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(Ultimos, "em [h'o censuramos_ Mas a ver-lilos pelo Estado. c (lc caracter official, sem so-

dadg é 031a: quem gosta do a P000 de Avai_ rei-n _i'eqinsiliulos :io ministerio (la guerra. I'Iscnrlo

l I _ _ _ requisitados :io nnnistcrio da guerra, o ministe-

10, n (IULm O _11111111 necessario, Quem 0 [NIS/4'¡ rio da guerra não poderia consumir quo n'nni 1-::-

lllel'l'ÍOrio, assigna-o. Dc contrario, pode-sc taliolccinieuto do estado uni official PXCFPUHHO

_. _ . . - uni cargo mais elevado t nc uni outro do ii' le

dize¡ ami o '1 vontade c n r as a. .. . . l. . 11'“" '
' g 'U t › qu_ l"? p s* superior. Evuientemcnlc, isso importa quebra do

d'amigo de Peniche. O amigo smccno sabe disciplina. 0 militar não perde o seu caracter (in

¡nm-,O bem que O ¡memwdl-arin ”presenta militar nem os direitos e deveres ínhorcntos no

, _ _ _ rau que or-cnpa na liicrarchia sc'a ll'li fo

sen “ l , - g - . '. J q * r a
'pre uma (I'mmwçjãq de '51”“ 3 quai' sua Situação ou esteja onde estiver.

do não representa pre/uno. E, entao, nao isto se subsiste a moral militar, com ns seus

vae dar o lucro ao mei-cenario. Dá-o a quem WWW"” 1"'mcg"?- se “ilimigie a m0"“ (105
_ arranjos, como, e acto, snisiste, entao. . . não

de direito elle pertence. temos que dizer. (l'hacun. . . governii'sel

Quem [é o a povo de Aveiro v pm- _ç¡m- Quanto :is accunnilações, tambem o corres-

ples curiosidade, quem não tem empenho Dormente tem “'15“: A 'e' “M a“ pen“mci a
I , _ . , sito. eu todo o caso, ¡mmoraes.

nos seus progressos, quem e inch/[crente a F. _já que falmnos em com“ “animes, e já

mm _90,19 ou de quem O 650mm?, cmnpmm, ?no se nots l(llirigzc um official do exercito, lem-

_ iraniosa o os os officiacs a conveniencia de

se ue r .- - ” . ^
~q "i O" quando ([119.13 O" "ao compnb “e aproveitarem o Povo de Aveiro para introduzi-

nao quer, ou quando nao quer. Mas esse, rem alguma moralidade no exercito.

então, não tem que reclamar de no's coisa qu ”em”. S° mn"" E' “m 90”¡00 “O

nenhuma
OXGFRIÍO e no paiz. F. o Povo de Aveiro é o uní-

. D ~ co jornal poriugiioz que tem desprendimento o

Mas, objectam-nos. com a especulaçao dos anegaçño para dizer. . . todas as verdades.

vendedores o jornal vende-se menos. Muito Aproveit9m'“°° “80"“ (1"“ “Himno-“t 1“"“ da
Í _ ~ liarbela militar. sc querem.

obrigado aos amigos de Peniche! Isso sabe-

mos nos! Mas que lhe havemos de fazer,

desde que os amigos de Peniche, podendo

evitar em grande parte esse mal, o não evi-

tam?

O nosso agente no Porto ia' por mais do

que uma vez nos tem dicto que tem havido

oca'isiões do “ Povo de Aveiro ., se vender

alli a 100 reis cada exemplar. apesar de to-

dos os seus honestos esforços em contrario.

Em Lisboa, parece que o seu menor preço e'

de 30 réis, nas ruas. De maneira que podendo

os leitores. como assi_qnante.-, recebe-Io em sua

casa por re'is, e dar-nos a no's esse lucm,

obrigam-nos a vende-lo por 15 re'is, pagam-

no a 30 re'is. o minimo, e acabam, ainda por

cima. por nas escrever. .. a pedir com in-

dignação que ponha/nos cobro ao abuso.

li'ste Portugalorio e', decididamente. o paiz

mais piltoresco que ha no mundo .'

bando de sicarios. 'Contra varias qua-

drilhas, contra bandos differentcs dc si-

carios,contra,quasi ue se pode dizer,uma

sociedade. E apesar e ter arriscado muito

o perdido muito ainda não estou inuti-

lisado.

Ainda que eu perdesse o throuo, ainda

que eu perdesse a vida. A vida é boa.

Mas, sendo tão incerta, tão instavel, de

fortuna tão vária, vale a pena, porven-

tura, compra-la á custa dluma fraqueza

que deslustre ou d'uma indignidade?

Comprehendo que -sc tenha apego a

um throno quando elle fulgurc, rcsplan-

deça, atice ambições, disperte cobiças

como um montão de pedras preciosas.

Mas quando toda a gente COSpB n'elle,

não comprehendo que faça rastejar um

homem, mesmo que esse homem rastejc

embrulhada n'um manto real e por cima

d'aicatifas.

Ainda que eu perdesse o tlirono, ainda

que eu perdesse a vida, o sr. Alpoim não

entraria no meu Paço, se eu fosse rei,

depois de ter andado, pelo menos, e antes

e depois do assassinato, de braço dado

com os assassinos de meu pae. Mas per-

deria eu o throno? Mas perderia eu a vida?

Não. Nem o throno, nem a vida!

Esse foi o duplo engano e a dupla

deshonra do sr. D. Manuel. Para conser-

var um falso amigo o rei de Portugal

perdeu amigos verdadeiros. Para conser-

var a vida deixou a vida a toda a hora

ameaçada. Para consolidar um throno

deixou um throno a cambalear. Nem

honra nem proveito, rei de Portugal!

Com um acto energico, o rei de Portu-

gal teria conservado a vida, com menos

sobresaltos do que a tem conservado:

teria mantido o throno, com mais segu-

rança do que o tem antidoze, quando

morresse, se porventira morresse, mor-

reria como um homem em vez de vege-

tar, como para alii vageta, como um triste.

Antes morrer respeitado ou odiado que

vegetar desprezado.

Mal por mal, antes Pombal. Foi uni

desastre tamanho, que até os republica-

nos já pedem. . . que se regresso ao

tempo de D. Carlos. Mal por mal, antes

Pombal. O sr. Brito Camacho pedia n'ou-

tro dia, na Lucia, a dissolução da cama-

ra popular. Ainda os havemos de ver, e

a toda a gente, a pedir. . . dictadura

militar. Tamanha é a instabilidade, a

nephelibnticc, a idiotiu, a covardia, u

clioldra que ahi vae. Por não termos que-

rido andar para deante, quando era 0

momento de avançar, teremos, agora, de

voltar para traz.

Isto é, dois annos perdidos! Inteira-

mente perdidos! Dois annos estereis!

Dois annos vergonhososi Dois annos de

desastres!

E, por falta d'intelligencia e civismo,

não sahimos d'isto em Portugal!

tram coragem, vibração, convicções, no-

ção do perigo, consciencia cmca, cara-

cter. Com todos os nossos excessos _de

perdão, nós só demonstramos uma_co¡sa

pcor que não ter convicçocs, que nao ter

noção nenhuma das nossas convenien-

cias e do nosso decoro collective: um

relaxamento que toca as raias da ban-

dalhice, ou, empregando o termo prOprio,

falta de caracter.

A maneira porque foi resolvida a crise,

t'rendo as consequencias desastrosas do &poz a morte de CâlêOSí cmgãçmàlgfso

.1) “saum“ quando da morte de 1)_Cm.- por matar um rei. D. ar os c . iu .. A

fm .lino dissémos Mas n'um paiz d'estes smado. D. Manuel cahiu suiczdado.

::à energia sem caracter, incoheronte, Crise matou tres pessoacs relaes. Matou

leviuno futil, é preciso insistir na ver- D. Carlos, matou_D. LUIZ Fi lpge É nlia

d 'iisistir' sempre, insistir a toda a tou D. Manuel. Simplesmente,
. aros

da e' l l k L
e D. Luiz Filippe morreram como homens.

'
V É t“

F D M n el morreu como um pobre

hou e.s , andado bem, A. - tl ll
, , ,

Ou D. Carlos

l .

rto

. rios houvesse andado mal, mo
i .

ou D ca

D. Manuel perdeu inteiramente o pres-

'
dava a

orto seu filho, o que man
. _

'-

:2:1'30 que mam““ 0 dever, O que tigio desde essa hora desastmsa. Que nao

mandava a conVeniencia
publica, era se muda e que "ao se mudam aquçues

que o cercam: a unica aureola que cmge
ente. Por mais

l O

D. Manuel é a aureola da piedade. E aiue se andasse para a fr.

Errado que seja um caminho, ha casos
~ U

d'um homem quando nao tem mais nada

a recommenda-lo senão.. . a piedade.em que se não pode recuar. Em que a

Quem escreve estas linhas é um sim-melhor maneira de remediar o erro _e

avançar. Os taes casos que a sabedona _ _ Nã b t t t

das nações define dizendo: é peor a ples jornalista. dos an É, raz a_ Sàla

emenda que o soneto.
Vida ameaçada, e _seriamen e ameaça a.

joão Franco não podia, não devia Pais tremenainos ainda no fundoda sepul-

hir n'a uelle instante, a não ser que tum se, quOIS de ,1110mb OS “VOS P11'

ea q
dessem dizer de nos que o temor da

morte ou 0 terror das ameaças nos fi-o substituisse uma dictadura militar. O

zeram emmudecer ou recuar no caminhorei succumbia, e seu filho, a un::

.- morte era a con q
_

meme::8:11:e 28 de janeiro; Quem es- que suppuntêamosp da vírdadãl:: drilijud:

tava senhor d'essa conspiljaçao?_ Quem 29“' ?fan ° midis 5°._ osse s dessem

lhe conhecia as particularidades?
Quem tortuga A. Quan o mais se no

uma coroa como herança, arrancada, por

mão assassina, da cabeça do nosso ir-lhe sabia os enredos? O ministerio que

mão e da cabeça do nosso pac!estava no poder. Pôr esse ministerio fóría,

' ' ' “terio (e

a o substituir por um milllb

- -

par
D.Manuel deslustrou-se. Nao temos pra

Zer nenhum em lh'o dizer, mas e o facto.acalmação, que transigisse com os cons-

piradorcs, era decretar nnmediatament
e

D. Carlos commetteu graves erros e abu-

sos e tinha serios defeitos. Se no thronoa impunidade dos assassinos do rei c do

principe real. E um acto destes nem o

d f i

podia praticar, sem ferir _gravemente o the succedesse um homem, esses e ei-

restigio da justiça, o principio da au- tos, e esses err0s e abusos, ter-se-tnam

p
avolumado e D. Carlos seria um rei de

mau nome na historia. Pois a fraquezactoridade, o decoro, ã, atté, :lis interâfseàs

- .
c

d na ao um res¡ en e a repu i , _
l l

a ç , p
do filho vao-lhe apagando os deteitos,

vae-lhe deixando no escuro os erros ese a republica surgisse na nom:l quiJe se

. , .
aço

se uni a tr edia do Terreiro o , .

g ag
abusos praticados, e vae-lhe aclarando

e pondo em relevo as qualidades! Ate osquanto mais um rei, e um _rei filho _e

irmão das victimas do audacioso e terri- _ . _r _

ve¡ assassinato_
prOprios republicanos ja contossam que

l). Carlos tinha notaveis qualidades pes-

soaes! Até. os proprios republicanos co-N'este paiz nunca se viu con:i niãidiílz,

' ue alucidez an a e a

com Nudez, porq , meçam a ter como que saudades de D.

Carlos!muito, afastada do cerebro nacionáil, as

s a adas consequencms,
não so o cri-

de gr ç
Ha almas n'esta terra que estremecem

quando vêem Alpoim entrar no Paço.me do Terreiro do Paço
como da obrãde pa-

' ' ' a que

vorosa me cia e vergonhosa covar l
I ' _ .

p Chamam-lhes, a esses, reacCionarios. Di-

zem-nos reaccionarios. Dizem-no diSSl-se the seguiu. Não as viram os republica-

dentes, republicanos, libaraes. Pois tam-nos, que folgarain sobre o crime,.que,

n_

ela voz e enna dos seus mais emme
y

p p
bem nos estremecemos. Porque tam-

bem somos reaccionario? Talvez, se sotes pensadores, como Guerrtàtãunqueàro
,

' se os
or exem lo fizeram a ap eo

. _

p p ,
os reaccionarios n'esta terra teem cara-

cter.
assassinos, sem repararem em que en-

rravam d'essa forma, para uma revo-

te
Tambem nós estremecemos, porque

se alguma coisa detestamos e a hypo-luçâo proxima Ou immediata, o partido

crisis, é a traição, é a deslealdade. Tam-repubiicano com
o cadaver de D. Carlos,

como pelos factos subsequentes, e pelos '

bem nas estremecemos, porque se algu~

ma coisa apreciamos é o caracter. Sejafactos presentes, se está Vendo, e não

s viram os monarchicos, que, com as
_

a
em brancos ou _azues. Seja em Pedro ou

em Paulo.
suas transigencias, conciliações e aguas

O caracter não está em .coisas mes-mornas, aggravaram consideravelmente

quinhasvpaiueninas, muita gentea situa o d'anarchia em que _já_ vivia-

mos eçcãjue havia de tornar difficdima,
ç L

,
o quer juigme oamdar.,osia. na leal-

dade e na verdade. E' essa a caracte-senão impossivel, toda e qualquer acção

ristica dominante «do caracter. Seja oséria de governo regular.

Tem-nos custado muito a convencer, e .
.

ainda luctamos contra essa conVicçao, homem impetuoso ou fleugmatico, sereno

ou apaixonado, arrebatado c colerico ou

moderado e calmo.
de que a raça portugueza é esttu-

' ' . tantos factos e tanta gen e
~

md“ Mas , , Nós não affirmamos, nao o podemos

affirmar, que o sr. Alpoiin seja, directa-demonstram essa estupidez, que e5ãa

convic ~o vao-nos vencendo, apesar e
O

ça
mente, um dos auctores da tragedia do

Terreiro do Paço. Não sabemos se ellenos doer com ella a masa vaidade e o

é cumplice consciente no assassinato.
nosso coração de portuguez.

Mas o que sabemos é que é suspeito.
A ingenuidade, a sinceridade, a sim-

plicidade com que escriptores, pensado-
' '

Mas o que sabemos e que eum homem

sem caracter. Repugna-nos asua doblez,
res, intellectuaes, apregoam a todo o ins-

a sua deslealdadc. Nem republicano,
tante a nossa brandura de costumes!

A invectiva humana com que fulmmam _ .

nem monarchico. Ou, juntamente, repu-

blicano e monarchicho. Servmdo, ao
os rigorcs, as tyrannias do poder na Rus-

sia e na Hespanhu! Ora se compararmos
_

mesmo tempo, a Deus e ao Diabo. Nun-

ca fomos assim. Fomos sempre o con-
o que se passa na Russia e na Hespa-

nha com o que se passa em Portugal, . _

ninguem, em boa consciencia, em são trario. Per isso mesmo nos repugnam e

criterio, ou seja republicano ou monar- sempre nos repugnaram .esses homens.

chico, ou socialista ou anarchista, deixa Jamais um homem asmm, e ainda por

cima suspeito d'assassino de meu pao,

entraria em minha casa. Ou ,eu fosse o
d'olhar com admiração a Hespanha e a

Russia c com desprezo, ou, pelo menos,

ultimo dos cidadãos, ou eu fosse o chefe

do estado. .
com profunda tristeza Portugal._

Na Russia pode ser excesswa a repres-

Ainda que eu perdesse o throno, ain-

que eu perdesse a vida. E pode bem
são, como na Hespanlia, e muitas vezes

dize-lo, sem arrostar o ridiculo da fan-
o é, de facto. Mas entre esses excessos

(lc repressão e entre os nossos excessos
_

de perdão hu simplesmente esta diffe- farronada, quem se bate ha_ mmtos all-

nos, sosmho, contra uma seeiedade. Nao

já, somente, contra uma quadrilha, um

    

 

   

    

  

    

    

    

  

   

    

   

      

  

   

  

   

Estamos sotfrondo, continuamos
sof-

 

(-,ÊrI'aVÍSSÍIIIO

O ex-juiz d'lnstrucção criminal

feito pantomlneiro

_ Sob o titulo O inquerito do reqicidio. lia-se no

Liberal. (lc segunda-feira ultima:

“Somos informados pelo ¡Lv-juiz de instruccão cri-

minal. sr. dr. Silva Monteiro. qua as .Ii/'jirmnções feitas

pelo "I'uvo dr Aveiro., e [mr nos transcriptas. não

[cem a importmn-ia que se lhes attrihun: são ale' to-

talmente dcspidas d'interesse.

