-

ra quem virtude, lion 'se fazon'la

do paiy. tom sido roupa de frau-

ccaos. Lamente-se o sr. Pinheiro

Chagas. Mas lembreimi-nos de

que, elle sustenta a sua fami-

lia com o seu braço. não é meri-

to que nao tenham p 'aticado nem

pratitpimn milhoes de homens

n'csta terra. Não vao nesse apre-

goado merito a maior condemna-

não dos NOSSOS homens publicos“)

So é. merito tanto para cantar e

aprcgoar, sendo dei'er geral de

todo o cidadão, é porque não é

principio scgnido entre os nos-

so:: dirigentes river do seu tra-

balho probo e honrado!

?tias lr-mlíirf-mo-uos de que se

a poln'c a famiiia do sr. P'uheiro

(Iliauas, mais do que pobres. fa-

mintas o. miserareis. lia muitas

familias em Portugal por culpa

'los roubos, extorsñes e privile-

gios do regiiiicn dc que sua ex.“

e brilhantc sustcni.:n.:ulo. Sc o sr.

Pinheiro Chagas o pobre e e hon-

rado. pru'qiio se divertiram, os

proprios que lhe toi-em Iiuju esse

puro ::alari'lao, a. chan'iar-lhe ,qa-

tuno e devaszao? 1*'amosos misc-

rarois.

Mas lcmhrerno-nos de que se

o sr. Pinheiro Chagas e coliegas

applicassem o sen talento em bem

da humanidade e da virtude, nem

os Pintos poderiam existir, nem

as desegmddades sociacs seriam

tao odiosas c tao grandes.

__ lira isto que os srs. deputa-

dos e jornaos republicanos deve-

riam desem'olvcr e sustentar, sc

os animasso algum instiucto no-

bre e levantado.

_Pelas dcclarações das tes-

temunhas esta provado que o Pin-

to feriu o sr. Pinheiro Chagas pe-

la fronte, dizendo-lhe qualquer

cousa antes de lhe bater.

Sobre isto ha um facto curio-

so. No dia ininiediato ao da ag-

gressao, 8 de ferrari-aro. o Serido_

tratando do caso, repellia a hypo-

tlzcse do aggrcssor sor doido, por-

que o 1.'1'›¡Íe_¡›l-Ícr), (textual) ataca

,/'r(uzr(i;~nmte, mm, coragcm o ousa-

dia. Ora sabendo-se que foi as-

sim que. o' Pinto ata..:ou_, era na-

tural que o Serido mudasse do

partia-ei'. itois não sidenhoresf Cada

vez jura mais e bate re. que

ni-nhom (lcsrairaruento nem alin-

i'3inzzçao moveu o homem! Cohe-

'rente o sahio como sempre.

-U juiz pronunciou o aggres-

¡' sor pelo crinw da; i'x-.zrimentos sem

*intav'nçào iliill.lt'i«'lí-I. ii na minha

;opiniao proimnciou-o muito bem.

_ (indo estão os clrnnentos para

¡jirrn'ar que a iritcnçaio do homem

g fosse outra“) Tinha o'le dicto aos

¡latituans que ::oitava o sr. Pinheiro

Chagas, ou simplesmente, como

disso, qnc lhe daria quatro ben-

galadas? Não são \'lilgitl'HS os ca-

sos de t'erimcntos mi cabeça pro-

duzirem a morte cont 'a a \'onta-

de do aggressor? Se não se exag-

gcrassc a força da bcngalada. nào

i ticaria o ferido com o craneo par-

tido? So o Pinto queria matar o

isr. Pinheiro Chagas, porque lhe

 

ou menos “ja na cabeça d-mlm) j dnpuss. ,wc US “ums não São duo so uma ou duas bengaladas

e lembrar-se da propaganda caluw mas do que um fria-.to das suas :0 “if-0 “1 as lTlm“" quilildü Unha

rosa que a Imprensa progressista i int'amias e orgias, que a desor-i “30396 Pêta' 70 faz???
n

l

   

Pontos rlurillusos e ilit'lici.!i.s.'

l-l na impi.ssibiii-lznlz: d'alguom si.-

in'onunciar dc.initiraniente por

na: lado ou. pelo outro, e mais

:nlinissirel e legal prouiuu'iar-sei

a justica pelo lado menos grana'

_licalisa-sc no domingo a elei-

ção d'un¡ deputado por Lisboa.

Propõe-se o si'. 'l'hcopl'iilo Braga.

Não sui sc :il-,zum republicano

sinccro sora capaz dc. votar n'es-.

sc ransfnga seu) valor moral.

1.

 

_-~-_---$›-

Carta da. Bairrada

 

Fevereiro, “2/1.