.-t phrase- " Abi. valente. Buíça!... que o "Povo

da .-lueil'o.. dizia ter sido proferida no proprio dia-du

regicidio. por un¡ indivíduo que estava doente de cama

e na occasiào em que the davam n nutiriu do alle/ita-

do. esta' :warn/nado que foi ¡imfcrida no dia seguinte.

ju' quando st' sabia que o Buíça tinha sido um dos

assassinos, phrase banal. que ¡mdcria ser dita por

qualquer individuo. sem ter conhecimenio dos antece-

dentes do rcqicidio. ..

Ainda não terminaram de todo as ,quei-

.ras dos nossos assignantes sobre faltas de

recepção do " Povo de Aveiro ,,. Como já

dissemos, algumas dessas faltas foram fi-

lhas da perturbação que “uma cambada.,

lançou :reste serviço emquanto estivemos na

Torre de S. Julião. Outras são filhos de

maroteiras e abusos das a gravatinhas ,, dos

correios. Ora os erros ca' de casa estão quasi

extinctos. E o sr. director geral dos correios

promette-nos reprimir a sério as poucas

vergonhas dos gravatinhas. Portanto, essas

irregularidades hão de, todas ellas, desap-

parecer.

Em qualquer caso, porem, o assignante

tem sempre certo o exemplar que lhe per-

tence. Basta reclamar outro e é-lhe logo en-

viado gratuitamente.

E' espantoso E

0 sr. dr. Silva Monteiro linha dicio, cm carta

cscripta ao Povo dc Aveiro, c publicada no n.0 133:“)

d'cslc scmanurio. dc 21 de novembro findo:

*"I'ranscri/ito no Portugal dc honteni. acabo de le'r

uma local do seu periodico cm que se noticia que no

dia do attentado no 'l'crrciro do Paço. estando um su-

jeito doente em casa, Ilie appareccn um outro indivi-

duo a clamar: “mataram agora o rei I). Carlin,.-

respondcndo o doente de repente. c dando um pulo

na cama: 'AIL valente liuissa, -cquc sendo-me este

facto narrado pelo proprio lndividuo que o ouviu, eu

replicara que “isso cri¡ uma coisa muii-i vaga., não

chamando sequer au juizo d'instrucçrio o doente que

proferiu essa exclamação.

Não se¡ se o facto e' ou não verdadeiro porque não

tenho razões para acreditar ou duvidar da sua exis-

tencia; o que posso, porem, garantir, da maneira mais

solcmne e positiva, e' que nunca tive d'elle conheci-

mento nem directo nem indirecto, sendo, portanto,

absolutamente falsa .'i informação que deram a li'. a'cer-

ca da minha intervenção no assumpto.,lMb_
-

expediente

Prevenimos todos aquelles que nos en-

viem escriptos, ou communicações de inte-

msse publico, de que não chegando alles

aqui ate' quinta-feira de cada semana, o

mais tardar, ja' não serão publicados senão

no numero seguinte.

E' espantoso !

Pois então o sr. dr. Silva Monteiro garantia,

da maneira mais solemne e positiva, que

nunca tinha tido conhecimento. nem dire-

cto nem indirecto, do facto que estavamos nar-

rando, sendo, portanto, absolutamente falsa a

informação que nos tinham dado a respeito da

sua intervenção no assumpto. e agora sa-

he-se a dizer que as nt'lirmnções feitas por nos

são totalmente despidas d'interesse. e que está

averiguado que a phrase - Ah. valente Bulça!

que nós diziainoa ter sido proferida no proprio

dia do regicidio, só o foi no dia seguinte, já

quando se sabia que o Buíça tinha cido um

dos assassinos. phrase banal. que poderia

ser dieta por qualquer individuo, sem ;ter

ministrador, seu subordinado, um tenente co- conhecimento dos antecedentes do regici-

ronel (Maximiano dc Azevedo )'? dio?

Porque é que o Cardeira, tño prompto cm cas- E' espantoso!

final' 01'50“95 que São SÓ Officmtf* Pe“"mC 0 Em primeiro logar, quando mentiu o ex-juiz

¡af-_Kb COI“ 3 “gi-É“_Wimiü de que "11" foram "9' d'inslrucçito criminal: foi quando nos escreveu a

W"“Mdos *'10 "1"“3'0'70 fia !WWF-'L dizemos que eram absolutamente falsas as

Till inc-[0 '150 PTOlPdW-'l (“é '13 Pfomoção 03 nossas informações. ou e hoje, que vuc dizer

collegas d'iiqueiles dOIS mellHlOS bonitos ? no Liberal que as iiossas informações são ver-

ondç é (“Nilo ?ecrãtondehiõ (1.0 novel!?me ilud" (ladeiras. mais totalmente dcspidas d'inlcresse?

z. o
' nal: to¡ quando nos garantiu. da maneira

e "iiiiiiiájàggvfiiÃ'iiiiiÊÍiZI?do exercito saber mais. Bolemne e .posmva' "(1" ("mm “me. m'
a opinião aucmrisadn do Povo de Aveiro @me nhcumento, nem directo, ¡ie/_n indirecto. do tucto

o assum to H por nós. referido, ou é hope, que vac garan-

P tir ao Liberal que o facto não se deu no dia da

morte de l). Carlos, mas no dia immediato?

P. S.- E' tambem para notar que o Julio isto é gravíssimo, este facto extraordinario

Dantas é, além de mmmhsarm régm_ muda pm_ d'un¡ juiz. que estevo_ciivolvido_n_'u_m crime tão

fasso¡ no Conservamrm_ o que se me angum importante como 0 crime do rcgicidio, _nos nppu-

mah um mou“, para elle não 851m., como está' rccer convertido em pantomineiro manifesto, ein

nmmmemmo_ pnntomineiro provado.

N'estc pair., que não pensa, n'este pniz, que não

Em boa doutrina militar, o correspondente tem cerebro para reflectir, nem OIhOs para vêr.

tem razão. A ninguem rcpugna. é claro, que .iulio n'este pair., dissoluto e fulil, isto pode passar des-

Dantas. tenente medico. omupe em D. Maria um percebido ou não significar coisa nenhuma. Pois

logar superior ao do Maximiano de Azevedo, tc- é, no fundo, o facto de significação mais lata,

nentc coronel. Mas ou a moral militar subsiste, do niaior alcance. que se tem dado desde que

e os seus immortaes principios, ou não subsiste. se instaurou o processo do regicidio.

Se subsiste, nem Julio Dantas, nem Maximiliano isto diz claraiiiento,abertamente,intensamente,

de Azevedo, deviam occupar logares remunera- que o sr. dr. Silva Monteiro anda apavorado. Isto

Escrevem-nos varios “leitores assiduos .,

do “ Povo de Aveiro , a pedir-nos que em-

preguemos os esforços necessarios para evi-

tar os abusos que commettem, em algumas

terras do paiz, os vendedores das ruas do

“ Povo de Aveiro, ,, exigindo por cada exem-

plar preço superior áquelle que está por no's

estipulado.

Essa e' muito boa! E' mesmo muito boat

E prova mais uma vez a falta de criterio d'este

povo! “ Os leitores assidnos ,, teem uma ma-

neira facilima d'evitar esse abuso. Facilima.

Apostar que ainda não a descobriram?

Ora pensem la'! Vamos, pensem la' um boc-

cadito! Hein ? Ja' descobriram? Estamos a

ver que não descobrem! Pois então ahi

vae. “ Os leitores assiduos ., não compram

mais o “ Povo de Aveiro ,, avulso. E assi-

gnam-nol

Pois não é' assim ?

Prejudicam-nos. São prejudicados. E es-

tando na mão d'elles, só delles, evitar o seu

prejuizo e o “ nosso, ,, veem-nos pedir, indi-

gnados . . . o nosso auxilio.

Não se offendam, que tudo serve para

estudo psychologico d'um povo. !has olhem

que ess e' mesmo nossa! E' portu-

gueza! '

O publico faz o que quer. Está no seu

direito. Não lh'o contestamos, nem lh'o dis-

_dl-H
P_

Sr. Redactor.

Venho expôr a V. Ex." o seguinte:

Não é atientatorio du hoa disciplina militar

que seja cominissario remo junto do tlieatro de

l). Maria uni tenente medico (Julio Dantas) e :id-

Úm official do exercito.

rença: com todos os seus excessos de

repressão a Russia e a Hespanha demons-
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diz alarmante, abertamente, intensamente, ue o

sr. dr. Silva Monteiro não cumpriu o seu ;even

Isto diz claramente, abertamente, intensamente,

que o sr. dr. Silva Monteiro anda com um medo

horroroso de se descobrir a verdade. Emfim, isto

diz claramente, abertamente, intensamente, que o

sr. dr. Silva Monteiro é um criminoso, é um cum-

plice, e que, n'outro pniz, e n'um paiz que fosse

serio, ja estaria, a estas horas, mettido na ca-

deia.

Quem averiguou que a phrase - Ah, valente

Bulçal foi proferida no dia immediato :i tarde

do regicidio?

Quem foi?

Foi o dr. Silva Monteiro, como juiz d'ins-

tracção criminal. ou toi o sr. dr. Antonio Emi-

lio d'Almeida Azevedo. que actualmente des-

empenha essas funcçocs E'

Se l'oi o sr. dr. Silva Monteiro, quando juiz

d'inslrucção criminal, c como juiz (l'iuslrucção

qrunínal, como vcio i--lle dizer ao Povo de .-'lvoi-

m, ha dois dias,cgarantil-o da maneira mais

solemne e positiva, que nem direclamcm índi-

rcclmncnle, livcra conhecinwnlo d'essc facto ?

Sc foi o sr. dr. Antonio Emilio d'Almeida

Azevedo, actual juíz d'instrucção criminal, que

aucloridndc tem o sr. Silva Monteiro para falar

como se fosso elle, ainda, o juiz ll'iustrucção cri-

minal 1) l'icu-lh'a o sr. dr. Aulouio Emilio “P Foi

o sr. dr. Antonio Emilio quolu n encarregou d'ir

levar declarações ao Liberal? l

. isto c espantoso l h' só n'estc paiz se vê. um

jlllZ, um magistrado, proceder de forma tão cx-

traordinaria, tão iusnlíia!

0 sr. dr. Antonio Emilio d'Aliucida Azevedo não

passou, com certeza, nenhuma procuração ao sr.

dr. Silva Monteiro. O sr. dr. Antonio Emilio d'Al-

iueidu Azevedo nua, com ccrlcza, procedendo,

auuia,a averiguaçãos sobre os factos. que trou-

xe a lume o Povo (lc Aveiro. Como vem, sobre

[actos que se calão ainda a averiguar, fazer re-

velações o sr. dr. Silva Monteiro? l'ois a lc¡

não "istiga um juiz que se atreve a essa au-

dacia ?

Tínhamos promettido deixar para ::hoje

os fraldiqueiros que' nos andam latiudo

ás cancllas nas gazetas. Mas ainda hoje

os não podemos vergastar com a exten-

são que desejamos.

Os leitores não imaginam. Nós temos-

llie dado, dado, dado, sem piedade e sem

descanço, como se tem visto. Pois nem

que o Povo de Aveiro esteja dez anuos

seguidos a relatar infamias, de fio a pa-

vio, não tem espaçoquc chegue para re-

latar as novas infamias que todas as Se-

manas apparecem.

Que quadrilha, que quadrilha! Que po-

dridão l E era isto que se propunha.. . rc-

t'ormar os costumes, restabelecer a Ino-

ralidadc, salvar Portugal, a nossa patria,

a patria portugueza! Ah, miscraveis,quc

d'isso, d'esse catuclismo, d'cssa desgra-

ça, já nos salvámosa terra em quo nus-

cemos! Pelo menos, já não illudiz, já

não illudireis ninguem!

llojo não podemos tratar os malvados

com a larguesu desejada. Mas alguma

coisa faremos. Vamos começar pelos dc

Agueda.

Um _pasquim indecente, que a quadri-

lha tem n'aquella localidade, tendo co-

meçado por fazer causa eommum com

o Maduro, dizia, n'um dos ultimos nume-

ros, que tinhamos caloteado o prior de

Oyã, não lhe pagando os officios fu-

nebres d'uma pessoa de familia. Ora

nós nem conhecemos o prior de Oyã.

Nunca lhe falamos, nunca elle nos pe-

diu coisa nenhuma, nunca tivemos com

elle questão grande ou pequena, ou coi-

sa' que o pareça.

Tendo morrido uma pessoa de nossa

familia n'aquella fregueziu, constou-nos

que o prior se oppunha á partida do

enterro para Aveiro sem se fazerem of-

ficios de corpo presente, ou coisa as-

sim. Sabendo isso á ultima hora, quando

estava tudo prompto para a partida do

cortejo funebre, pedimos a alguem que

nos livrasse d'esse embaraço, reclaman-

do, depois, o prior, o que julgasse de-

ver reclamar. O prior não levantou em-

baraço nenhum, nem sabemos se ten-

cionava, de facto, levanta-lo, e nunca,

até hoje, reclamou coisa nenhuma.

Ora eis a verdade. . . e os factos.

Mas quem diz isto? Vamos vê-lo. E

continuaremos a vêr mais e melhor no

numero immediato.

 

Não sabemoa. Mas sc não ha lei que o casti-

gue, ha a razão que o repelle e o senso com~

uuun que o reprova. .

' 0 sr. dr. Silva Monteiro por nenhum princí-

¡no devia vir a publico falar sobre um processo

ein que tinha lido intervenção como juiz, e quo

anula não está encerrado. Mas, se veio uma voz,

só podia vir segunda: para nos declarar o moti-

vo porque faltou á verdade da primeira quando

nos garantiu, da maneira mais solemne

e posltlva, quo,ncm directa nom indirectamente,

havia tido conhecimento do facto que narrámos.

l), posto isso, oiça o paiz e pasme, se n'este

paiz ainda ha quem pasmc ou coisa que faça

pasmar.

0 facto que uarrátubs é absolutamente ver-

dadeiro. (l sr. dr. Silva Monteiro Inenlc. Uma

cotsa é mentir, outra coisa e faltar a verdade.

Mentir, é faltará verdade conscientemente. O sr.

dr. Silva Monteiro menle, e \'ê-se agora que

sempre tem mantido em todo este triste caso.

Meutiría ainda mesmo quo tosse no dia imine-

diato ao da morte do rei que o sujeito referido

exclamasse - Ali, valente Buíça! E inentiria,

mesmo u'esse caso, dizendo que no dia seguinte

ao da morte do rci já se sabia que o Buiça

tinha sido um dos assassinos. Toda a gente se

recorda .de que no dia ímmediato ao da morte

de I). Carlos ainda os nc: ies dos assassinos

eram desconhecidos para os que não eslawuu

nos segredos da conspiração ou nos segredos da

policia.

Que empenho tera este homem em mentir“?

E' ¡nanit'esto Tem o empenho de todos os crí-

minos'os. O Leandro andava u correr para a po-

licia a abortar humanitarímnenlc a couducla do

Fernandes. Preso, confessa o crime. Mas, depois.

o Fernandes era um malandro e só por sugges-

ião, por diabolica suggestao, elle se tinha con-

fessado nu¡ dos :uictores do criluo moustruoso!

Onça o paiz: o i'm-to que narrámos é absolu-

lamcnle verdadeiro. () sujeito estava deitado na

cama, doente, quando lhe chegou a noticia da

morte de D. Carlos. Deli um pulo c exclamou :

Ali, valente Buíça!

A noticia l'e-lo peoraa', augmeutou-lhea febre

e toda a noite delirou. Durante o delírio, a cada

passo repetia: Ali, uulenle Buíça l

No dia seguinte foi visitado por dois amigos,

ús 10 horas da manha. Ainda a essa hora

ninguem sabia os nomes dos assassinos

de D. Carlos. Mente o criminoso juiz Silva

Monteiro, al'fiimaudo o contrario.

0 doente contou no:: amigas ou conhecidOs

a sua phrase da vcspera. A esposa contou a re-

petição da phrase durante o delírio ou o so-

nmo agitado da febre. Uma das visitas objeciou:

_De forma que se o trem não tem partido

á destilada ficavam todos alii!

-Com tudo contamos, replicou

menos com a porta do Arsenal.

E, d'nhí a pouco, concluiu z

-O Buíça foi sorteado para matar o João

Franco. Sahíu c voltou para dizer que preferia

matar o rei., _ ,

-Poís mate você o rei, respondeu o presi-

dente, e outros malarão o João Franco.

O doente dizia a verdade '.7 Não dizia ? Não

sabemos. E como Babel-o, se o juíz Silva

Monteiro não fez caso nenhum '?

Este facto foi narrado, com outras minucías

que, por interesse provavel da justiça, agora

occultamos, ao sr. Silva Monteiro, ao tal que da

maneira mais solemne e positiva garantia,

na_ carta que no u." 133?) do Povo de Aveiro

foi publicada, que nunca tivera d'elle conheci-

rnento, nem indirecto, nem directo. O juiz

Silva Monteiro mandou chamar o doente para o

ouvir? Nãol 0 juiz Silva Monteiro acareou o

doente com a tosicnuiuhu que referia o que o

doente lhe dissera“? Não! t) juiz Silva Monteiro

procedeu a menor averiguação a tal respeito?

Não l O juiz Silva Monteiro nem sequer, oíça o

paiz, deixoú o depoimento da testemunha

escripto no processo l

Como vem esse homem agora dizer. depois

de ter negado todo o conhecimento do facto,

que as aft'irmaçoes do Povo dc Aveiro são lala!-

nienle des/:idas d'inleresse, e que a phrase do

doente foi uma phrase banal, que poderia ser

die/11 por rplálqucr indivíduo, sem ter conheci-

mento dos anlcccdcnlcs do rcgivülio?

' .Repetímos beu¡ alto: n'oulro paíz, n'um pniz

serio, esse homem ja estaria, a estas horas, nict-

tido na cadeia. Em Portugal vao ao Paço, sua

majestade a rainha, provavelmente. agradece-lhe

o seu zelo e cuidado, e no dia dos seus annos,

e pela corta, sua majestade el-rci. .. i'a-lo, em

recompensa, commendador da 'l'orre Espada!

E não ha um raio que os parta!

I-Z Deus não purifica a humanidade fazendo

desupparccer, pelo chão abaixo, esta terra!

Snã Redutor.

Como V. no ultimo n." do Povo de Aveiro,

promettia porrada aos republicanos d'Agueda,

e sendo possivel que V. não tenha conhe-

cimento perfeiio da sua chronica, ahi vão

apontamentos para V. poder avaliar melhor

a cambada que constitue a redacção da ln-

dependcnciu :

Eugenio Ribeiro, medico e director do pa-

pel.

Este sujeito formou-se em 1899.

Uma pobre besta, que, não se sabe como,

lá conseguiu tirar o curso da Escola do Porto.

Um cretino, cheio de odios e inveja.

Mal chegou a Aguada, apesar d'elle e seu

pac andarem de relações cortadas com os

Mellos, recorreu ao seu cunhado Dr. Sucena,

então progressista, paravêr se lhe creavam

um partido |mcdico em Águeda, o que foi

impossivel por a Camara não ter recursos.

Foi nomeado medico da Murtoza, pelos

regeneradores, em 1901, em paga de servi-

ços que seu pae, Jayme Ribeiro, lhes pres-

o doente tou na eleição de 1900 contra Egas Moniz,

” onde foi representar a auctorídade.

Passou para a Mealhada, sendo nomeado,

por influencia do conselheiro José Luciano,

Albano de Mello e Emygdío Navarro e Conde

d'Agueda.

Com todos elles, pae e filho, devotan-

do-lhes odio de morte, andavam de relações

cortadas.

Eugenio Ribeiro e pac, por intermedio do

seu cunhado e genro Dr. Sucena, tiveram

uma conferencia com o Conde d'Agueda e,

depois de muitas promessas de fidelidade

da parte dos dictos, conseguiu o Conde ar-

ranjar-lhe despacho.

Mais tarde, resolveu vir para Aguada, onde

não tinha partido medico, mas outro mais

rendaso que elle cobiçava: o casamento.

Como medico, sabia que a noiva estava li-

vre de procrear, casando sómente com a

mira na sua fortuna, que é avultada. E' a

voz corrente em Agueda. E é a verdade.

lnstallado em Agueda, fez-se franquista,

deixando logo, assim como o “pac, de ter

relações com o Conde d'Agueda. Dizia-se

abertamente franquista, sendo até um dos

principales influentes na Independencia de

Aguada, creada' nessa epoca com o cunho

de franquista.

Em 1906, estando João Franco no poder,

recusou-se adlierir à colligação _- só por odio

aos Mellos, dizendo-se incompatível com tal

gente.

Ainda assim, foi a Aveiro com o Conde

da Borralha ú posse do governador civil

Leopoldo Machado, pedindo o logar de ad-

ministrador do concelho. Não lhe t'oi dada

a administração e, por isso, l'iliou-se na Re-

publica.

N'esta occasião, sendo um dos redactores

da Independencia, falsificou uma lettra de

divida assiguada pelo Conde da Borralha,

Manuel Bento Saldanha e Antonio de Souza

Sucena, roubando-lhes assim a propriedade

do jornal.

E foi desta maneira que se tornou a In-

dependencia republicana, bem como a bisca

do Engeniosinho, seu director. '

*raid*

ins patins [lillllgllBZHS
São de primelrlsalnia onlcm! ¡lg/am corre mundo uma

[olha noulsn.com o lilulo (l'cslu Úllígfuphl'. asslgnnda Jum pa-

dlv ... ll'anscrevcndo um amigo artigo :lo “ Fono de Aveiro ,,

con/ra m. padres c dizendo a celas que vejam como min, "Impro-

olumlo callmllco. e "caem-a 'do nacionalismo.. que mandamos

o "P000 de Aecim. a todos os padres a mclzimoa o clero.

Ora nom somos ralholica improviso o. ou sun scr ¡rupm-

vlsado. nem mandamos o "Povo da Aveiro. a padre nenhum,

unluo qnnmlo ellos o pedem, ou alguem por alles, nem adu-

lamos ninguem para lhe apanhar mlynalnraa. *O que nós

somos c . . . n sombra negra da quadrilha mpublicnna. n

¡ripar/ru lan-lool. mma talos cases expcdlenlea. mic padres

percebem a Iodo o mundo, o calão dcmorudrmnlo.

De lado lançam mão para nos rlewcrellilur, [mm nos lill-

niqullnr. De Iullo. Pois não o conseguem!

O pavor que no'v lhes mellemoal

Muitas coisas mais, infinitas coisas mais

a
a

u ,

poderiamos commumcar a V. para a triste

biographia d'este individuo.

 

   
  

 

   

         

   

  

 

    

    

  

   

 

   

  

   
   

    

 

   

   

   

         

     

  
  

    

 

   

   

   

  

  

  

  

 

Da sua covardia ninguem, n'esta terra, du-d'e ste director foi pedir ao governo providencias
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para ue não continuasse o exame que os ms-

gístra oe do 4.0 distrioto estavam effectuandol);

eriodiqueiro; director e redactor do jornal 0

ia, onde, como disse o sr. Eduardo Bumay,

padece d'nma permanente expectoração cathaa'ral

de austeridades anti-financeiras e -d'outras aus-

teridadest '

vida. E' o primeiro poltrão que tem nascido

em Águeda. '

No celebre comício da Fogueira, comício

annunciado 'pelos republicanos e, á ultima

hora, tornado monarchico, borrou-se de mê-

do, indo acoitar-se, pra lhe salvarem as

costas, á conipanbia de alguns progressis-

tas, com quem mantinha apenas relações

muito superficiaes.

No seu jornal, onde reinam constante-

mente o insulto e a calumnia, costuma of-

fender quasi em todos os numeros as fami-

lias dos adversarioa, mas de todas as vezes

que lhe teem pedido contas, sempre tem suc-

cedido declarar que “ taes palavras não vi-

sam as pessoas que se julgam offendidas ,,.

O

nucleo de sordidos imbecis, quasi todos da

tribu de Reboão, que serve para exercer

pressão sobre os correligionaríos e preparar

as finanças do Negocio.

No caso da Magdalena a direcção supre-

ma estava confiada a um pequeno e exo-

tipo judeu, que, sendo em absoluto uma in-

capacidade jurídica' e litteraria, é d'mn es-

tomago insaciavel.

Sob a protecção dos filhos da Judeu ap-

pareceu ultimamente a questão Salgado de

Araujo, que é a mais infame exploração de

que ha memoria. O dinheiro tem corrido a

todos! . .. 0 pobre idiota está quasi em

Aveiro sem sapatos.

E, depois, a raça distingue-se pela pcr-

sistcncía. São repcllidos, mas não largam.

A campanha forense ó larga e com ra-

mificações importantes desde u Camaridc

até aos ultimos casos do ¡ucutcraplo Sal-

gado!

   

    

  

   

        

   

   

      

  

  

                         

   

 

   

     

   

 

   

                           

   

  

  

  

   

 

  

 

  

  

 

Conselheiro José Carlos de Carvalho Pessoa,

ex-escrívão de direito; ex-vereador da Camara

Municipal de Lisboa; ex-deputado da nação; po-

litico regenerador Vilhenistn, muito cotado no

partido; director da Associação Commercial de

Lisboa (211m contra o seu voto e do collega Mo-

reira d' meída foi pedir ao Governo que os

crimes praticados nas sociedades Commerciaes

ficassem impunes l); director da Companhia de

Seguros Probidade; director da Companhia do

Assucar; director do dcfuncto e nunca liquidado

Muito bem, muito bem. Muito obri- Banco “WH-'mo-

gado ao correspondente. E o resto, como
_ ' _ _ Jeronng da Costa Bravo, director da Com-

ja disscm0s, para domingo. pauhia do Congo Portuguez; director da Compa-

nhia do Assucar de Moçambique; politico dissi-

dente; e, segundo disse o Paiz, um dos que

propala, para conservar em socogo muitos ac-

cionistas, que a Companhia será salva por fnvn-

res pautnes, quando o collega e corrcligionario,

Moreira d'Almeida, conseguir a apetecidn pasta

de ministro do ultrnmnr.

 

p_-

Esta carta foi escripta o recebida n'csta

I
redacção antes d”:ipparoco- a publico a

minuta do delegado Correia Leal e do

,
advogado do Leandro. Ora os ultimos

acontecimentos, os que essas minutas

trouxeram a lume, dão plena 'azão ao

que ahi ficz.

Mas hoje não temos espaço, para mais,

está o jornal quas¡ completo :i ho 'a de

escrevermos este artigo, e, por isso, no

domingo continuaremos o assumpio.

 

Diogo Joaquim de Mallos, director da (lom-

panhia Bonança; da Companhia de Hygicne; da

Companhia Agricola Maribane; da Companhia

doAssui-ar de Moçambique; politico dissidente,

que tambem, como já foi noticiado, assegura o

espalha que a Companhia será salva pelo colle-

ga correligionario, o qual, com certeza, muito

proximamente seu¡ ministro do ultramnr.

Por hoje simplesmente nos líinítaremos a pu-

blicar o seguinte requerimento. feito ao sr. l'ro-

curador Regío junto da Relação de Lisboa pelo

honrado accionista, o sr. Antonio Pacheco Agos-

tinho.

Companhia do :Assucar

de Moçambique

l

La write esl en marcha, el

_ rien n'l'arrêlcrn. . .

(Carta de Emilio Zolá a Felix

Favre, de 12 de janeiro de 1897 ).

______.-_
_____,

Factos
_.-

Dous factos recentes vieram a publico, que

muito tem chamado a attenção para esta nova

caverna de Caco, que é a Companhia de AssuÀ

car de Moçambique.

0 primeiro facto é o aceordíio notavel do

Supremo Tribunal de Justiça, que foi publicado

no n.n 2:302 do Liberal, de 2 do corrente mez.

Não nos impressionaram só os fundamentos

claros e logioos d'esaa decisão, com os quaes foi

repellida a preterição de estabelecer um .privi-

legio, uma excepção do favor, que uns illustres

democratas do nosso tempo pretendiam se po-

zesso na legislação do 'paizl Um privilegio que

cobrisse e defendesse todos os deshonestos de-

lapidadores da fazenda alheia, desde que Os seus

crimes fossem praticados dentro de cscriptorios

de casas ou Sociedades commerciaesl l-'oí para

nós novidade saber pelo Liberal que os repre-

sentantes da Associação Commercial de Lisbon

se dirigiram ao governo pedindo-lhe que decre-

tosse que os referidos escriptorios fossem trans-

formados em vilhacautos de ladrões!

Que escrupulosos representantes tem o Com-

mercio da Praça de Lisbon a represental-o! . . ,

Mas o que sobretudo nos impressionou con-

tra os directores ou direcção, ao ler o accordão

do Supremo Tribunal de Justiça, foi a resisten-

cia ot'ferecida pelos dois directores, \Carvalho

Pessoa e Costa Bravo, a eonsentir que o juíz e

delegado pozessem os olhos nos livros da es-

crípturação da Companhiai Só á força! Só obri-

gados! Só quando se ia proceder ao arromba-

mento, determinado pelo juiz, para ver os li-

vros, é que fizeram a apresentação d'elles!

Quereni-n'a mais clara?

Quem não deve não teme!

Não é esta a divjsa d'aquelles illustres se-

nhores É '

São tão bestas que já nom chegam. com a

sua enorme cauaihicc, por mais que o julguem,

a indíguar-nos.

Viu, quem os lou, como clle fizerzuu :Ii'l'ir-

!nações calhegori'as, positivas. l'ois agora . . .

se não casiinlos com uma grande fortuna, suppu-

uhamos, pelo menos, que a grand(- for/nn:: exis-

lia!

0h, bestas, mas Xavier da Silva não estava

fallido'? Quem desconhece, quem pode desco-

nhecer a fortuna d'un¡ l'allido, palculc. i'uilm

está, a todos, no tribunal do counncrcio?

Como os leitores continuam a ver, os misc-

raveis não fazem uma ai'firmação que não sejam,

logo, apanhados em mentira. Nem por isso, como

todos os caunlhas, deixam de as fazer cnlhcgo-

rlcas, imperiosus. positivas. Que grandes hillresl

Mesmo que nos não conhecessemos, que co-

nhecíainos, profundamente, como ninguem, u

vida de Xavier da Silva, desde que elle cslava

fallido, desde que toda a sua fortuna, .'l fortuna

da mulher, a fortuna do casal, era exposta, mais

do que isso: largamente debatida, profundamen-

te esquadrinhnda pelos credores, no tribunal,

que fizeram uma formidavcl campanha contra o

fallido, só uma besta é capaz dc dizer que pro-

curavamos uma grande fortuna, e que, se u não

oncontrãmog, foi porque nos cnganámos.

Que grandes alarves! São muito canalhas.

Mas são muito alui'ves. Escreveu] duas columuas

de sundiccs para serviu, como :se ve, destruídas

com duas palavras.

E, como esta burrice, todas as mais. Assim,

que, mesmo que a fortuna fosse sd (lc dez cou-

tos de reis, jzí para nos eru coisa do ;irregular

o olho, porque, sem crédilo e seu¡ uinlem. vi-

viamos do auxilio c da _generosidade dos ami-

gos. Ora se os miscraveis não soubessem que ti-

nhamos um joruul dc larga publicidade para

lhes deixar patente a iut'amía, va". lá que tou-

tasscm aproveita-lu para nos dosacrcilílar. Mas,

assim, são asuos. Asnos chapados. tiraudcs ca-

nalhas. (iuiatos d'uiu impudor e d'uma desver

gonha sem limites. Mas, acima de tudo, asnos, o

asnos chapadissimos.

Nós eramos tenente do exercito. lira essa a

nossa patente iuílitai-,qiuuulo casúums. Como el-

les mesmo confessiun, eramos jornalista, e jor-

nalista cotado. Tínhamos sido rodactor do Secnlo,

donde subimos, não porque nos despcdissem,

mas porque as imbccílidades c as canalhiccs re-

publicanos sempre nos enojaram. .la neste jornal

foram hu annos publicadas as cartas, que ainda

consorvumos, porque documentos e cartas dc valor

uuncn deixaram de se guardar e de se conservar

n'estu casa, em que o sr. Magalhcs liiuui insistia

vivamente comnosco para que lhe não abando-

uassemos o jornal. Ora, tenente do exercito, jor-

nalista, com aptidões para escrever em qualquer

parte, sem dissipações ~ nunca as tivemos. -

sem vicios-foi coisa que nunca ninguem nas

conheceu - sósinho, sem encargos de qtudquer

ordem, tinhamos recursos para viver, e, até,

como homem solteiro, para viver ;i larga. lsto

é tão intuitivo que se torna impossivel sophis-

inn-lo. Pois, não obstante, a nossa ganancia é

que é o thema favorito dos bandidos. Que pu-

lhasl Mas que bestas!