'Está decidido, ao que parmai,

quo a csrola de viticulturn da

tairrada seja estabelecida na ril-

ia dc Anadia, exproprianrln-se por

utilidade publica a magnifica ri-

rr-nda que alii possue 'o sr. conde

de Anadia. Vão por diante os es-

pectaculosos projectos de que em

tempo fallamos; isto é, sob o pro-

tcxto de se rrcar na Bairrada uma

escola pratica de viticultura, (lei-

tar-se-hao ~or terra Vclhos par-

dieiros que tiraram a vista a este

ou aqneile predio d'algum alto

inlluentc politico, e alargar-se-

hão as pl'íiÇíiS e ahi'ir-so-lmii are-

nidas para a construcção de phan-

tasticos Clinic/a que (Neem a villa

o aspecto d'uma cidade...

miniatura.

O quo dir-St a isto tudo o sr.

director geral da agricultura í'

lh'oi'ax'clmento dira't que nada tem

que Ver com a rreaçao da escola

dc viticultura; que ,não foi cou-

sultado nem ouvido acerca do lo-

ral em que. mais conriria estabe-

leccl-a, e que portanto, obedecen-

do a ordens d'alta siguilicação

partidaria, a escola ficara bom

onde suporiormouto a mandaram

crcar. Se houver alguem quo pro-

testo. p.'~rder."i o san tempo, por-

quo n'i sic pai: e jz't sostro Velho l

dos homens que o destino collo-j

cou a frcnte da governação pu-'

lilica, sabe Deus muitas vozes

porque iinlm'xín'osos prinressos, é

ja sústro ri'lho prctcrir os inte-

resses puinCos polos interesses

particulares, zelar mais as con-

veniencias de campanario do que“

as nec-cssidadcs do Estado, tir/.rn- ^

do rccahir sempre sobre o pobre

contribuinte o peso c os om-ar-:

Bill

::os das \'eleidades ou das ostrsnn

[ações de ('íu'futim' puramente

pcssoal, mal rlisfaii'L-.zajias com a

triste attcnuanto de serum recla-

madas por utilidade publica. A

utilidade publica n'este paiz e. a

capa com que se cobrem, muitas

vezes, as maiores torpezas e os

mais cscamialosos ahnSos.

  

esperanto

i
0 «Pow ale Aveiro» ven-i

ale-se em Lisboa, na rua do

Arsenal, n.” 96.

à:

tos srs. assita :tales

Continuamos a pedir aos srs.

assiguantos das ll_)(.'(liliiíliiUS abai-

xo mencionadas o obsequio de

mandarem pagar os semestres já

vencidos:

Amada, (esta de Valiade,

Megan-Era e Silveira. '

...o-_â

I

Ainda sahiu choio d'crros 0

nosso ultimo nurnero. Paroce que

o revisor o o proprio sr. director

das obras publicas! Pois se ato

a noticia em que corrigiamos os

erros. anteriores saliiu uma por-

carla!

(A circmnstancia dos anoto-

res dos artigOs publicados nos

nossos jormws. . o)

Nos nossos, não, amigo! No

nosso. no nosso! Não sabemos

nel“ queremos saber do que 'ae

lá ll“ caga alheia.

E tudo n'ests gosto.

I-

 »

nv_ ' ' _

- l - l _._ ,._ _a

. _ - A. - I .

. ' ' l I'-.-

_Mw-__.__

 

lilutrou notin' .inuo da sua publi-

cacao a Senti/telln. da, l'irozitriru, de

que é dircctor o nosso querido e

talentoso amigo Abilio David, um

dos rala-'titres da modcrua geracao.

Us nossos parabens.

.__ .wm___

Por absoluta falta d'espaço

não damos ainda u'cste namoro

a noticia biblnchapinha de 'arios

liri'Os, que delicadamentc nos fo-

ram olTeri-:ridos e alguns dos

quai-s temos ba muitos dias em

nosso poder.

na no proximo numero.

+~-

Consta-nos que o espectaculo,

que a sociedade de amadores

(l'Esta cidade \'ae dar no lllHltl'O

Aveirense, so tera logar no dia

'ls do ¡n'oximo !noz de março.

Os ensaios, que ja vao muito

adiantados, são intelligmdemenle'

dirigidos r~lo sr. Antonio Pinhei-

ro IJunrtc .Silva. que se prestou

da melhor vontade: auxiliar os

amadores e que emprega todos

os esforços para que ellos se

desempenhem bem dos seus res-

pectivos papeis.

0 espectaculo, como já noti-=

ciamos, compór-se-ha do d'ama

em cinco actos Os tropeiros' do

Lisbon e da comedia em um acto'

Morrer para ter din/win).

w_-

Vae estabelecer-se n'esta ci-

dade, proxima :t Fonte Nova, uma'

fabrica de \'iriro, para cujo liui se'

acha constituida uma sociedade'

commercial.

-~vr-«-----n0--__-

De Portalegre rec'ebemos o nu.

moro 2-3 do uma revista quinzenal,

denominada U Atheneu. E' dedi-

cada exolusivamente a_sciencias,

artes e lettras.

Desejamos-lho nm futuro de'

v venturas.

_-_--@--_-_

lista marcado para o dia 5 de

marco proximo o julgamcnto do

alfercs Marinho da Cruz, quo as-

sassinou o infcliz cabo Pereira.