A situação de Xavier da Silva era mã. F-al-

lido e pobre, completamente exhausto dc recur-

sos, pois as proprias inscripções dos filhos, como

já dissemos, estavam empenhados, a sua queda

havia sido formidavel. Quem era, alli, o bom

partido: eramos nós, com uma posição social

que nos iria dando maiores rendimentos succes-

sívamente, com aptidões jornalísticas que nos

dariam logar, desde que o quízcssemos, em

qualquer jornal, com um nome jzi feito, e tanto

que d'alli a dois uunos eramos eleito membro

do directorio, ou era a rapariga', que até os ren-

dimentos dos dez contos de reis tinha empenha-

dos?

chugnantes cretinosl Ainda mais crotinos

que camilhas E

O bom partido enunos nos. iucontcslavolmeu-

te, e assim o entendia Xavier da Silva propon-

do-uos o casamento com u filha. proposta a que

o auotorisavam as nossas relações do auiizzulmo

que se realisou mais cedo ainda a pedido (lc

Xavier da Silva, como uuiro meio do libertar

das mãos dos credores, jzi de posso d'elia. pela

intervenção d'uin terceiro com auctoridade mo-

ral para o fazer. os rostos da fortuna do casal,

dosmautelado. A rapariga era nova. Mas. d'un¡

grande desenvolvimento precoce, linha a robus-

ta compleição d'uma mulher.

Quatorze auuos se conservou, como os pro-

prios' miseravcis reconhecem, dedicada e hones-

ta. Então, o que a levou a prosliluir-se '2 l'nis

então é aos :iii auuos quo uma mulher, sem

aberrações hcrcdiiarias, som (Iogcucrescencias

natas, se torna peor que as abjerlus creaturns

dos prestibums mais reles?

Que não, diz a canalha. Que so prevaricou ulli-

momento, para se ver livre de nos! Etanio que,

tendo querido abandonar olnr,por mais doque uma

vez, nos a solicitamos sempre a ficar sob o lc-

cto conjugal. l'ois é claro! lgnornudo completa-

mente n sua prostituição sujissimn o infantis-

sima, não professando a moral do familia que

professam todos esses bandidos da republica,

tendo aos filhos o amor que a miseravcl nunca

teve, cumpriamos o dever dc todo o homem só-

rio e com juizo procurando manter uma unilher

junto de seu marido c de seus filhos. Sabia-

mo-la hysterica. Cnuheciamos-lhc a hcrcditariu-

dade hysicriea e as dcl'ioiencias de juizo. Toda

um pequeno a sua familia era desequilíbrada. Sua avó ina-

Ex.“"° Senhor Procurador Regio junto da Relação da

Lisboa.

Antonio Pacheco Agostinho, casado, proprietario e cupi-

talista, vem expôr o pedir a V. Ex." o seguinte:

0 supplicunte, na qualidade de accionista dn Companhia

do Assucar de Moçambique, fez no juizo de iustrucçño cri-

minal uma queixa contra os directores da mesmo compa-

nhia, poi-quo na assembleia geral de 20 de junho dc till).

introduziram pessoas exirauhas a essa companhia; que nada

teem com ella: que nenhumas acções possuem; mas que fo-

rnm ahi figurar de accionistas sendo por essa forma falsifi-

uadns as votações e as actas das assembleias gomes, o que

constitua crlme de falsificação punido pelo artigo 2") com

referencla nos numeros B e 4 do art. 213 do codigo penal.

Desde ha muros que crlndnoaamente esta falsidade se

praticava e contra ella protestaram muitos accionistas e ei¡-

lre estes tres dos actuaee directores contra a direcção de

essa epoclui, em que entravam os outros dois que actual-

mente servem. Mas tomava-se dlfficilimo verificar esse fa-

cto porque os falsos accionistas pelos qeues eram substi-

tuídos os verdadeiros, eram individuos desconhecidos, vindo

muitos d'elles da outra banda, e cuja identidade não podia

ser verificada. Não succedeu porem isso na assembleia ge-

ral do dia 'JS de junho de 1909. Foram pelo supplícunle e

outros interessados na companhia reconhecida a identidade

de alguns d'eeees accionistas sem acções. Por isso o sup-

plicante levou uma qu'eixa perante o ex.""' juiz de instruc-

ção crhnlnal, indicando-lhe os nomes de alguns dos referi-

dos individuos.

Aquelle magistrado, procedendo desde logo, muito digna

e habilmentc¡ fé-los comparecer todos no mesmo din sem

saberem o fim para que eram intimados, c assim, não es.

tando prevenldoa nem lecionados, sendo interrogudos, tive-

ram de confessar-o facto que haviam praticado e para que

haviam sido alllciados. dizendo tambem os nomes dos nllí-

ciadores, que são tres dos directores da Companhia.

Não hesito em ufñrmar isto perante V. Etc“. já porque

o segredo de justiça está mais na lei do que na pratica dos

tribunacs; já porque elle não pode existir para mim, que

uou parte offeudídu e queixosa no processo.

Este foi enviado pelo digno juiz de instruuçño criminal

para o 4." districto, mas ahi não tem tldo o mesmo nudu_

mento legal. Apenas se promoveu a inquirição d'algumui:

testemunhas que confirmaram a verdade do facto, mas l'a-

zcndo-se isso por forma que mais parece para promover a

demora do processo do que o seu seguimento.

Os alliciadores, Ex.“ Senhor, silo pessoas preponderan-

les na politica do pela e altamente protegidas por persona-

lidades d'ella e por essa forma se explica o que :ie tem

passado.

Os proprios allícíadorea. consta no supplicante que se

riem e declaram não ter receio algum do processo.

Vé-se por tudo isto o supplicnnte na necessidade do sc

dirigir a V. Ex.“ para que se digno pedir explicações no seu

delegado no 4.“ districto criminal, dando-lhe as precisas ur-

dum¡ para que justiça seia feita. como exige n lei o os cro-

dltou da magistratura portuguesa.

Pede n V. Ex.“ se digno deferir-lhe

Lisboa, 18 de Dezembro de 1900.

E. R. M.

.i.

U outro facto recente, que apparece publica-

do no Pai: n.u 1093, de 11 do corrente, é já a

repetição de outroa eguaes, noticiados pelo mes-

mo jornal.

E' uma escríptura publica, celebrada nas uo-

tas do notario Emygdio José da Silva, pela qual

é hypothecada a Fazenda Publica, pela quantia

de 2230200055000 reis, o edificio e machinismoa da

fabrica da Junqueira. '

Fizeram isto os itlustres directores com pre-

vín auctorisação da Assembleia Geral?

Hypotbccar é alienar. Era portanto indispen-

savel. Mas não lhes convcío. Não pediram au-

ctorísação alguma.

Servíram-se d'uma, dada hn perto de 12

annos, quando a Companhia estava fallida!

E não era para hypothecar. Não era para

onerar ou alienar predios. Era para consignar

valores. Era simplesmente para com rendimen-

tos ou quaesquer objectos moveis, pertencentes

á Companhia, garantir as dividas, então existen-

tes, d'esta! Não se referia abens immoveis. Não

se refeiu nem podia referir ao edificio da fabrl-

ca da Junqueira, porque ainda não pertencia ii

Companhia! . . .

Só muito posteriormente, só passados annos,

foi por ella adquirida!

Extraordinario! Incrivel l

.r

0 Paiz, que largamente tem tratado dos ca-

sos escuros d'esta celebre Co his, no n."

1011, de 6 de setembro ultimo, dizia o seguinte:

«O procedimento por nós seguido tem elo-

«quentemente provado- que só queremos salvar

«o pão de muitas familias portuguezas e contri-

«buir para que uma das melhores emprezas do

«nosso palz soja administrada com zelo, sciencía

«e honradez por homens conhecedores da es-

«pecialidade commercial e industrial da empre-

aza; e não por uma lroupe de politicos que, se

cfoase occupar todos os cargos, que exercem,

«como se ve do Annuario Commercial, mal te-

ariam tempo para fazer uma simples visita,

ad'uma hora, se tanto, á sede da Companhia do

Assucar de Moçambique»

Mas qucm é\que* eonstítue essa lroupe, a que

se referiu o Pai: ? Quem são os directores da

Companhia?

Como temos de proseguir n'estes artigos,

precisamos declinar-lhes os nomes e os cargos,

que exercem!

Precisamos apresental-os ao publico por t0-

dus as suas qualificações e qualidades.

São os seguintes:

Antonio Pacheco Agostinho.

Segue o reconhecimento.

E fínalisaremos este artigo dizendo ao sr.

dr. delegado do 4.“ districto criminal e tambem

ao sr. juiz (que por emquanto nos não inspira

suspeitas): la Verilé eat en marcha, el rien n'l'

arrélera. . .

Y.

 

!leandro
*0*-

A questão do Leandro não morreu,

nem morrer-á, emquanto o Leandro ti-

ver dinheiro para gastar. O que é o di-

nheiro! Como todas as conquistas, as

apregoadas e cantadas conquistas da

justiça, da liberdade, da verdade, teem

sido e serão uma mentira perante o po-

der dominador, fascinador, que exerce

o oirol

Oh, pobre humanidade!

Ha dias escreviam-nos de Lisboa:

Conselheiro Frederico Ressalto Garcia, par

do reino; ministro de estado honorario; eminen-

te estadista, na linguagem do jornal o Dia; ave

politica de bico revolto e pouso incerto; enge-

nheiro, ba pouco, aposentado da Camara Muni-

cipal de Lisboa; director da Companhia das

Aguas; da Companhia dos Phosphoros; da do

Assucar; delegado do governo junto da Compa-

nhia dos electricos; celebre ex-commissurio do

Governo portuguez na exposição de Paris; e con-

servando, durante uuuos, tal qualidade, depois

do fechada a exposição, e gosando os grossos

vencimentos, que lhe foram arbitrados, não em

Paris, mas. . .' em Lisboa!

A questão dos incendiarios da Magdalena

não foi uma revelação; foi uma aclaraçào.

Em Lisboa existe, dc ha muito, uma verda-

deira quadrilha d'expíloradores de negocios

escuros. Os papeis istríbuein-se conforme

as necessidades e conveniencias de momento.

Se a causa pode excitar a critica dos repu-

blicanos, vem á estacada um dos caudilhos,

ou mais do que um, se é preciso.

Adorno-se a praça e põe-se em jogo toda

a maniganeia dos diestros, que não raro so

fazem acompanhar das figuras mais exoti-

cas. A's vezes o cortejo até mette damas de

reputação avariada, como elementos de con-

vicção. Mas não é essencial que a direcção

esteja a cargo _dos republicanos, embora es-

tes sejam, em regra, as melhores espadas.

A direcção geral dos negocios está en-

tregue aos judeus do foro. E”

José Augusto Moreira d'Almelda, deputado

da unção; aspirante a ministro; celebre director,

do tristemente celebre Banco Lusitano; director

da Companhia de Cabinda; da Empreza Cerami-

ca Aurora; _da Companhia do Mercado dos Ga-

dos; 'da do Aucar; director da Associação Com-

mercial de Lisboa(un por certo contra o voto

.
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O POVO DE AVEIRO

     

Costa ainda não tratara com o Lima .iunior

o que devia ganhar, nem tinha que tratar

~ porque o Lima não possuia vintem. Convem

tambem dizer que o Lima Junior era um

republicano enrage', sempre prompto a en-

todos os eoripheus

d'esse partido, fazendo grande propaganda

das virtudes e talentos

Pesto isto, voltemos ao caso. O Affonso

Costa recebeu a carta e respondeu ¡nune-

diatamente, negando-se a defender o Lima

Junior. Estava-se nas vesperas do julgamento.

Nenhum advogado tomaria conta da causa

n'aquella altura.

O Lima Junior chorava como um per-

dido. Partieipado o caso a differentes repu-

blicanos começaram a fervilhar os empenhos

para que o grande democrata se demovesse

de tal resolução. Trabalhou o França Bor-

ges, o Magalhães Lima e outros até que se

conseguiu que o homem voltasse á primei-

ra fôrma. Mas então é que se viu até onde

aquelle belle coração queria chegar . . .

Elle tomava de ,novo conta do processo,

mas com as seguintes condições: Darem-

lhe 50035000 reis, sendo 250$000 logo, e uma

letra dos outros

lembro quantos dias de vista. E assim se

ttitiz.uJuntarain-se uns amigos, arranjaram os

reis e passaram a lettra des outros

. . Como se ve, ao Affonso Costa não

faltam predicados para ser presidente da

republica. . . dos malandros.

h so um malandro podia assim roubar

um_ desgraçado seu correligionario, seu

amigo e seu admirador!

Um perfeito golpe de preto.

Se alguem contestar e caso eu porei

aqui os nomes de quem deu o dinheiro, e

de quem assignou a letra e a pagou.

gundo me contaram -pessoas que estiveram

com o Lima Junior no Brazil, este tambem

não nega o caso, que, parece, lhe arrefe-

ceu muito os euthusiasmos republicanos.

Poderal . . .

E não quero fechar esta sem o felicitar

pelo seu esplendido trabalho de saneamento

moral.

N'esta sociedade, em que a gente não

sabe que mais admirar, se o cynismo de

uns ou a cobardia dos outros, a sua acção,

de azorrague em punho, a zurzir a corja, é,

simplesmente, admiravel e benemeritn.

Oxalá que nunca as

Acautele-se que elles são assassinos.

porrada e agua a' jarra.

Lisboa, 13 de dezembro de 1909.

pelo valor exacto de vinte contos. › E assim por

deaute.

Havemos ainda de deefiar as tremendas ma-

que representou e representa a tal

Companhia de Fani/facão Ltsbonenac.

por deante, e assim por deante.

Foi assim que enriqueceu Termónocú e seu il-

lustre mano. Os homens honrados, os cartões,

ora da sociedade da ignobil e infu-

missima c antage que nos accusa, com a serie-

dade e a verdade já por nós demonstrada e por

todos vista, de termos roubado a mulher com

quem casámee, e os irmãos da mulher com quem

casãmos. '

Mas este artigo já vae lo

que nós hoje o desejavamos.

não acabou a historia de Termónocú e de seu

illustre mano. E ainda não tocamos em outros

pontos da infamissima chantage.

Faremos, pois, aqui. E deixemos o resto para

o numero seguinte.

Malandroe, bandidos, que vos havemos de

quadrilha,

terna tinha estado doida por mais do que uma

vez, e, como tal, havia ::ido internada em hospi-

taes apropriados na França c na Inglaterra. A

essa hereditariedade !iysterira attribuiamos as

manifestações exqui.-'itas com que, ao fim de 14

:maos de casada, appurcceu. ?das longe de nós a

idea da sua deshoucstidadel Porque, se a son-

bessemos deshonestu, não só a não teriamos, nun-

ca, procurando reter junio de nós e de seus ti-

lhos, como seríamos o piimciroa expulsa-la, e n

pontapés. De que só escapou, isto é, de leva.

uma roda _de pontapés. quando tivemos eo-

nhoeimento da sua infamia, por estar sessenta

leguas longe de nós.

'foda a mulher tem direito a separar-se do

pois deseparada, que faça o que

quizer. Mas sob o tecto conjugal' .tem obrigação

de ser limpa e de ser séria, não sujeitando aos

risos da sociedade estupida seu marido e seus

filhos. Esses tudíbrios castigam-se com a expul-

são, mas precedidos d'uma

de duas duzias de pontapés.

elias e aos machos da emancipação feminina.

Mas foi sem re honesta, como dizem os mi-

ou de o ser ultimamente? A

audacia. a desve onha dos bandidos! Então

porque a enchem e lama nos vituperleeieom

que julgam atingir-nos ?

Se não fosse a obrigação de desfazermos ca-

lumnias perante o nham, é claro que nem por

os a terçar com esta es~

quanto ha de mais

Marque lá dois tentos,

que tem graça!roteiras

 

E assim graixar as botas de

Este allia ao util o agradavel. Diz

verdades como punhos e tem graça.