Ja nao é sem tempo.

Segundo o disposto no codigo

do justiça militar, não podc'a'a

agora haver novo adiamento ain-

da que faltem quaesquer tt'Sld-

' in unhas.

_.+_

Polo ministerio das obras pn-

' bliras nmndou-se abrir novo con-

'curso para a adjuiílicz'içào da eine

preitada da construcçào de diver-

sas estradas u'esto districto. por

nào ter sido acceite a unica pro-

posta já apresentada.

--_-<1»--_-

Durante “25 dias do mez deja-

neiro ultimo o Muzeu Industrial

e Commercial do Porto foi fre-

quentado por 31510 pessoas. U

munero do estampas expostas foi

de 293, gessos 61 e tratados pro-

fissionaos o historicos 27.

A exposição continua aberta,

tendo agora r¡."›'l estampas, 73-3 ges-

sos e '15 tratados prolissionaas e

historicos.

+

Accusamos a recepção do '1.°

e 2.“ numeros, da 5.“ serie, da

excedente revista semanal litto-

raria e charadistica () Marruá),

que veem muito Ílltttl'GSS'dillA'S.

sendo o tl.° numero illustrado o a m

o retrato do sr. Pinheiro Chagas.

+

O ministerio da guerra deter-

minou quo a remissão do serviço

eífectivo e da l.“ reserva as pra-

Ças de prot, continuará a scr con-

cedida quando a rcquci 'am como

se acha estabelecido na circular

do mesmo ministerio de H de na-

Vembro de '1834 e satisfaçam ás

seguintes coudiçõo ':

'l.° Terem sido alistados voc

luntariamento autos da vigencia

da lei de 12 de srtoinbro de '1887,

ou pertencerem a qualquer dos

contingentes dcorctados até ao'

referido anno, inclusive;

2.” Pagarem pela sua remissã

na competente rerehcdoria a-

quantia fixada para o anno om

oue foram alistadas ou para arpiel-

lc em que foram recenscados, o i

para o immediato sendo subsi

diarias;
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"survn por 4 amios, dos unnes se-t

'rá deduzido todo o tampo que su

ilhas 'conte de serviço ell'endivo ou

. l íria dita resoran

'l ' No mesmo uit'itnlni' são man-

'dadas prevenir as. pragas que ru- g

' queiram a sua l'lflt'!i$;~'ílc_l,1ití) ahi-i-

'20 dO artigo 105.“ du lift (se '12 do

' 'setembro do unno lindo, de que

l podem declarar so prutmvleni a

restituição das quantias que pu-

' gavam pela sua remissão. ou en-

trar em cofre com a dile'cnÇa

'entre a quantia quo pagm'am e a

Í Estabelecida puro a sua remissão,

. !afim de que, n'este caso, lhes

' polaconcedida. e. n'aquelle, pura

" :serem reembolsadus das quantias

_ ligue pagavam.

' ---.---
_

'l Na .camara dos commons, em

'Jugular-ra, foi apresentado _um

.' rojorlo de lei pelo barão Dnna~

' "akilo, cortei-.dendo ás mulheres o

.' Íroito do sullrngio.

"dt-_à-

 

'_ Diz o Italia que quando no

"Vaticano se nrnbon de arrecadar

::os Objectos oil'm-eridos ao [lupa,

lpor oocasião do juhileu, se reco-

mhecmi faltarelm, entre outras

ousas, um culix de ouro do v“-

«lor de 402000 francos, algumas

ictaixns de ouro e muitos paramou-

lÍbS bordm'los.

Que boa gente por iii andou

,mettidah .. _

....__-ç.-__.-

NJ cosa de rnsnio da phylar-
..monica Aveirense deve ser hoje,

a íexpnsta_ ao publico durante todo

de todo concluido, n'luuu'loira quo

"ha tempo foi oi'fereoida Éltll'lelitl

.sociedade por uma commissào

de individuos d'ostu cidudo.

.-4_

Por ordem do ministerio dns

dobras publicos vao ser estudado

“um projecto porn uma escola do

pilotagem em Estarreja. '

____....__

, Faltlecen na nonte de ante-

"hontem a sr.“ .lose Albina Morei-

' ra Balacó, proprietario do aritigo

cale situado á'run da Alt'ontzloga.

w_-

, Vão cessar de todo en'i França

w os bilhetes postaes, logo que es-

.' tejam esgotados os 'que existem

_nos depositos' o rLue _sào em _nu-

'-'. mero de dez milhoes. O

A ' Dá danse a esta suppressão o

"grande numerada queixas feitas

' pela imprensaem virtuderdo abu-

so que d'elles faziam pessoas

._'ponco illustradas e de mau cara-

._cter, escrevendo n'elles as maio-

res obscenidades, e promovendo

.'Éescandalos e desordens de toda

fia especie.

.i __ _ _

... Segundo os ultimos recensea-

mentos, ha nos Estados-Unidos 3

. milhões de mulheres empregadas

,v em artes manuaes e libel'aeã.

' 600:000 trabalham nos estabe-

lecimentos ruraes; .6102000 nas

' fabricam; 5402000 nas lavanderins;

são modlstus; -200:000

oostureiras; 602000 trabalham em

_xeiras, guarda-livros. professoras.

' 1'telegrophistas, telephonistas, ty-

'; pographas-compositorus, etc.

5; N'esta estatistica ha ainda a

.incluir 21500 senhoras medicas.

_+_4-

: car com uma espingarda de dois

' canos, desfuchon_ cóntra dois ir-

mãos, matando um e partindo as

;pernas ao outro¡ ,

W E' o resultado. de_ deixarem as

turmas ao alcance dos creanças.

_--.-__-

\ Perante as respectivas cama-

a-as municipaes, acham-se a con-

aonrso as seguintes cadeiras' de

:ari-sino primario: _ ›_ _

.' Fate *Coriiplementalt do se'xo

masculino, na série ido concelho,

Eelelementar do mesmo sexo na

heguezia de Cantinas; ordenado do

!poeira 1806000, e da segunda

'.. _l'éÍSa '

" Villa do Bispo - Complemen-

= 'do sexo masculino ,nar sede

.,-. . '1.2:'.I'J-'s

  

to dia. em vistu de se aohurjú v
  

   

    

   

  

   

  

;casa de alfaiates; 500:l)OO são cai-

EmAlcacer doSal, um rapa-

zito de.? annos, estando a brin-

 

lllO si-xo nu l'ruguxgziu do !Judeus

o Glulllt'lllêtl' mixtu na l'rrgguoziu

de Rr'llílt›ZI*ll'it; null-nado d:: primei-

ra tuo-;uno n «ln r'atlu um¡ dns

outras' 'ill'lfâ'ti'ttl ríiu.,

íhnu'du -- l-llnmrnlur do .sz/'xo

lll:l›t'llii:tí'l nu frrgneziu du Arrifa-

nu; ordenado 'lilo-?2002) réis.

Nim“ lilmuvntnr do sexo fe-

minino na l'i Hoiwzia du Montalvão;

Ol'(l P ll i'ujl t) '100;5000 l'ÓÍS.

Santarem-Elementeres do se-

xo masculiim nas freguezias das

;'\bituroi 'as e Povoado:: Gude-gos;

ordenado de cada uma '10053000

réis.

_+_

As experiencias dos ohimicos

allemães Unger e Bodlunder mos-

tram á evidencia que o estanho é.

um lm'tul venenoso e que mus-

'mo em doses pequenas pode. pro-

duzir o ri'iveuenumento chroni-

ro. Atera ns intestiuos, produz a

¡impetrou-ia svgnnlu do paralysias

nos lllt"ll2l.ll'(')5 e do ol;›.~_a_zurocimun-

to du intrlligenctin. O systemu do t

envolver os romeslivuis em l'o-

thus de estanho deve ser condo-

mundo.

Mn_-

nwi'ãssis @Aços-z. *

Rnccbemos as seguintes, que

muito agradecemos:

Os Amores do Assassino_ por

M. .logund, ¡llustrndo rt'm bollas

gravuras e chromos u finissimns

coro-s. Fascículo n.” 5.-Editoros,

Belem d- (2.“, rua da Cruz de Puu,

26, Lisboa.

- A Illustr'açiio Portuguesa,

revista lillerariu e artística. i\'.°

31,' do quarto anna-Assignu-se

na 'l'ravossn da Queimada, n.o 35,

1.“ :in/lar. Lisboa.

- 0 Mundo Elegante, magni-

fico jornal de modus. N.° 8, do

-2.° nuno.

- As Doidos em París, por

Xavier de. ll'Ionhapin, illustrz'n'lo

com primorosus gran'uras e chro-

mos a linissimas (ZÕI'HS. Segunda

edição. tisntlierneta n.“'15.-i5dito-

res, Belem d (2.3, rua da Cruz de

Pau, 26, Lisboa.

CGMMUMÇÀÊÚS

Sr. redactor.

não só 'mais a publicação d'ostas

linhas, mas tambem a sua gran-

de iimJnrcialidade, não só n'esta

como em todos as questões que

advoga. A V , sr. redaotor. todos

lhe reconhecem uma grande au-

ctoridade e rigrza de :uractut' co-

mo poucos e se ha alguem, que

lhe regateia esse g 'ande 'alor re-

conhecido por toda a gente sen-

sata, não se lhe pode dar impor-

tancia, porque ossos são os grun-

des criminosos on os grandes

ignorantes que amam um idolo

qualquercomo os selvagensamam

o manipanço.

E quem ganha com a sua im-

parcialidade é u humanidade in-

teiro. são aquelles que de rnil

maneiras são ludibriados por

consuienoins injustas ou mui in-

tencionados¡ E os ludibriados ou

enganados na suu boa fo., ou ron-

bndos muitas vezes, onde tiram

os seus desforcos '2 NoJribnnul,

não é verdade “I Pois como ha

mais que um tribunal, eu como

queixoso, escolho o da conscien-

cia publica. - -

Por isso, sr. redactor, é em

V. que eu reconheço um grande

auxiliar para todos de bon fé e

ousados. Sr. redactor, agora von

explicar ao publico o resultado

da celebre aposta a quo mo rute.

ri no ultimo numero do Pow (é.:

Aveiro.