Leiam, que é interessante.

Formidavel, formidavel quadrilha! Ou,

antes, formidaveis quadrilhas l

que são
do Affonso Costa.

, mais longo do

ae longo o ainda
Sr. director

seu marido. E, de

Vou dar-lhe uma novidade: O Sebastião

Mesquita, republicano e revolucionario ousa-

do, 2.0 aspirante da repartição de fazenda

do concelho de Chaves, acaba de ser

movido a Escrivão de Fazenda de 4.'l clas-

ara o concelho de Oliveira do Bairro.

E' miseriol mas é verdadeiro. O Sebastião

Mesquita. esse grande pousante, que, para

obter bõa classificação no concurso, foi pre-

ciso alguem passar-lhe o ponto, porque elle

não o sabia resolver, e agora elevado a che-

fe d'uma repartição de fazenda! Faça-se-

lhe uma autopsia ao seu modus Vivendi e

logo se verá quem éesse grande gajo. Tem

tudo e de tudo...Agora, como fica mais

proximo de v., poderá v. avaliar as prendas de

que é dotado esse grande

serviços de fazenda é uma nuliidade com-

pleta; mas, como pertence áquadrilha, deve

ser uma intilligencia e honesto . . . imagi-

ne que esse noctivago tem 6 annos de pra-

tica de serviços fazendarios; e eu, com mais

de 27 annos, 1.0 aspirante de fazenda, com

bôa classificação (sem favor) no concurso

de escrivães de fazenda de 3.“ classe, ainda

não consegui, sequer, o simples despacho de

escrivão de 4.-1 E' orque não pertenço ainda

à quadrilha repub icana, ao gremio dos sal-

teadores. Sou monarehico, e, como tal, nada

esar de tornar bem

ilitações (pois tenho

roda de chicote eu
pro_

m que pese ás ma-

esmagar!

Grande quadrilha.

composta, como os leitores estão vendo, das

mesmas figuras, as mesmfacimu figuras, em to-

dos os ponto do paiz!

quanto ha de palha, de garota, de

gaiato impudico, de canalha, de bobedo, de la-

drão, d'assassino, de baixo, de mau, de

se, se juntou, de norte a sul, de leste a oeste,

na repugnantissima quadrilha que tem a audacia

de se denominar. . . partido republicano portu-

guez! São em Aveiro o que são em Lisboa, o que

que são em Braga, o que são

em Chaves, o que são em Lagos, o que são em

Beja, o que são em toda a

como o Povo de Aveiro tem demonstrado e con-

tinuará demonstrando. '

Deus os fez. . . Deus os juntou!

Ladrões, assassinos, canulhas, infames!

lnfamissima

semvels? Só d

Tudo

um instante desce

perver-

250>L000 reis a não me

corta tnfamissima. São tudo

aviltaute, de :nais nojento, de mais repugnante,

de mais estupido.

E, como estas mentiras palpaveis, outras

mentiras flagrantes. Assim, affirmam catliegorica-

mente, como sempre, que o legado do sogro de

Xavier du Silva aos netos-foi de setenta contos

do réis! Os refinadissimos lrutnntes! Foi de ses-

senta contos, como já dissemos, em inscripções

nominaes. t) que, reduzido a dinheiro, deu pouco

mais de oito contos a cada um.

mos ll'itttlnltssl E nada mais tinham, senão o que

já descrevemos, como se vê do formal de parti-

thus, que e um documento terrivel para quem

tiulm deveres u que, por emquanto, e esperamos

não ter necessidade de o fazer, não nos quere-

mos referir"

t forno essa mentira flagrante, a outra de que

tinhamos mais 20 nunes do que a rapariga. Ti-

nhamos mais doze nunes do que ella. Augmeu-

larmn oito, simplesmente,

mmr que eramos um vcihv e assim justificar

a prostituição da sua protegida. _

lt outra de que espancáuies Xavier da Silv

E n'estu fazem tanto finca pc que até nos desa-

fmm, cm normaudo, a que Os desmintilmosl A

al A garotada reles! Veem desde

zendo esta afl'inuação. Não the res-

sa, como não temos respondido a

Quando ultrapassam os

limites da infamía ou da asneira nem vale apena

responder. E,como viram que não reSpondiamOs,fi-

zeram-so fortes,julgamlo que estavamos a tremer

(leaute da horriveiaccusação,e ahi veem em nor-

iuandodesal'mr-st a queos desndntãmosl Ora,

ililldll que houves'eemos batid

Misa que nos desliourasse. Bater na mãe, como

batia o Affonso Costa, é gloria. Bater no sogro,

vilipendiol Mas Xavier da Silva era uIn ho-

mem robustissimo. Tinha, n'eese tempo, 47 an-

uos. Como consentia elle que lhe balesscmos?

Os miseraveisl Arvoram-se em defensores das

victimas para as apresentarem ao publico sob um

aspecto desgraçado.

Nós roubámOs a fortuna aos filhos de Xavier

da Silva! Nós seduzimos os filhos de Xavier da

Silva! Nós dispunhamos dos filtros de Xavier da

Silva! li) nós espancavamos c expulsavamos de

casa Xavier da Silva! Mas então que diabo de

figura fazia em tudo isso Xavier du Silva?

Os grandes pulhas!

Xavier da Silva era, physieamente, um co-

- tosse.

Nós suppomos que se alguem lhe puzesse a

mão que elle o desfuzia.

Até pretendem que rcclumemos d'uma senhora,

llcs estão fartos d'encher de lama a defen-

passar-nos attestado de bom

são no Porto, o

funccionanb. Em

parte. E' uma chapa,

Os refinadissi-

__.W_

tl general Borracha

a n “Pliltl da turu,
|4»O_

(Telegramma)

Se-

tenho conseguido, ap

patente as minhas hab

o 2-" anno de Coimbra) e de exhibir os at-

testados honrosos que possuo. Nada, abso-

lutamente nada consigo. Vou agora incom-

modal-o rogando-lhe o favor d'um conse-

que me devo filiar na

blieana, para ,ver se

para poderem ¡usi-

 

Lisboa. 13- lho: não lhe

grande quadrilha repu

assim consigo a minha promoção, visto que,

como monarchico, não a tenho podido con-

seguir ? Não the parece que me _

intrujão, e menos escrupuloso, para assim

conseguir aquille a que,

reito? Aconselhe-me v.; indique-me o ca

ir. E, se fôr o de passar para

ublicana, escrever-lhc-hei de-

clarando-lhe o meu nome, para v. me zur-

zir no seu valente jornal. Pois não sabe

que foi devido ao seu jornal que o Sebas-

tião Mesquita arranjou a promoção?

Reveja o seu jornal de 14 de novembro

findo, sob a epigraphe-Grandes canathas

e lá encontrará o nome de Sebastião Mes-

quita, como sendo tambem um d'esses cana-

lhas. Foi v., sem duvida, ue o despachou, (1)

porque fez propaganda

cia á quadrilha, que n'es

tudo dispõe e em tudo manda; pode ser

sueceda o mesmo;

garotada pulh

o principio fu

pendentes, n es

outras do mesma jaez.

General Borracho tirou' já nobre desforço

c0ntra ultimo numero Povo Aveiro.

Já qualquer homem digno the pode, a V., aper-

tar mão e dar-lhe honras duello.

Entrando «Club Tauremacliicm, Borracha de-

parou Povo Aveiro.

lndignadissimol

Parecia homem livraria «José Rodrigues» an-

tes de pedir perdão ao offendido. de ehapeu

na mão, isto e, quando estava primeira phase

ebriedadel

Lançou-se jornal e esfarrapou-o, rugindo a

palavra (indecenteal Socios presentes não estive-

ram para discussões. Lançaram mãos varios

«Mundo» e esfarraparam-lh'os dian-

proprias ventas. Leão ficou quieto. Parece que

V. lhe tinha feito d

Saliiu logo fazer

mãos lhe doam.

devo fazer

com justiça, tenho di-

minho

Um seu constante leitor.

[Justin atacante
Temos recebido varias

graphos do Porto cm lucia com o jornal repu-

blicano A Patria.

Sem termos podido estudar ainda essa ques-

tão, parece-nos, comtudo, que os typographos

teem razão.

que se ve é que os jornues da quadrilha

estão todos de pernas para o ar. Em elles ro-

meçando a reduzir vencimentos u typographos. . .

esta a tysica cOm clles.

!à :1,1513 l

Não são decorridos muitos annos desde que eu, em

viagem de Barcelona para Lisboa, encontrei na estação

de Madrid um jornalista republicano hespanhol funda-

dor do l'El Liberal, e do “EI imparcial,; que, como eu

esperava o Sud-Express. Esse jornalista, que ha bastante

tempo conhecia, que era um grande amigo de Portu-

ga!, onde todos os nunes passava o verão acompanhado

da familia, desde o anno em

a lua de mel em Ctntra,era Lmz Arauz. já fallecido.

Após os cumprimentos, manifestou-ms o seu con-

tentamento em me ter por companheiro de viage

pois alem de todasasrazões que

eram amaveis e liso

que devo scgu

o n'um homem não era

.

'
a quadrilha rep

 

nmnifeslos des type-

numeros

lutir folhas

enuncia de caso «Mundo›.

Socios esfarrapadores não eram militares!

Fez tambem á Commissão republicana Villa

Nova Famalicão, que lhe havia dirigido a celebre

mensagem, telegramma* seguinte:

quina l

e que elle perten-

te pobre paiz de

e (301110
ue commi

q g0 o mulher e fi-
preciso bastante, porque tenh

lhos a sustentar,e com 1923000 réis mensaes

posso continuar a viver, pode ser que

fazendo-me quadrilheiro viva mais desafo-

gado e consiga o que desejo.

Espero que v. me fará a finesa de me

responder no seu jornal, de que seu as-

indieando-me o que devo fazer e

ctual momento já não

os fins, em

«Meus brios vingadOS. Nebillissimo desforço

do desqualifieado. Não pude repetir «denuncia»

Peça mantenham-me honras

Se für possivel, venham mais. Agora, nos aper-

tos em que me vejo, é quemais preciso d'ellasln

e me deeretaram.

qu não É(
9 6

E::
14 de dezembro.

O

que e

¡lu-la, uma carta a

comportamenlo.

Não e preciso.

anthcnticas,e não

am a um litterato

tal habilidade a lettra e a assi-

e chegaram a enganar e nosso proprio

eseríptas por essa se-

periodos da sua vida, e que aliás

nau a deslustrum em coisa alguma, que não se-

cciso, ir agora incommo-

já temos. Actos e pala-

m muito mais que

um momento.

de baboseiras e de menti-

demonstradas, provadas, que não offerecem,

m criterio e de consciencia re-

Este caso, como já disse-

como já dissemos tambem, o

caber de pa-

Aqui terminava o telegrsmma de Lisboa.

 

No dia seguinte o seu auctor enviava-nos

um bilhete com estas simples palavras: Signantib

seguir, porque no a .

os, para conseguir

Temos aqui tantas, que são

falsificados como aquella nossa

de Lisboa, ¡ml- olho aos me¡

virtude do que estou vendo e do que seestá

passando.

Calculo que o ex.“m Ministro da Fazenda

foi illudido e ignora quem é o depennado

do Mesquita, mas se elle averiguasse...

Sem mais maçada subscreva-me

Chaves, 13-12-909

h De v. etc.

"Um só commentario: Nada de melhor, nem

de mais ridiculo.

Mas muito proprio d'este general da borra-

cheira, que ha de ter e seu nove «Offenbachm

Promettemo-lo.

que elle dirigir

tando-nos com

gnaturu qu

filho,

nlioru em varios

lemos aqui tantas,

Dois dias depois reeehiamos, d'outro corres-

pondente, a carta que se segue:

Sr. Director.

ria preciso, se fosse pr

tlll-llt a pedir-lhe o que

vras de tantos annos prova

actos e palavras d'

Emfim, uma serie

ue casou e veio passar

poderia ter e para mim

eiras eu tinha de the satisfazem¡

curiosidade e de lhe ar umas explicações. Tomamos o

comboio e pouco depois Arauz luterpellava-me, dizendo:

Ou eu estou doido ou tudo és mentira“- e mettendo-me

na mão uns numeros das “Novidades, e do 'El Libe-

ral,; e uma carta particular de Luiz Morotte ao tempo

em Portugal d'onde escrevia para o “El Liberal.. chro-

nicas como elle sabe fazer; esperando que eu !esse a

particular de Moretto em que se faziam as mais

lisongeiras referencias aos merecimentos do rel D. Car-

los e salientava o tecto de dever a apresenta

Rel a uma carta do chefe do partido republicano Ber-

ns periodos de Moretto inser-

toa no “Liberal. e eo irmados por outros das “Novida-

des.; disse-me que tudo aquille era para elle uma re-

velação que destrula completamente a psychologia de

D. Carlos como a linha architectado. imaginava-o um

ser egoísta e indifferento aos interesses do paiz entro-

gando o poder nas mãos dos chefes

to que os interesses pessoaes e os dynastlcos estivessem

garantidos etc; e portanto um intolerante intransigente

com os adversaries a quem não reconhecia o direito

de pensar de maneira differente da sua; que era isto o

que a imprensa portuguesa e ele monarchicos com

quem faltava lhe diziam ou faziam crer, mas que o

succodido com Moretto, a apresentação a um itei de

um republicano por intervenção do chefe do partido

republicano provava que D. Carlos era um rei moderno

. un hombre. etc. Confesso que fiquei surprehendido

tambem e logo que cheguei a Portugal, tratei de me

informar do sueeedido obtendo a confirmação de

quanto tera na carta particular de Moretto.

0 rei, que tantos pintam como um homem que não

ri, que se exprime por monosyllabos, intransigente e

inacessível ao similhante; de grandes barbatanas in-

sensível áa queixas e indlfferente ao soffrimento do

povo; para o ridicularisarem sos olhos dos que ainda

creem que elle é feito de ouro: é afinal um homem

como qualquer outro, pondo mesmo de parte a awen-

dencia, as eondicções de vida e de educação que o

isolam do mal, que lhe devem dar superioridade sobre

todos que não nasceram nem foram educados em con-

çõee identicaa; para não contrariar os nacionalistas

que admittem que: como os estigmas physleos se re-

produzem na democracia os moraes se reflectem tam-

bem; e que sendo os cruzamentos com raças differen-

tes; a selecção, a educação e o convivio ele.. os prin-

cipaes factores do apuramento não só do homem mas

de todos os seres creados ha comtudo a excepçã

familias reinantes, nas quaes aquelles factores cem-

muns se apresentam invertidos produzindo a degene-

resceneia. 0 rei D. Carlos era por estas razoes um de-

generado ue nem se quer via no seu egoísmo que a

sua felici de e da sua familia dependia da maneira

como fiscaliaasse os negocios publicos: e tão intransi-

gente que não tivesse com o chefe do partido republi-

cano, com o chefe dos seus inimigos politicos e

soaes as melhores relações; como as palavras de

nerdin Machado traduzem no “instituto.. de Coimbra

n." 4, pag. n.“ 249 de Abril de 1901:

'Raras vezes tão preciosos dona pessoaes csmultarão

a eorôe como hoje em Portugal. 0 Rei da o exemplo

do estudo, de gosto pelos prazeres intellectuues, nutu-

ralista e pintor apreciavel é até. o exemplo do enrija-

mento physieo, que não nos e menos necessario. Quasi

todos teem de aprender com elle a amar por agua! os

exercicios do espirito e do co

sim cabalmente,

Permitta

sente relative ao seu

que the conte uma historia interes-

general Borracha, com res-

peito ao seu tido jornal Povo de Aveiro, que V.

pode averiguar, caso não acredite a nossa infer-

mação.

O general, quando director do «Tui-f Club», in-

troduziu no gabinete de leitura o jerualo «Mun-

de», não obstante a alguns socios não lhes :agra-

dar isso.

pouco tempo

ras,

a quem for de bo

I

a me““ duvma'
Um 1.' Aspirante de Fazenda e monanchi-

co até ver...
ctu,

mos, e só por isso,

aproveitamos,

tentear nos o

serve apenas para a

lhos do paiz u infamia da _grande

undrilha. Do bando de garotos, de canalhas, de

d'assassines, de criminosos mais apura-

teinpo, mais safados, que no ta-

e qualquer povo do mundo, de

e emqualquer occasião, teem ap-

P. S.-Conto que v. fará a aprecia-

ção que julgar convenien

exposto, que é a verdade pura,dando-lhe por~

da e agua a jarra no proximo numero do

intemerato Povo de Aveiro.

te do que deixo

ladrões,

carta

dos,e,no mesmo

blade politico d

qualquer epocha,

parecido.