A aposta ficou feita no din 3'l

'de dezembro ultimo nas bases

que já disse. As provas da accu-

suçào que fiz ao sr, Rodrigues

apresentei-as immediatameutr.

Pois esperei debnldo o resultado

;até ao dia 2'1 de janniro do cor-

rente annol N'este dia escrevi ao

sr. Manuel 'Nunes li'erre'irn dizen-

do-lhoque, Como dopositurio do

3.“ Fit-:irem sujeitas á “3.“ re- t do coz'nzelho. elenmutar do ruos- g dinheiro não o podia ter muis m¡
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seu poder. Que, em vista das Í

provas horas-tentados. não tizih; m

scnào que resolver. Este. sr. v 1.»

logo falar i'-r›umiig<›. bus .i l

::Halo o, diimirlnuno que n-vo tzníml

lindu com (Lumen. Que. era upcnus

depositario do dinlwiro mas que

o duvn u quem o gunliusm. Quo

quem eu tinhn n convidar rru o'

iloulriuuos para sn ¡n-abur (tum n

questão. E i'oi uuut'rswntuuxlo

uno unem tinha perdido cru ou l...

  

um 7.::¡1-

 

E no dia 23a. do mesmo mez

escrevi outra 'znrta ao sr. iddri-

goes, em que lho dizia que em

vista das provas du ut-.ousacão

que lhe fizera e que the tinhu

apresentado, eu mo ar'ln'iirnva do

hn tanto tempo não ter dado um

passo para se justilirar o :nruluu'

com 0 impor-.io. Note-se, que este

grumle senhor _id dizin um tudu r.

porte que nto tinha g'udn) duas

libras!

Depois dr- tnnio inuísiir l'rti't'iil

um aviso puro mo :.llll'tlâi'llilil' no

dia ill) do dicto muz :is oífo itut'nrà

du tnrdo no rluh Virtor Hugo pa-

ra se resolvor a vista dus testi-

muubas. Eu opreantoi-:ru- n ti:-

dos se. nprosuuturno¡. in-lo uu :uu-

nido do domnnmuo que uni::=

UiJlltltl (lt) Post) o” ;lir'r'lj I. (I qual'

já liuvin mustrmlo nos ::ix-L iludir

goes e Nuno's Ferrisirn. t) :ns-N.:

aniversario nada uprosontou pur::

5o justilionr.

0 sr. Manuel Raymundo

Cruz lou o docunnauto. U sr. lo-

t'lt'igttus disse logo quo o duro»

mento estava t'also will multi».

pontos, mos quo ainda assim o

i'lLIl'rudiu u ellu, porque: não um*

tudo. como eu linlm dit'to. .ls

trstcmunhns e. o dnpo-;itzu'io do

dinhriro declarou¡ o llll"$lll0 um:

o mou udvct'snl'iu, ::oul'rutcrnisani-

se todos, falam pelo mesma bot-u::

e dizem pura mini:

-V. neonsou o ltodriguos

do quo unnra tinim pago nada ao

Povo do ;lareira e em vista d'rlle

ter pago nlgumu cousa ganhou.

Respondo eu:

-Sllll, ou arcnsoi-o de não

ter pago nnncn (cousa alguma,

mas ollo contestou dizendo que

nào rivviu nado. Agora rasto thlt'll-

mento &cousa-o não só de dever

mas de não ter rospnndido o cur-

tus que n znlministrucào do diuto

jornal lho escreveu pudiudo o riu,-

bito. Corno que u le ganhou“?

Repoliram todos:

- Não sabemos. Não devo tu-

1

llil

I't
nu

Sinceramente lhe ?"agradeço, (10, Will““-

Em vista d'estu grande pzitit'u-

riu, sr. redurtor, o que. huviu t-.u

de fazer. Eu só disso: - Tonho

perdido muito dinhuil'o o tomo-

rno roubado algum. Se essas duas

libras .levarem o mesmo caminho

não tico mais pobre. Com a (lido-

ronca de que se alguem tiver de

ns chorar, não hai de eu.

E mais não disse. Fiquei com

nojo de tanta miseria. porque. mc

lembrou logo o depositau'io do (li-

nheiro ter-me dirto a mim proprio

quo eu tinha perdido e 0 grande

Rodrigues ter dicto em toda a

parte. que tinha ganho. Por isso

eu logo prev¡ que as duas bem

parciaes testemunhas tinham o

santo e a senha. .ld sabiam o que

haviam de di2er e nada thus cus-

tou dizerz-Perdeu você e ganhou

este. -

Agora, meus senhores, digo

aqui o mesmo que já vos disso.

Se eu não ganhei porque o sr.