Um dos socios da chantage é o comico e rei-

ele nome de Termónocu.

esse paliteiro

Aveiro tomar,

remo das hos-

dantlsaimo,

' o tal

, a pedido de varios socios, e

?30 80

para servir d'autidoto ao difunde», assigmu o

«Turf» o Povo de Aveiro.

0 general, mal ve o

mesa, rasga-o em estilhas, nervosamente, e diz ao

crendo que logo que veja o Povo de Aveiro

aiii faça o mesmo.

0 general sabe e immediatamente o Povo de

Aveiro reapparece para tornar a ser rasgado

pelo general quando volta.

Receita-se confiicto. Mas como isto mostra o

estado do seu inimigo, peço que tenha commise-

ração d'um homem a

dades, masa quem o a uso das bebidas, e o des-

peito de não ver a sua ambição de ser ministro

satisfeita,pozerem u'uma situação nada invejavel.

nardlne Machado; e al

 

. . d

pena"” em 0mm a (1) Não o diga a brincar. porque isso já aconteceu.

Nós lhe daremos exemplos.

l ainda uia_tlrillla

Sr. Director do Povo de Aveiro.

nadie cidadão que dá p

Uru o comieo e reinadio Termónocú,

de louça das Caldas que veio para

com o Maduro, o commundo sup

lcs democraticas, um analphabeto pe _

e o tal da comudre do Campo Grande. ii.

go do compadre, ia disfruclando a

' o tal que creou .odio de morte a

a da coma-

politloos, comlan-

 

que, sendo ami

comaer ' _ _

mulherpor ella não querer ser amig

r amante do marido. E' e ta!

á 'cara viciada até ao ponto de

qunharfem' sitio onde_ lhe po-

desse fazer, com segurança, o que os correligio-

o-se tambem em segurança, fi-

Pedro em_ Cascaes. E' o tal

reu u cunhada Victoria, di-

ziu'deante do cadaver: ' Morre esta e não morre

mu estupor que eu !a tenho!, E' o tal que en-

eliia de tapona u mulher, quando a mulher lhe

o tal que, como seu ilhistre mano

levarem os padeiros pobres a ren-

se entendia

uem não faltavam quali-

4 sabia se

que !evemb odio

ter vontade de a

dre

Leitor assíduo. Eu não se¡ se V. já contou o seguinte

facto:

Quando foi do crime do Lima Junior,

aquelle caso da rua da Gloria tão fatiado

nos joruaes, escolheu aquelle republicano

para seu defensor o Affonso Costa. Como-

o processo era escandaloso e em todo o

paiz o caso havia dado que faltar, o grande

caqdilho da republica aceeitou logo. Para

que a coisa fosse mais faltado, deu o Af-

fonso Costa como testemunhas no

todos es reporters dos jornaes de Lisboa.

Succedeu que nas vesperas do julgamento

foi a mulher de Lima Junior pedir a

tecção do juiz que era o Horta e Costa.

Este oommoveu-se e faltando a mulher com

franqueza disse-lhe que havia no processo

testemunhas, cujo fim

armar ao esoandalo, re cria-se aos repor-

ters, quando o escandnlo era de si tão gra-

recisava de ser esquecido e não

alardea o nes jornaes.

Aconselhava por isso que fossem retira-

das taes testemunhas. A mulher, falando

com o marido, comunicou-lhe as impres-

sõs do Juiz e o Lima Junior, conhecendo

quanto eram judiciosas as observações fei-

tas pelo sr. dr. Horta e Costa, escreveu ao

seu advogado a pedir-lhe para que aquel-

las testemunhas ¡ossem retiradas.

Antes de mais nada convem explicar a

V. que até ali, segundo parece, o Affonso

uai-ias, suppoud

zeram ao Nunes

que. qua““ “1° "10' Sim, senhor, estamos prompto a ter

commiseração do homem, accedendo assim

aos desejos do nosso correspondente, mas

como uma condição: ha de o Borracha di-

zer-nos quanto recebeu de corretagem por

ch ar a condessa de. . . ao conde de. . .

ulgamos nós, e não nos enganamos,

que foram 6003000 reis. Has queremos on-

vi-lo da bocca do Borracho.

Borracha era amante, ao tempo, da vis-

condessa de. . . hoje condessa. Um ricaço,

uez, que podemos indi-

S., hoje conde, que po-

por outra inicial V., teve de-

perce-

com

io-o. Conseguiu, mes-

rcpontaua. E'

e outros, para

derem-se ao monepolio, em Lisboa,

com os moageiros, a fim d'estes retiraram os

descontos nas farinhas,sujeitando-se hcroi
camenlc

ao sacrificio. E' o tal que, sujeilando-se hero¡-

camenlc ao snort/feio, codilhava os seus pro-

prios socios o parentes, como o Cambuio nos con-

tava, recebendo os descontos a Hocapa e met-

tendo-os no bolso tjnlelrinlioe.

ziu, como seu illuslrc numo e outros, dividas

_ aos meugeiros,

para depois pagar em acções de 75 por cento,

só podiam eentmhir.

que estavam,

elle, no segredo dos deuses. E' o tal quo mettia

no mmwpolio, como se prova com os 'oruaes da

lot-a, por exemplo a União, que pu !icon um

lor das padarias, numero precioso

cidade de guardar e fechar

tal, dizemos, que mettia no

monopolio por dezenas de contos de- reis casas

¡iunca lhe tinham dado de lucro um real.

peito d'um dos seeios,

este dilemma: «Esta

tanto. Mas entra no monopolio por

.~ Ext-mpiifíquomos: ”Esta casa vale vinte

mas entra uo monopolio por trinta. Você,

só recebe, em at'çõcs, doze contos. Quer?

ito bem. Se não quer, então entra

processo

então simples bu

car por uma inicia

demos indicar

sejos da

pro-

E' o tai que fa- o das

prcmcdiladas e propositadns

viscondessa. Borracho,

bendo-o, procurou logo obter relações

o S., o rlcaço. Consegu

mo, obter a sua intimidade.

Feito isso, Borracha apresentou e S. á

viscendessa. E logo que soube

do os seus desejos, apressou-

dividas
ecia apenas ser

juizo

quo em pre-

dos collegas, como

ve que

numero com o va
que o S.

que tivemos a curio

a selo chaves, é o

tinha consegui

se a pedir-lhe 600$000 reis.

do serviço.

infame. O malandro! O malandro!

O Bayardt 0 Bayardl

M Le chevaiier sans peur et sans reproche!

as. . .

Era a p ga Da corretagem

que

lu" o tal que punha ao_

pobre e sem influencia,

rasa vale

laulo. .

contos,

porem,

Se quer, mu

rpo, e a preparar-se as-

por meio d'nnss d'outros, a bem ser-

vir a nação. Modesto no trato intimo, a sua palavra

tem vibração, sonoridade e calor em meio das assem-

bleias selemnes. Não fraquejando nunca nas situaçoes

Ia suite au prochain numero.

isto não vae a matar.

clfficeis, a sua coragem ó sympathlcu ainda mesmo

quando juvenilmcnte a desperdiça em nverduras de so-

lidariedade diclnlorial com ministros mais eauteloses

que elle. E a ltuuperu honesta do seu caracter,tem-n'a

rovudo bem reza'stiudo na sua vida particular, mais do

ue ao contagio da corrupção. as tentações e armadi-

l as politicas com pretensão a vnlidos,.

. . . - . . . . - . . - . . . . . . i ~ --...-.--.›..-.-u.

“lã (mentos são os que em Portugal cream na mo-

narrhu 't Quem está convencido de que ella se preoc-

cupu devotanlunmnte com os graves problemas da vida

nactonal '2 O lb'l faz sondagens no nosso mar? Trans-

porta para a !cia scenes da nossa terra e dos nossos

nos.? diverte-se! diz o povo. Monta a eavallo? bur-

queia 't entrega-se a qualquer sport civieo 't Agora é

que elle vae satisfeito! dizem os politicos dirigen-

tes . . . . ,,

Este era o perfil de D. Carlos nando elle abando-

Iltvu_ a administração publica aos c iefcs politicos, cou-

v_enctdo talvez do que lhe diziam ser boa pratica cons-

titucional-o Rei reina mas não governa. 0 que suc-

cedeu mais tarde quando o ltei convencido ju de que

tudo quanto tinha sido menos mau unteriOrmeute. le-

vava 'o' paiz a completa ruina c que era preciso lançar

a politica em bases novas para do papel proeminente

que linha conquistado perante as potenciar estrangeiras

que successivamenle o tinham visitado em Lisboa nn

;Esses dos seus chefes; da elevação e organisação do

exercito e da visita do Principe ltcnl as colonias quo

teria sido o indicador para a continuação de uma

obra para a conclusão du qual não chegaria a sua

vida-u da verdadeira Restauração Patria? t) que

Viram todos quando i). Carlos começou a presidir aos

conselhos de ntiuistroa para se inteirar dou negocios

correntes, certamente pure saber o que ia usuignur;

por man¡ de uma vez ter assignudo sem ler, leis que

nao tmha tempo de estudar, confiando nas informações

que oa_ ministros lhe davam as qunes nem sempre te-

riam_ sldu verdadeiras 2' Que viu o puiz quando elle ns-

sumlu u preside-ncia do conselho de ministrou da assi-

gnutura real; quando ja as otiyarctiins lendo transfor-

madoo Poder Legislativo em chancellu dos maiores

desutinos era composto de uma camara de deputados

nomeados pelo ministro do reino e outra n dos l'illei,

transformada em !seu para atlraliir a boa vontade e

impor' a disciplina parlidarlu aos que melhor servisseln

as oligarclnas, qua pela tarimlla politica aswndorlnm a

esta camara e n'ellu teriam a satisfação da vaidade e

us rommodtdades da apresentação politica; n'esle puiz

em que a independencia do Poder Judicial é unm fic-

çtm_ onde u magistratura do Ministerio Publico a dire-

cta e _absolutamente dependente do Poder Executivo o

o .Judicial, onde hu comarcas boas cmús, está falucada

o iudimctumcnle dependente do ministro da Justiça

que no fun do aexeuio pode dar a qualquer juiz uma

comarca onde elle pode viver ou onde morra de fome

se' nau fôr venal ? Que viram os que se detem alguns

mmulos a pensar nos uuccessos politicos, quando ll.

Curtos sendo legalmente o unico representante legitimo

do povo portuguez, porque o Poder Moderador tambem

representa _ o pow, u sós sem »oder confiar nem no

Poder Legislativo. nem no Judicial nom nos homens

que teria de chamar para o Poder Emeutivo, porque

os partidos npparuntementc inimigos estavam já uni-

dos sob a forma de uma só oligarchin com tres chefes

dois de governo que sc revcsuvum no poder e nos

grandes lugares publicos e particulares; e um da rua

o republicano que lhes [azia o jogo a troco de favures

de toda a ordem? Sim. Que viram todos, quando D.

Carlos nem já no proprio Conselho de Estado podia

confiar; nessa corporação composta quusl exclusiva-

mente de elementos parlidarios, onde jú se lavram

actas por causa das responsabilidades; cujos membros

referem cá fora o que entre ellos se passa. quebrando

o sigilo _iirdispeusuvol para o couselho a dar ser livre

de suspeiçoes, o mais independente possivel e livre de

auggestões a elle estranhas; esse conselho fuccioso de

numero fixo do membros em que hu maioria e mi-

noria dependente do numero de vagas que se derem

dprante a estada no pediu de qualquer governo já

nella largamente reircsentudo; que votou contrai¡ dis-

solução da mulata (os deputados em 1906, quando da

questão dos lubucos; solicitada pelos progressistas,

como teria resolvido favoravelmente a ella, se ogovcr-

no interessado tivesse maior numero (e membros n'es-

se Conselho; deixando u Coroa n descoberto com todas

as responsabilidades da dissolução que ella leve de

conceder para não capilular dcunte das nrruaças par-

lamentares e defender-so por ser o ultimo e unico re-

duclo que as oligarchias nunca poderam conquistar,

einbora pouco depois aceeilusse u demissão d'esse go-

verno que não chegou u fazer as eleições que já se

cfllcctuuram com o governo regenerador no poder '2

Viram subir ao poder o governo de João Franco, vi-

ram-o governar com o parlamento durante oito ou nove

niczes; viram que os republicanos a quem se não con-

seuliu que fossem no parlamento, entraram n'elle pelo

sul'fraglo; viram a tolcruncia nus manifestações politi-

cas e ausencia du policia nos meetings ele., viram

tudo e llllllO mais do que podiam esperar; mas não

podem deixar de ver tambem n crua guerra que lhe

moverum todos obrigando João Franco a pedir no Rel

a demissão.

N'usla altura qual o caminho a seguir por i).

Carlos 't

_ Se fossemos correligiouarioa de João Franco e não

vtssemos ou não quizessemos ver o estado do pair.,

estunartamos que n demissão tivesse sido ucccite. Cu-

hlrin João Franco cheio de prestigia e teria subido a

ohgurchia; (a quem havia de l). Carlos chamar?) mas

os que durante aunos não souberam governar.. .. não

teriam tempo de aprender e dentro de poucos

mezes, João Franco estaria de novo no poder

com muito mais ›restiglo, talvez imposto directa-

mente pelo povo. us os portuguezes que viram o

estado alfhetlvo do paiz, da gravidade da situação fi-

nanceira, e que caminha não desbaratnr o producto do

empenho das ultimas pratas da casa obtido com a no-

vnção do eontructo dos tabacos, não podem deixar de

ver tambem que a resolução de l). Curtos em querer

que João Franco continuasse, concedendo-lhe uma dl-

ctadura administrativa, elle a quem os partidos tantas

dictaduras politicas e interesseiras tinham eai ido, foi

sablo e eoherente; e João Franco desinteresse( o e a»

triota. sacrificando os interesses do seu partido a em¡

da regeneração do putz. que pelos precedentes não po-

dia ser livre de conflictos. Viram isto todos oa portu-

guezes e muito mais viram quando a dietadura ara se

defender e defender tambem o paiz das unhas a oli-

garchius; sentimental para não dizer iucOviamente,

respondia ás balas e as pedradas com ecretos e aos

insultos com argumentos; tendo sido preciso uma ten-

tstlva revolucionarin para se publicar uquelle decreto

que nos enche de arrepios barbara e feroz, que man-

dava vadios e malandros para Timor e passear pela

!europa ou por onde quizessem outros não menos ma-

landros que na policia, em gabinetes confortavels co-

mendo bifes c bebendo, com serviço e alimentos gra-

tuitos fornecidos por restaurantes caros esperavam u

hora da partida para o negro exílio; d'onde certamente

em breve regressariam porumu amnistia que o mesmo

sentimentalisnlo lhes não recusaria.

_Liss não deveu¡ ter deixado de ver tambem que o

partido republicano colaborou no aniquilsmento do go-

verno parlamentar de João Franco, que ajudou a que

elle fosse impellido para a dicladura onde esperava dar

o golpe de miscriconlia nos partidos que segundo os

proprios republicanos urminarnm e desmarullsarum o

putz; não iguorarão que Alpohn declarou na Camara

dep Pares que quando entrou em wsu de Hintze Ri-

beiro para se accordar na guerra a dictadura já lú en-

controu Bernardino Machado e não terão esquecido

tudo quanto se tem passado sem excluir o lripurliosn-

bre os cadaveres da chacina do Terreiro do Paço que

contradiz o manifesto republicano. de que a revolta de

?18 de janeiro não visava a supprimir pessoas e os sen-

timentos de humanidade e de clviiisaçño, e os bons

desejos dos partidos, principalmente do republicano,

¡ue voluntariamente se identificou com o crime e com

o runnlballsme. . . tudo po ue o nephlibata Bernardino,

o grande amigo do Rc! l), 'urlos e . . . um grande ho-

mem, que por ainOr du politica lrahiu, e se tornou

connivente na morte do grande rei seu amigo, com u

mesma wherencia com que hoje se revolta contra o

Juizo de lnstrurçãe Criminal que ajudou a crear, saul-

gnundo o decreto como ministro das obras publicas.