Rodrigues não (leve todo, pelo

mesmo modo e motivo o sr. Ru-

drigues não ganhou porquu não

está quite com o jornal, como

acabo de demonstrar. lista pro-

'ado que deve e a grande anseh-

cia de caracter de nào tor respou-

dido às cartas que lhe foram eu-,

vindas da administrmção do jornal

mais o compromette. E dizem

oquelles homens: ~.- O Rodrigues

ganhou duas lihrus ao João Fer-

reiro! Antes digam :'_lloubámos

duas libras ao João Ferreira! E

assim dizem a verdudc. En tenho

mesmo a certeza que não ha nin-

guem de bom sons-oe imparcial

que _não (lign o mesmo.

Sr. reduutor, se venho com ?partido i-.prii',l.-'i-.t;z.) (ththlNtilt'titl as

isto para publico dou-lhe u minha

palavra de honru que não e pela

'questão das duas libras, mas po-

 

l.

V«'

lc. gi'ílütid ;izztii'uria do LllZHi'é'lll

tlllt: mu ganharam. U publico till'Étg

eu - gunh m ou a.: ma: rol.-

bill“lll. Íx't)itj~5o que; o menos uri-

init':<\.~;o [um :ui 1.3 r¡ ilwlri-

.,...3

u.“

l\
ill

   

guns'. Os . oiii“. 1:;:A rn: «um

ilililtii't'i;1(':, ::m r. ¡›:-'l.v'..te'-: ' i-

til'›s~;.~, qu:- ¡lãlil lllI'I'Ut't'Ell sumiu t)

i? Magui-:co ula- tudu .'l ;pelo

'Í-lzzs_ si'. i“:hlac'ioiz oílsuuult

'um put' unit'. do lion¡ os

tiui't-.íto, ¡.:oz'igut': não u.. como mina'

l'nu'ntu que por dons libras conhe-

cnr quutro sujeitos que nos t1--

ulnun engunudo n ú t1 duto. Assim

podessenios conhecer todos. (Ian-

tellu, que quem luz um Custo t'uz

um cento.

Segunda vez me confesso mais

amigo o muito obrigudo

Éf~2~88.

t
.I|›. 1

t

i
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.
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Lisboa,

JOÃO I'vt'l't'tñl'il.

0 que nos (pu-reluos sobrar «5,

rti- osso .losu'e Manu-l ll'niriuus's '3

t__dll'.“!:ivñ do outro (gur- dnuñnmn u

holu'u du ureançu. ?Fu «'z I'Ii't't'iSU'

(motor-“W- u historia lmla. r: 5:*

:dudu @viste ulgumn que, iii:: upgr-

lr: u um“?

l5:?" ¡nurr'mlrr do (nitro. que" não

' › A n 7 u . -p r' - a .. l n* n 1

4. mello. .austin-lu ;ns tuimtnun..

t'til'lzzs :lu irmão, um::

:inte fuzm tnui ' _uniu pulou-Eur

:Zanin 'n-llu: ;z msn em tudu :r

 

;rula '.'5 ;x lí!“ií_tt1§§«*l'.i=“, incluindt.›

os ;suis ::mimos ;'›:i|'r«:nl:=.<.

i'I «'-mgroviu-iln- curtos :'cpnggnan»

tos n'outro treinam!

:51. 'ó pçn'rnti- Illiulro. que un-

nluvu ;mins (filtàllS Ci)llll'llt=l'(íiiu'5

hulmndo n honru do iriuíio7 tum-

buin 'ronnnrruiuntv.

5:: c pnrrute d“ontrn. que quiz

abusar uu rontiuuçu que lln: dnvu

corto pudim“.

:se é. parente d'onlro quo foi

expulso da ;'xssouiucr-io lion' “-A 1.1'

 

t'len'os. I

Se i': rnurute. d'oulro que mn-

dou de nomo puro pudor sullit' do

Porlttgul. ' _

Emlim, .su é pnronto do tal

que sendo hoje tuniçío do sr. Ma-

gulliàos Lima, por (uniu se ví'

  

  

s'rni. \ í'

\jllhl

 

quo tunta vergonha trem nm como

tem outro, jz't o luz apmshar qua-

tro taponns, rijus. n \'nlvz', por um

::t-to de covardia rovoilante.

rios estudios certos do que

não hu do sñr um d'ullos uniu

sediou' soro parnntu, poi-quo taos

liunn-ns niio podrln river rom

gunle limpo. Salvo so llios igno-

rurmu :is forminhas. rozuo nos

    

é da nos. E ainda hum que todos

os que dizem tnnl de nos suo pou-

co mais ou menos ass-un.

_w

Sr. rrducior.

t P.Its-;m ill-3 : ..ow/.it du tir/.or publicar

ill'lll) no ;iz'lnuiairo iuliuaro rio SULI

"Lulu “54151.1“, il «'-IV'IP m: .'ll'iÍÍ-l'l', SUS'

¡"li'jllu lu .L 1›.tltilx.:;t1_'àu

lili... .. Hill-LJ lho enviei,

:; hall 'tu-..Wo duroi pnhlioidude.

Por osto obsuqnio se lhe confesso. sum-

mamcnto grato o quo é

Du V., eto.,

Élíunncldos Santos Carramutc Junior.

Mealhada, 2›'~2-88.

ii.: ¡Jiii

.tn .'l!.t_1i3¡›' .zur

zu. ::uz-.L

Iloutom, 23 do fevereiro, terminou o

depoimento dos testemunhas uu uolehro

cunsu u quo ullndo o lihullo (cópia um

Sutl ¡.nn'lor), que lho havia mandado pu-

ru publicar. .Em mou poder existem ud-

pins du muior pnrtc dos dopoimontm, o.

quo H. seu lmupo tambem duro¡ publici-

dmlo, r: oulros (to quo não possuo uotu

o qnt: (iguarias tunitu do ouvido mas quo

ttuh'uoiu rui-,lulnrui com ox:t<.'lit'lz'n'›.

.-'io t:u':ninurem os il'lt.:l'l'l_\"í,

&reuniu-44.: :t pnluvrzi nos :l-'i\'l|""l'!n›x' ¡mL-t

Still union). “HIS hi ltl um: l<I<~-i'1L :tint-

!mim

¡,h'; lia' ii '.lliliUU': 2:.; tiva' l* li l'.-.! iluâ

¡ini- i. nina¡ 4"^lnt~-itl por ii 'ir" v'fi":l l'r'lt'n

du Ctl'u::l^:':: Uiitlt' corri: n :r' ão, Ívl tn-

-_'I:;-.',.:'«_'. lt ;rlz-ugmh. Iiu .i. :Unindo-s:: do

  

- lu-l n'. dizon-lo HI'tlldllllu'2*"›*.i:|l 4.] du v.

unas' uãtrtl'u jnáll ¡ t_'lc|l'l)tic'\'í'*1'l".'

l.i;¡ s'. ;,:uidn irritou o ¡uun mundo

im' |,'<;JÇL¡_"J(1LÍ unnulos, .'Jl(li:t'rlt› :1

.iuvxlfiu un qui; tinha C(›iii-'n'lllt_'.l.llv,

::SIH "mu-.l muito:: ”rg“ him l-l ' .I:I :tului

:.liu'ws im' dopoiumutos !m'ri'ulus 1

DHL' ¡jiu! ::no Santin t¡ ll. unun-

[Irnrlor do vinho, rima) ou¡ [ro ndo,

ní-.o lclrÇlH rlt.: t'itllli~'.tll4| sx 1 ?to u. .oln~

;um qu.; mandou luz', r (lu :tz-l pirn: do

Villlrll. 0-: não rcronhum-ndo -rlluuu'm

unnpru, se por ellos z" ro:pous:›vul'.'

Quiz rito ou não tired-:14 Já drunk: do

\'Lliiltlu Qui-. l'oi-à união qnd o pro ui-

'm tlu A., 4o oito so naum¡ u mregtr-

llru 1311!;::mv'lu-ln'o l-Jiit), lt., logo? 5'.;-

ulunn; quam tn-m o. \'Itlpu d'irlln o ião

 

..' .u.
\.1i,...

_querer unlru:mr:rio-151.1 róis o ir vun-

¡~.¡ ¡.
del-0 a (ill-'l rC-ís os '.1.,..:'." Foi ¡Iorquu

Illlií'. put-dor, pois do proa-.css. \RPSU

claramente tllltl o il. ll'n: mluruizou o

ru __ :ijns'liuluE intao réus por 27'.l:3.l.

:qn-sur do uslur v¡.›lt:~ulo. ”ii-p :lo-so:

se o ll. tiruvu o pagava o vinho ajusta-

du-;tl pipas ou litros corrospondontes

--porquo não o ontrcgou o A. 2' Foi por-

qno uníz fazer u favor do vundor tt on-

i.ro a htlv') réis eguzil mutlidu; anruznlo

l'orçosnmonio ohriczur o ll. u cumprir o

quo não trulon, .sumindo está provndo.

uutllt) so vi“: dos autos. (Rupito: como é

u-¡nu o mou advogado viu isto dos nulos,

som su :Lhrircm os depoimentos por de-

preuurla? llo quem l'oi eslu falta?)

Uls'rítl mais o mou advogado: (A) ll.

i" parto illogitiunu ou¡ juizo, pois no .tr-

tiuo (cr-;io 432.") do Codigo Commercial

o ./oonmilonlo não ruspomli: pUiiJs' :tolos

do commissario. mas sim o comunissu-

riu rosoondn ¡it-.los seus o tour noção

contrai o u'uzniiiit,n,uit-;:. '

Lugo, não tondo ou tratado nada com

o A.. ¡Inn! :L raspoi¡sutiiinlarlo na ques-

  

¡gnorumos muito tomou!