Quando_ e que este subiu das human/ines procede

com sciencla e consciencia *t Nunca... sem que o

Christo do (irundella e do Baeta realmente o inspire.

O O

Por assim pensar, no dia da chegada de D. Manuel

!ln estrangeiro fui ú estação do caminho de ferro pura

vêr u assistencia.

0 dia cheio de sol eouvldava a um passeio pelas

ruas por onde o rei devia passar. As junellns repletas

dc senhoras, as tropas alinhadas no longo dos passeios

concorridos e a gare cheia pelo elemento official e

curioso. Uma terça parleda população da capital tinha

abandonado as suas casas para esperar o rei.

Os grandes poteutados da politica, da agricultura,

do commercio e da industria não perdiam oecasião de

mais uma vez exibirem o turlufismo dando vivas e pal-

mus ao que amanhã ntraiçoarão se os seus interesses

não correram a medida dos seus desejos.

Pois toda aquela gente era monarchicu? Ellen, que
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de tudo dispõem,deixam que os republicanosvençam as

eleições em Lisbon? E' porque o eleitor republicano de

Lisboa e independente e sabe exercer os seus direitos

de cidadão, al nem dirá. Mas como pode isso ser, se_

os maiores ele tores de Lisboa, aquelles de quem maior

numero de votos depende, estavam alii n saudar o Rei?

Como podem ser independentes os pobres quando os

ricos o não são,osque podendo fazer a Republica a não

fazem ?

Aquillo era o tartuflsmo. Eram os grandes indus-

triaes, os grandes proprietarios e grandes commercian-

tes que pregam principios mas não desejam que ellos

triumphem. Eram os mesmos que em nome dos princi-

pios não exercem pressão sobre os que d'eiles depen-

dem nem n favor da monarchia nem du republica,

porque para os que a alma é o cofre e o cerebro uma

gazua vale muito mais promctter às opposições c

ameaçar os governos do que salvar o paiz

Vendo passar a rainha Amelia no automovel des-

cobri-me em homenagem ú der: vl-ihe nos labios um

sorriso triste, que me fez passar deante dos olhos a

scene do Terreiro do Paço, ao mesmo tempo que me

dizia: “como estaria vingadn, se despresando o con-

vencionalismo, com toda a familia real tivesse abando-

nado o reino apos o crime ...i,, Pouco depois passou o

Roi. Quando todos davam vivas eu nem sequer me

descobri á sua passagem.

Por sentimento de descortezla para com o chefe

do Estado 'f Nãoz. . . para não acompanhar manifesta-

ções ao Rei que realmente traduziam o triurnpho dos

despotas, dos verdadeiros algozes, das ollgurchins que

cm bloco ou sem bloco reclamam o poder, sem querer

saber de razões constitucionaes para nada. porque foro

do governo morrem de fome e. .. é preciso satisfazer

compromissos. E' tal gente que tm de salvar o paiz ?

A vida d'elle so do Exercito depende.

'onde morava; participando o facto ao senhoriç da casa, que

e como o sr.- A. Juclntlm um destemldo republicano: e o

sr. A. Jacintho teve o supremo -praser do ver an-

dar o pobre José Russo com os lareoos as costas e com a

p0bre mulher em charola, pois que a pobresinlm estava gun'

vemeute doente e baixava a sepultura poucos dias depois-

E dorme h'anquillo o sr. A. Jacinthoi

0 sr. Antonio Jacintho construiu uma casa n'esta villa,

om terreno que para issu ,compram c; junto a esse terreno,

havia uma passagem publica de que elle- se npossou por má

administração da camara; mas consolo-se a camara no me-

nos com ns provas de gratidão que o sr. Antonio Jucintho

the tom dado nas columnas do ' Mundo .. Admiro. pois. que

sendo 0 sr. A. -lacintho um homem de tanto bem. neceitasse_

n titulo de beneficio, uma coisa que elle muito bom subia

(Ino teria de pagar ao municipio puru a possuir dignamente.

Ou comprou o sr. Antonio .lucintho o ten-ano? Então já ca

não está quem falou! l

Admirn que sendo n sr. Antonio Jacintho um homem

de tantobempublicamentc ih(- tenham chamado rontrnbandis-

ta! Porque pagariilosr. Antonio Jacintho no tcmpo do con¡-

merciante uma nvnltadu multa na alfandego de Lisboa?!

O sr. A, .lactntho é um exmllente cidadão, e ainda me-

lhor membro dc familia, bom filho, bom irmao, bom tudu.

Sun velha mito, ha pouco tallecida. mile exemplurissium

e d'umn illimitnda dedicação por toda u lamilu, vivia '.i custa

dc umu mensalidade que de Loanda the mandava seu

filho sr. João .'iucintho; pois n bella nlma do sr. A.Juciulho

taes intrigas teceu junto do irmtto generoso que o levou a

suspender para sempre n mensalidade e a nfto escrever mais

it pobrc mãe. que morreria nu miseria, se outros seus filhos

não corressem nsupprir n falta (ln-mensalidade suspensa.

Durante o tempo riu w meses que após ao i'allecimento da

mãe do sr. Antonio Jacintho, este homem de tanto bem Ina'

¡úleslavn o seu grande sentimento pelo estado em que a

pobre ntllo se encontrava dando qunsi todos os domingos

lmilcs na sua cusa.

iHn pouco tempo ainda o sr. Antonio Jacintho levantou

a um seu irmtto o mnior aletvo que podia lembrar-lhe; c o

irlulto calumuindo, armando-se do um respeitnvci cacete.

pretendeu dcslnrçnr-sepublicamente, chegando-lhe u roupa

no pollo; oppondo-so porem, u isso alguns amigos, coinbi-

non-su que se reuuissem o» doisirmños contentlorc-s n'qu

sitio retirado do povo. c oh¡ nu presença,,thuiduriunl o ¡1:5-

sumpto om bons palavras com satisfação para ambos. Assim

se ler.. mas o sr. Antonio -iucinlho não conseguiu descul-

pnr-se ouvindo ontitn (io seu irmao us muislrmncndus incre-

pnçõcn, por actos reprehensiveis 'da sua vida; c onccusado

não leve uma palavra dc defesa. Porque nlto veio'cnlão

para as coiumnus do ^' Mundo ,, ?

Aqul'lto Pedrognm tem o sr. A. Jaclnthn nuinuosissimu

familia -- imiãoa. irmãs. cunhndos, etc. pois dc toda esta

gcnlo, (pinos silo os que lrnlvrnisam com clic, lrnnspoudo

os lnunbraes do seu Casal llupuhlica. ou a qucmntlc visite

ao menos uma voz por nuno “3 De sete, apenas dc um casal.

e triste dizcl-o mas n”: nssiiui. !Dito isto, resto-nos declarar

pt'ilt nitirnu vez no sr. A. Jluninlho que niio 'maislhc rcspon.

don-tons porque isto leva tempo, o nos proclsnmn-lo para os

trabalhos da nosso vida, quo bem :ifanosn t'.
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Pedrogam Grande

lla cel-cn dc dois annos. vêm sendo publicadas no Mundo

umas correspondencia:: dc Pcdrogum Grande, ondc é corn-s-

pondente d'nquelle jornal o sr. Antonio Jaciutho David, quo

pelo nome não penca: ora, laea correspondencius sito. som

duvida. do sr. Antonio Juclntho. o que elle níto nega. antes

so comprou em declarar por varios modos, chegando n man-

dar aprcgonr o jornal pelas runs da villa, nos dias em quc

vom correspondencia sun.

N'csoiaa corrospondnnc'uls, que nos abstemoa do upmciur,

mas em que, digamcdo pnwtgenl, hu muitos verdad-:s a por

tambem de algumas mentiras ou [mio :menos emggeros, não

não tem o seu nuclor poupado ninguem, desde que nfln pro-

clnmc com todas as suas forças o seu ideal politico ~ n rc-

publlca ~: e deste modo. o sr. Antonio Jacinthn. tem hosti-

lisado aqui com os seus cscrlptos, grande numero rlc entida-

des, não havendo hoje cidadth de alguma mspcitnbilidadc

que não tenha sido ntlingido por elle.

Começou o sr. Antonio Jaclntho por criticar o modo co-

mo aqui correm os coisas publicas. cheirando por vezes, co.

mo acima dizemos. nssumptos interessantes: mas com a

perlongnçtlo da cnmpunhn e com a inlroducçl'to de tantas por-

aonnlidadea nos factos ncrusudos foi-se por tul forma curo-

dllndo c ntalquistando, que, ultimamente, devido n tacs cor-

roepomlcncins, damn-se aqui alguns incidentes, que feliz-

mente não tiveram consequencias de maior. Foi entlto que

nos, correspondentes, aqui, da " Mala da Eumpa'..mnn(htmos

para aquelie jornal uma pequena noticia, lamentando que as

correspondencias do “ Mundo., estivessem causando discor-

dinR, c dizendo que talvez cilus fossem um pouco cxugge-

rudns.

Twito bastou, para que u fulgurante penm do sr. Anto-

nio .lucintho. sc voltasse contra nós, injuriando-nos em tres

correnpondnncias publicadas duas das quaes no “' Mundo .. de

18 e 29 de novembro.

Felizmente, uno lemos nn nossa vida factos que nos cn-

vergonhcm; c n prova d'isw o que o snbio correspondente

do “ Mundo. oa não encontrou porn os publicar, como muito

desejaria. limitando-se a tocar em dois ou tres fucton. que.

pelo modo mysterioso como alo tratados (pois que a esse

o costumo do sr. Antonio Joclntho) podem dar logar n sus-

peitas pouco honrosas para nós; e por laso que vimos rcs-

ponder ils insoicncius do ar. Antonio Jacintho, que Into por

consideração pnm com elle; prevenindo-o doado ,iii dc que

tudo quanto ainda por ventura _diga do nós turn como res-

posta o mais dosprt-sivel silencio, que é o melhor para canoa

ines e quando hajamos de defronturnos com pessoas do sou

qullntc. _

Falta o llluslre correspondente do ° Mundo _ cm dois con-

tos' do reis que alguem deixou para construcçlo d'umu es-

cola n'cstu villa e o sr. Antonio Jacinthu lula nisto com

nquelle nr mysterioso que lhc e peculiar, como para fazer

suspeitar que tai dinheiro se acha em nosso poder e que

córnea nós os cantados do tlto phyluntropico legado. Primeiro

que tudo, devemos dizer que tnl logado conta jd uns lñ :m-

nos v.- que a camara em tempo, intcnlou u competente acção

pura haver dos herdeiros do legaturio a quantia indicada para

o dito lim, mas não sabemos se por inviabilidade, se por ou-

tras quaosqunr razões, a acçlo não levo seguimento; em

segundo logar tambem e bom que se saiba que ao tempo

do logado. nada eramos ao legatnriomem suppunhamos vir n

ser, e n nos ao nos pertencerla concorrer com uma pequena

parte da sun totalidade.

Oru aqui tcem os leitores o caso de que o sr. Antonio

Jacintho faz tão grande cavalto de batalha.

Diz ainda o sr, Antonio Jacintho que a repartição dc fa-

zenda esta installada n'umn má casa. achando excessiva n

muda queo governo paga por alia. Teria graça a lembrança,

se nilo viesse repassada de rancor, como tudo o quo vem

doar. Antonio Jactntho: Quando u casa foi nn-cndudn pura

a installuçtto du rcpartiçllo de fazenda, uimla ella nos não

pertencia t 0. passando depoisa ser rmssa, nada ¡nais finemo,1

do que continuar a receber a renda que fera ajustada. De

ser mit nao temos nós culpamão nflzeram melhor . . i Alem

d'isao bem sabe o sr. A. Jacintho que na nossa terra não

abundam muito os palaclos; e quem os tem nào os arreuda

intra repartições publicas.

Ainda o distincto correspondente do " Mundo .. nao con-

, tonto com a publicação dos nossos gruidea horríveis crimes

nos melte a ridiculo, dizendo que mandamos noticias banneu

para ol jornaes de que somos correspondentes; nao são el-

los tlto banaes como Sun EL' quer fazer acreditar. no seu

desejo de deturpar e de rldicularlsar; c para cumtdo de todo

o seu arrumado chama-nos ignorante dizendo que nào sabe-

mos n significação do varias palavras! \'ulha-to Deus. Basi-

liol Tu não conheces quem ea. nem o que sabes?!

Agora. se o sr. Antonio Jacintho David nos da licença

entramos um pouco pela sua vida, e veremos com que di_

rcito rnlhu aos outros, mesmo que rnzilo tenha, quem prati-

cou os seguintes actos:

llu tempo, o sr. A. Jacintho comprou um cavallo por

223mm reis e, montando-se um dia n'elle. la se foi, qual Sao

Jorge, caminho de l'edrogam Pequeno, onde um amigo, o

sr. Antonio Ferreira Vedigal. se propõe a comprar-lhe o bu-

cephuln: fez-seo contracto por 21mm réis. quantia que, disRo o

sr. A. Julinho, lhe tinha custado o animal (Meutiu como um

pérro ). Recebido o dinheiro, pediu elle ao comprador que lhe

deixasse trazer novamente o cevallo ato Pedrogam Grande,

para nlto ter de calcurriar o Cabril. compromettendo-se a

reonviar-lhe o animal por um seu criado. Depois despojme

o bicho dos respectivos nrrelos. mandou o cavallo ao com-

prudor. que julgando ter comprado cavalto e nrreios nln quiz,

ucceitar o cavallo sem ellos. Trnzido novamente o cuvalloI

no sr. A. Jacintho, este mandou mcndo no comprador para

que mandasse buscar o cuvnllo até determinado dia. pas-

Bado equal, elle o tornaria n vender por todo r- qualquer (ii-

nhelro que se lho offerccesse. E, se bem o disse- melhor o

fez, porque. nilo mandando o homem buscar o cavullo, o hon-

mdn republicano em vez de nnnuilar o contracto visto tcr

havido um equivico. ercstituir o dinheiro que em o que preten-

dinopobreFerrelra.vendcu o cnvnllo outra vezalmtoando-se

com o dinheiro. Puswdosdlas declnrnva-sc um ataque de

allcnxiçlo montei no infeliz'Autonio Ferreira Vidigal, que

deu cittrada n'uma casa de saude Onde morreu pouco depois,

sendo voz geral que o caso do cavalto muito concorreu para

tAo desgraçado suspenso. Duda, sr. Antonio Jacinto, atire-

nos d'estnn se e capaz. Ainda mais:

U nr. .lose Nunes. mais conhecido por .Fone Russo, e um

pobre pedreiro, que vive apenas do seu trabalho c em cana

arrendade. pois porque nlto votou pelo partido mpublicano,

logo o sr. A. Jacintho lhe promoveu n expulsão da em

Manuel Rodrigues.

'1

Campo Maior

No seu omcrilo lavo¡- de desmascarar a quadrilha

republicana ao França parece chegada mayo¡ :i turha

que pulluln pela extensa região do Alt-otimo. Auxdmn¡

do a V. nesta prestimosa tarefa, se m'o permitir, o

que rubisquei estas linhas de informação local c que

tomo a liberdade do lhe enviar.

Falava o valente Povo de Aveiro em seu pennlti-

mo numero nos gnlunos de ileju. Pois veja 1a naquella

minha terra de Campo Maior a gente ropuhliqneiru nao

é assim gatuun: l'altn-lhc vontade e l'iuura para rou-

but'.

o seu chefe um que da¡ pelo nome de (i. . .

Apenas conhece as lettras: o lmmumlo, seu evangelho,

ouve-o ter n sua mulher. É' dono d'uma lojinha e nas

horas vagas (o são quusi todas) chama os gurolos que

trujam gravata encarnada e grita - viva a Rep. - Cada

grilo correspondido vale-lhes um (loco nos ;mimos ra-

pazes. Estes aproveitam-se bem e pagam-lho extingu-

i'olicca como esta. Acham corto dia na rua um numch do

Comellm. embrulham com elio um pedaço de porcíria, c

muito sérios levam-o ao (i. . . Sot'fregamcule abriu»

este e. . . proh fedor! Sua historico viagem a Lisboa

a ajoolhar nos pcs do patrão esta na lembram? de

todos os campomaioronses, o mesmo que o fiasco pot-

frido asnalicamente em Elvas quando veio o Bombar-

dino tocar seu berimbau dennte dos seus correligionu-

rios de Elvas. Coitado C. . . N'aquella maré .ainda eu

Iii estava em minha terra e tive dó d'elle. Todo engas-

gado de tanto appluudir ainda antes do falar e sem

perceber patavina, quando pensava acotovelar-sc com

o grande type e refocilnr seu pedinto estomago, nao

é reconhecida sunvre ublicana humanidadei De ore-

lhas alapurdadas foi orçado a voltar a casa tornar a sua

acorda. Tive dó d'elle; mas não era dos convuiados c

fizeram bem, puzernm-o ao fresco. idiota e grOssciro.

E ao som do idiotismo e grosscria do mestre dançam

os discípulos. Escrevem-me de dois vultos d'entre clica

uma aneodota engraçada. Um Lages, cavador de en»

xadu, mostrou um dia a seu correiigionario Laurenti-

no, massadur do olficio e muito maçador dos ouvin-

tes um retrato do dr. MigueLBombarda. 0 Laurentino

depois de produzir o assobio admirativo exclama: Gran-

de typol e lê -Dn . . Jose' D. Magalhães- O Lages

que o ouve diz-lhe: Estas adeantado, camarada! Dres-

tea idiotas e analphabetos conta o partido republica-

no naquelln minha terra. Nem sabem lazer uma cor-

respondencia para o lmmundq. Quando querem envmr

alguma tomam suas informações, em regra falsas, e con-

fiam a redacção a um rapaz de l-llvas ra oseado varios

annos no Lyceu de Coimbra c damna o republicano

do Rachada. Ainda ha poucos dias appareccu uma cor-

respondencia em que se enxovalhava uma senhora

aliás diguissimn. Grosseiros e idiotas!

Accrescontando, o que já V. supporli tratando desta

enxovalhada sociedade campomaiorense, que são mui-

to amigos do tinto'. está feito o retrato dos republica-

nos da minha estimada terrinha. Em imitar ao gene-

ral Borracha primnm um tal Pezeta, sapateiro de obra

rmasa, sem um real na aigiboira, um .i. . . M. . _

bue enganou a rapariga antes de “sense com o seu

gringo o S. . . C. . . um C. . . e mais alguns outros

do mesmo jaez, que hoje não nomeia. pois o dito é
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gravura, todos os trabalhos da arte _

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

sufficient matareñtretorpdivc ÍrÍ lá os_ eu¡ '9 rh n em¡
cios e tira-'les do mar¡de ein -qaue anv ' me

_su neste tempo frio. Parece que ouço as gargalhadas

da gente da_ ordem- de_t3. BL"” encher 09m nomes bem

conhecidos os pontos que accrevi. &esth- Promet-

tcm-me ainda outras informações da terra 'e de t'óra

e là irão para o seu destemido e verdadeiro Povo de

Aveiro, cuja orientação esta sendo tão sympathica em

todo o paiz e 'por toda a- gente d'aigumairepresenta-

ção. Avante, avante, ar. Director, até ao, lim. Ci¡ esta-

mos para o coadjuvnr.

»axu-ooo.

 

VÂRnA
Dlvorclo

 

As asiaticas dos Estados Unidos são muito pouco

favoravcis ao rcgimcn do divorcio.'Assim' dc cada doze

casamentos, um dissolve-semeia divorcio. Os partido-

rlos da ¡mllssolabilidade do casamento, aelunu muitoo

teem razão. _ - W

As mulheres recorrem muito'nm'is ao divorcío qtle

os homens A percentagem é de 50 para as mdlheres e

do 33 paru os homens.

, .-r-

Portadores'de microbloe

N'uin artigo public-ndo no ultimo numero de La

pagador d'cssa bicharadn são os convaloscontcs on to-

dos aqualles que', depoisde uma: doença contagioso, 'pasaem

por cnrados, sonegando, comludo, ainda, o germen bn-

ctcreologico u'csto ou n'nquclle orgão, os rins, a vc-

sicula biliarI os intestinos, ele. O portador de bacilios,

como anda assim ao nosso lado, -mettido na nossa fa-

milia, nos mlõea. na sala de jantar, na aloova. etc.

Ninguem o suppõe, ninguem tenente no perigo que

corre, ignora-o mesmo, incluindo o ,portador de micro-

bíos, que sc julga inteiramente eurico:

A hyg'lene sentm imjmtente'oontra este inimigo.

N'uma recrudesccncia .d'epidemia diphlericu na..- Pim-

sia a desinfecção praticada com o mais extremo eu¡-

dado não deu resultado nenhum. O perigo 'vinha doa

individuos já curados da doença que eSpnltiavam o mi-

cmbio. Na inglaterra, a camara dos communs impres-

sionou-se com ,o [acione _soldados regressados da ln-

dia, onde tinham tido! a febre typhoide, o propagarem

na metropote. '*

E' o microhio da 'febre typhoide 'o 'que mais'so

desenvolve por esta forma. Os medicos, os sabios, que

aliasãlanthom teem as suas manips, e de grande, cho-

gam a referir coisas phanlasticos a, este respeito. As-

sim, sumindo alles, uma mulher pressiona de Mulsum

teve o typho ~na edade de onze nnpos. Julgaram-na

curada. sem haver contra ella~ u menor desconfiança.

Serviu comocreudn em Varias casas. Pois cm todas

elias foi espalhando a febre lyphoide, Ainda clnwenta

e quatro xmnos depois do deençn, 'espalhava .~ . mi-

crobios. 0 diabo da mulher e o. . . .diabo dos medi-

cos !

Uma suissa love a lebre' typhoide em' 1877. Em

1902 a nora. De 1903 a 1905 a varias croadas. E ainda

cm 1908 a uma crescia!

Arrc. diabo, que parece historial

dc oito annos oito familias'. Poisn'essas oito familias

lronsmittiu o typlio,a;2~3 pessoas. Mas, coisa hitores-

santc, ella sustentava que nunca tinha tido symptomas

typhosos. Não obstante, averiguou-se que eliminova

numerosos bncillos de Eherth. › v

Em Kempten.;na Prussia. o febre typhoide lavra-

va ha muitos annos em muitas familias que mutua-

mente se visitavam. Chegou-se a descobrir que n se.

nieadora do bacillo era uma cozinheira que tinha ti'do

a doença doze annos antes .e que a trausntittia em tu-

das as casas onde servia. _

Mas onde o perigo é maior não é -nas familias, é

ms estabelecimentos onde se aggiomer'a'm muitos pcs-

soas. N'nm hospital de Netiwlerd, nu Pruasia rhenana,

que nu epocha era .moderado ::em obedecendo a to-

dos os preceitos hygionicos, desenvolveu-sc do repente

uma grande epidemia de ty hos. De que provlnha?

Nenhuma das investigações eu resultado. Ale que se

desmnfiou d'uma enfermeira, que tinha tido o typho.

Era essa, com ei'leito. que eliminavu bacillos, trans-

mittindo-os aos hoSpitulisados. ' A

Pela forma que se transmitte o typho; transmit-

te-se o cholera.

O Povo de Aveiro

VGHdQ'se

Av'elro-Kiosquo souzn, Praça dc Lutz Cypt-lono.

Habeas-Tabacaria Monaco. Rocio; Kiosqua Elegante. Ro-

cio; Tubncaria Neves. Rocio: Tabacaria Mariscos' Ru“ do p““

cipe WA. em 'rente do Avenida Palace: Tabacaria Felicia¡-

no l'uulo. Run da Prutu 2011207; Tabacaria lnglezo, Praça

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

Calçada du Estrella. 59; Tabacaria Batalha, Calçada du Estrel-

_ la 15: Tabacaria Portuguom. run da Prata, ltl; Tabacaria Itu-

. fuel dos Santos, run du Ouro, 124: Tabacaria Bocage, Pruçn

« de D. Pedro 36; iiuvencza Central, Praça de D. Pedro, Bit:

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

, do salina do Livramento 108; Klosque Oriental. Praça Duque

, da Terceira; Tabacaria Viegas, ltua dos Poyaen do S. ltcnto,

402 a tD-t; Klosque l-'lor d'Bspernnça, rua l). Carlos l. F'

(lon'alves. Run de 5. Bento, nn; A. Ponte Ferreira. ltua

Co e Redondo 133 Bairro de Camões; Havuneza aos Pau-

listas, Culçudu do ("ombro 113. ›

PORTO-Tabacaria José Teixeira. Praça de D. Pedro. t)

e 10; Tabacaria Vieira da Cruz, rua de Santo-Antonio; Kioa-

! que da avenida superior da onto de l). Luiz l; Tabacaria

' Alberto Ferreira, rua Aicxan re Herculano, 266; Carlos 'Al

D. Pedro, 20: Alfredo Ribeiro da Costa. lina du Lupa, 1540'.

Manonlnhoo-Agcncin Lusitana, Rua Roberto lvons 100

coimbra - Tabacaria Central, ltua Ferreira Borges '37;

Casa“Fellz, rua infanto l). Augusto.

Alcobaça-Antonio Vazão. . _

Gouveia_l\lauuel A. Manta. Rua Braamcamp

Leiria - Jayme Monteiro.

Portalegre-Joao usavam Ceotto: Largo da se.

vendas Novas-Joaquim Maria de Andrade-o lr'arino.

Setubal-Joanne] 'l'uvru-cs.

Arronqneo-dtigaet Maris.

   

N'eSta twographiaa montada com material extrangeiro de primeira_ ordem, todo o

Hauer & 0.", de Stuttgart, todo o typo de phantasia da mesma casa Bauer e da casa franCeza Tul'lot,orlas e

Vinhetas decorativas TurIot, Bel'lhol, de Berlim, e de. Klinkmdt, de Leipzig, machines de impressão, de picotar,

_ guilhotina, dos fabricantes allemães Albert & 0.“, de' Frankenthnl, Ingen/rost, de Leipzig, Dietz &

Lísrlng, de Leipzig, com uma esplendida coliecção de typo especial e cartões para bilhetes de visita, com for-

necnnento de sobrescriptos e papel de toda a ordem,nacional e' extrangeiro, executam-se, com' a maxima per-

feiçao e preços minimos, para qualquer ponto do paiz, com impressão a preto ou a côres,'de simples texto ou

,tacscomo :hill-os, revistas, jorn'aes, pr_osp_e"ct0s, facturas, _bi-typographica,

din'gida para ,Aecim-.a Francisco Manuel .Homem Christie., proprietario,

director e administrador de O POVO DE AVEIRO; « ' - u

nos bananas-AVEIRO

_.

    
   

   
   

[taum, o doutor A. de Neuvitte aprana-so -sohro os .

. perigos d'a propagação dos microbios. O _principal pro-

1880 transmittlu-a ao marido. Em 1892 ao' filho. E em'

Em New-York uma cozinheira serviu no decurso

bcrto Guimaraes. Rua formosa. 25|; Antonio Pinto, Praça de l i

q

' tão, junto ao predio do dr. Alvaro de Moura.

"Tem arvores de fructo. Trata-se com Manuel

dos Santos Constantino, rua da Madre de

Deus, 91, Lisboa.

:aninho-menus Retna '-.. « v ~. -

Motta do Ribatejo-Joao Baptista Mouro.

Vizeu-Kiosque do Rocio. t

Chaves-Anulan de Barros. '

Villa Real - Agencia de Publicações de Antonio

tel C. da Mesquita. . › '

villa Velha de Rodam - Antonio da Cruz Pinto.

Mangualde - Bento d'Almeidn Campos.

3- Thiago de Oacer'n-Joaqaim Gervaaio.

3- Pedro do Sul-Jose Augusto d'Almelda.

F¡It'o-li'ranciwo Matheus Fernandes. _

Evora--Marcelino Anthero Calça, Run da Scliarm 19-21.

Cascaes-José Jacintho D. Cabra/Tabacaria Aurea.

Villa Nova de Ramona-.lose Custodio Figueiredo.

Oortegann, Alexander-Joao dos Santos Pereira.

Reguengos de Monenrác - Antonio .loito da Cunha.

Paderne-Algarve-Antonlo Anacleto d'Olivelm,

Torre¡ Novas-Joao Rodrigues Sentieiro.

Amareleja-Moura-Mnnuel Frade.

Castello Branco-Vende-sc pelas ruas.

Montemor o Novo-Fortunato Relnato.

Tondelln-Mario do Carmo.

Pedrogam Grande-Adelino Lourenço. dos Santos.

Idanha a Nova-Christiano Pereira Barata.

Bulmarâes-Antonlo Arauto Salgado. n

Braga-José Gomes da Silva. Cam o do S. Thiago. 24.

,Taboo-Francisco do CoslaKCm'val o.

MOHUãOfJOÊO du Silva Gu martins.

Figueiró' dos Vinhos-.lose Miguel Fernandes David

Pinhel-Estabelecimento de D. Josephinn da Silva Torres

Vlnnna do Centenas-No estabelecimento de Boaven-

tura José de Carvalho.

Lamego-#Joaquim Valente. _

Castello Novo (Beira Baixa) dolo Pereira dos Santos

Elval Luiz Samuel (lu Silva.

POVQC-Jmu'! Couto . gundo, _

Agueda~Leonel da S va Canaria.

Covilhã-Jeito Pereira Saraiva.

Figueira da Foz-hnto Paihnn. Memulo n.“ 8.

san_ Cruz da Graciosa-Antonin iii-neste ¡Esteve-s_

Fund o-Manucl Gonçalves Anacleto.

Guarda-.lose Antunes Pimtelrodo.

Cadaval-Antonio Lopes Leal. _

Sobral de Mont'Agraço-Arthur (varvnlho.

Moura -José li'. de Lima Junior. _ _

Maclelra de Cambra-Domingos d Mim-gana

Alcochete' Joaquim Valentim

santarem Vendo-ae nas runs

BRAZIL
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LOTERIA

Sama [lisa dá: liisaricuriia

de Lisboa

20000035000 réis

Extracção a 23 de

dezembro de 1909

Bilhetes a . . . . 80$000 réis

Vlgesimos a . . 48000 réis

A thesouraria da Santa Casa incum-

be-so de remetter qualquer eucommenda

de bilhetes ou vigesimos, logo que seja

reCebida a sua importancia e mais 75 réis

para o seguro do correio. ,

Os pedidos devem ser dirigidos ao the-

soureiro, á ordem de quem devem vir os

vales, ordens de pagamento ou outros

valores de prompta cobrança.

A quem comprar 10 ou mais bilhetes

inteiros desconto-se 3 p. c. de commis-

são.

Remottem-se listas a todos os compro-

dores.

Lisboa, 8 de novembro de 1909.

 

Rio de Janeiro- Centro rio Publicações de (liaulorenzo,

Scllctlino. 'l'ruvessn (to Ouvidor.

Manaus-Agencia Freitas.

 

Belem do Pará- Centro dc Publicações.

Í l . ' ' _

i y ( l v .

VENDE-SE um de 1." andar e

de boa çonstrucção com grau-

de; quintal' é poço com boa

aminfem Esgi.1cii-a-; Aveiro, -no largo do Oi-

0 thesoureiro,

L. A. de Avaliar Telles.

 

'ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA
_DE_

Albino Pinto de Miranda
LARGO DE MANUEL MARIA

AVEIRO

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

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

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

geiro, cervejas de diversas qualidades, licôrcs e aguardentes, generos de mercea-

ria; bolachas e biscoitos das principaes fabricas do pniz, pelo preço da tabella; fru-

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

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

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

Pechinchas para liquidar:

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

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

   

_mu.

Tinturaria a vapor

Nettoyage et Degraissage à see, de tous

les vétements et ameublements

  

Tinge e limpa sem desmanchar todos

os artigos de vcstuario

e mobiliario.

  

  

 

  

Tinge, limpa e friza PLUMAS.

Limpa e tinge luvas, tapetes

reposfeiros.

Fabrica e Escriptorio-Rua Costa Cabral, 489-PORTO.

SUCCURSAL

' BBB-Rua F0rm02a-385
v [Em frente da PHOTOGRAPHIA BiEL]

'HOTEL CYSNE
Boa-_Vista

RUA DA ALFANDEGA (Junto á Ria

AVEIRO

  

Proprietario-Gerente

ANTONIO SIMÕES PEIXUVHO

 

typo commnm da casa Este antigo e bem conceituado ho-
tel, installado em casa propria e sito em
um dos locaes mais aprazíveis da cidade,

recommenda-se pela seriedade e aceio do

tratamento.

 

Contracto especial para

hospedes permanentes

, COZINHA DE PRIMEIRA ORDEM
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TRENS AOS PRINCIPAES COMBOIOS

Endereço telegraphico:

Hilii Willi-AVEIRO °

 