Quanto no sz'. Eluuunl Nunes

Fm rrcir:: undzir n clix/.Nr um! du nos_

sn polliitzu ¡wlns clubs. tzunhom

cí- nuso puro pousar. Porque nos

suppnnhzui'lus russo homonl um

homologar-io. Suppunhunms que

sendo a nossa poiitiru u mesmo

ha quatro muros. sem variar rm

cousa alguma, e tendo dit-to d'r-,l-

lu o sr. llunuul Nnnus l-'rrruira

no n.O 1°” do i'm”) du .luviro deuq)

“2.6 do sIIti'niin'o de '13:43, que_

Minguante este. geram! se-

gazñsse um @armario 6.210 !wi-

alau Echo :tie um, numca etic-

dellxztríza do o &rotatpauhur

com (“ucrgm, soul dusdouro

poderia l'ultar ¡aqui-ll», 4.-zu'alheir0

u promessa tão sol-.'u'nne.

Diz mal do nussa ¡'iolitina, elle

que nunca drixuríu do nos acom-

panhar com (liturgia cnzquanéo se-

_r/ztísscmos um caminho tio brilhan-

te o tda claro! Está boa a energia.
h.,
.4 porn-uniu rom u do outro quo

jtll'utl :to Ilimgulhàrs Linux quo

tomaria a res-poi¡subilidnde do

wmmunirado o depois deixou-o

!evur taponu de cuhir. Ahrennn-

cio, campeões de tul especie!

Diz mal da nossa political

Mui do si, é queello diz. Não,

elle vinga-nos. l-Illo levanta-nos

aos olhos de. todos. Porque nos

mostra u todu u ;gordo iii-mos,

azohereutes, dignos no mesmo

(.tutupo e nu nwmnu i'›ropu;~1amla.

ll ll]U$Ll'il'l5l'› u si proprio, clix: que

_fu/'ou da? 22m; ¡muiizimimltuy elle que

@boate o áíio cloro coesão o ü-

uscolds um gua estava dividido o

::tem sun¡ nr:-

¡uz'iiins itttulíilutitñx".

i'n'l¡ -'u | 1 ii'¡ 'ivl 1.7-¡
'..Unt. l. fix“. Lili, 1.1.“. _Mill

rumou, um ¡tofu-e ho

'Iilunnu Ill'

l .uu

no ¡,tcsmo artigo ¡ia/mt 'Não' ditam

tão '3 E quui u rospunsabilidade do meu

uunnnií-izu'io? Elio, como testemunho du

.›\., jurou tor-lhe comprado o vinho du.

sua colheita, quo o A. calculou «un 3'.)

[llpítSl Quanto.; lim quiz'. ou tirar já do-

pois do voltado? .\ isto reqmudcn já o

l., Ilizzundo quo ;lí-J!

Cumpri ou não o nmn dever? Doro-

mc ou não o .-\. :,l'êilím.) rúi: o seus ju-

ros', ¡Jarous o dumno; r: procul-:uloriu uu

¡ttlcitñn quu me pl'oztltn'cl' Quem decido"?

l't'ilnuit'o são os ux.'""“ srs. juizes urhi-

tro.; dr. Castro_ dr. .llnmidn o dr. .\li›u-

diminuiu, uuruutoros rt-spoituhilissitnos,

do quem osporo justiça recta. o nudzt

mais, como du suo. roconhouida probl-

d do a'- de espul'ut'.

(ilirgundo bojo, 24-, ú using-ão do cu-

lllÍllIlU dc tem) do Illungzuuldu, ouvi ¡li-

zur :to chefe, o sr. burnou, quo um dos

juizes Ihu lmviu dito n'unl din um que

vn ulli havia pussudu . «.-lqnolto Curra-

inulu, du Mealhada, l'i:: :till uma ques-

tão I.'.Úlll um Slljlliill li- \'illur Secco e

vue levar puro. huixo porqn:: não tirou o

vinho o doixondho estragar não so .19

pipas an: lln': umnpmn nius ::indu mais

ñ um.: lhe não quiz tirar!... Isto ouvi

uu ao ulwl'u do Cítaçãt) quando esta-

va prostus u tirzu' bilhete.

tionliudo, port-m, nos provas apre-

senludas, estou convicto do quo os

ox.“oàsrs. urhitrm decidirão :1 questão

¡.:ruu inipurciulitlztdu, pondo dc parto

qilzn:›a¡uor idoius politicos. o l'uzrudo

.justiça u quem u, tum de direito.

j)

.limit/ct dos Santos Cum-nmutc Junior.

 

LÉlTÕES

VENDEM-SE

lion raça na quinto do l'ardi-

alguns do muito

nlio, proxima ao logar_ do S.

Thiago. .

 

@Hill .S. @Hilliltlãitl

ilecmr_mru:l:z!nos n \'¡iJJO Nr-

trilivo do (Iurne c o. i'm-into¡ no_

lm'ril li'orrng:num d:: l'lnn'hm. ;a

i='l'kll;L'U-i'1llil«tá. lrtl' F* null-_rth

 
irgulmsulo ¡'.llç't I'lr:2..U;_~'_
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