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Rainha de Fortuna!,

 

Vimos, no ultimo numero, o que diziaY

o Correio da Manhã. Sua Majestade

a Rainha partiu para o Bussaco depois

de ter chegado a Lisboa o presidente do

conselho. Na estação do caminho de ferro,

em Lisboa, houve, á partida, cochichos

entre o ministro dos negocios extrangei-

ros, o presidente do conselho e a Rai-

nha. O ministro dos negocios extrangei-

ros agarrou-se á Rainha e cochichou com

ella-palavras do Correio da Manhã-

|argo tempo. O presidente do conse-

lho chegou depois e teve. tambem, em

voz baixa, lan/a conferencia com a rai-

nha. Afastado o presidente do conselho,

voltou o ministro dos negocios extran-

geiros "a cochichar». Falou pelos coto-

uellos com a Rainha, este illustre cava-

lheiro. E tanta coisa parecia ter que dizer

que até saltou para dentro do salão em

que. Sua Majestade embarcou, só de la'

.sa/rindo quando o comboio já¡ ia em

marcha.

Foi a Rainha, veio a Rainha, e logo

que chegou a Rainha partiu, por sua

vez, para 0 Bussaco, o ministro dos ne-

gocios extrangeiros. Tudo no mesmo tom

mysterioso com que tinha ido o presi-

dente do conselho!

O presidente do conselho foi de aba-

lada, á ultima hora, tão precipitadamente

que faltou tempo, quasi, para visar a

guia na estação, ou qualquer outra ceri-

monia das muitas que distinguem a pan

pelada portugueza.'

A Rainha pretextou uma visita a sa-

natorios.

O ministro dos negocios extrangeiros

pretextou um banquete em Tondella.

No fundo havia só um fim: ir ao Bus-

 

saco!

Para que tanto mysterio? Para que

tanta visita e conferencia?

Sabe-lo-hemos, em breve.

Por agora, só queremos protestar con-

tra estes processos de governar e de

reinar.

Ha dias escrevia-nos um parvo, por-

que se nos escreve muita gente intelli-

gente tambem nos escreve muito parvo,

a perguntar que intenção eraa nossa ao

atacar desabridamente Sua Majestade.

Era esta, illustre cidadão d'esta Baco-

colandia mór. Era castigar a demagogia

do poder, como castigamos a demagogia

das ruas. Isto é, com a mesma energia,

a mesma isenção, o mesmo Vigor de

pensamento e de palavra. E com a mes-

ma justiça. E com a mesma verdade.

Era esta: pôr termo, ou concorrer para

isso dentro da nossa missão de jorna-

lista, a estes processos de governar e

de reinar.

Nunca se governou assim, nunca se

reinou assim em parte alguma do mundo,

e isto tem de acabar.

Na ha maneira de resistir a este es-

pirito de anarchia, a esta onda dema-

gogica. Ou se convencem todos d'isto e

reagem, ou a perda de Portugal é inevi-

tavel.

E' preciso ser muito estupido, muito

ignorante, muito parvo, para não ver que

é impossivel, inteiramente impossivel, a

vida de um povo no meio d'esta des-

ordem.

Quem ler a historia ve'á que foi sem-

pre este o caminho do abysmo de uma

nacionalidade. Por este caminho foram

elias todas parar á decadencia, á queda

ou á escravidão. A desordem, a anar-

chia, a abdicação do poder deante das

desordenadas imposições da rua, foram

Rei de Portugal.

nor quem

Imagine-se por um instante um coro-

nel a recuar deante das ameaças dos

soldados. Um director de fabrica, de es-

tabelecimento commercial ou industrial,

um chefe de familia, uma dona de casa

com medo patente dos empregados ou

das creadas. Que os operarios, que os

caixeiros, que os creados ou creadasre-

conheçam que o patrão ou a patroa teem

medo d”elles. Que se amedroutam, que

recuam deante d'elles. Onde vae isso

parar? Digam lá: onde vae isso parar“?

Onde vae parar uma casa, um esta-

belecimento, uma officina, uma fabrica

sem rei nem roque? Onde se não cum-

pra o regulamento? Onde elle seja a

toda a hora espesinhado ou sephismado?

Ha reclamações justas e ha reclama-

ções injustas. E tanta indisciplina e de-

sordem produz não attender a reclama-

ção justa como acceitar a reclamação in-

justa. Mas porventura é justo matar 0 rei

e dizer depois: fiz muito bem em o ma-

tar 'P

Porventura é justo, morto o rei, fazer

“a apologia dos que o mataram?

Por-ventura é justo, feita a apologia

dos assassinos reconhecidos, reclamar a

impunidade, e uma inteira impunidade,

para os que não estiverem, ainda, co-

nhecidos?

E* justo conspirar e exigir em seguida

que, por uma amnistia forçada, insolen-

temente pelos proprios criminosos recla-

mada, se reconheça a conspiração como

um direito e se faça, por se ter chegado

a pensar e a proceder em sentido con-

trario, cabeça e pés nus, corda ao pes-

coço, vela na mão, e em camisa, publi-

camente, vergonhooamente, ame/Ide ho-

norable?!

E' justo desrespeitar, injuriar na im-

prensa o rei, a rainha, instituições, ma-

gistrados, e, depois, de chapéo na ca-

beça, arrogantemente, insolentemente,

bradar: 0' seu coisa, passe 1a' por cinza de

tudo isso uma esponja, que eu quero es-

tar tranquillo, commodamente e á von-

tade, fora da cadeia, na minha casa e na

minha patria ?

E' justo meia duzia de bandidos irem

para a camara quebrar carteiras e gri-

tar: cEste ministerio ha de sahir d'uquel-

las cadeiras, porque não nos convem que

continue a occupa-las?:›

Satisfaçam as reclamações justas, quan- '

do as houver. Mas quando forem injus-

tas, tenham vergonha, tenham decôro e

saibam pôr-se no seu logar.

Se é dever satisfazer reclamabões jus-

tas, é dever, quando injustas, recusa-

las.

Não sabemos se Sua Majestade a Rai-

nha foi aconselhar a amnistia ao Bus-

saco. Pode ser que não. O dedo minimo

diz-nos que sim. Pelos antecedentes se

_julgam os consequentes. Mas pode ser

que não. Em todo o caso, foi aconse-

lhar. E se Sua Majestade tem o plenis-

simo direito, porque o tem-ninguem

1h*o nega-de dar conselhos a seu fi-

lho, nós temos o plenissimo direito de

exigir que o faça recatadamente, sem

que a sua mão direita appareça, por ci-

ma do throno, a empunhar o sceptro.

E ainda mais: o de lhe exigir a res-

ponsabilidade do conselho.

Nem Sua Majestade a Rainha, nem

Sua Majestade El-Rei se devem esque-

cer de que n'esta terra ha dois interes-

ses antinomicos e, já agora, inconcilia-

veis: o interesse das quadrilhas e o in-

teresse da nação. Por qual d'elles toma

sempre os signaes certos da agonia de partido Sua Majestade a Rainha, Sua

um povo.

Mas nem é preciso ler a historia;basta

ter olhos para ver e cabeça para pen-

sar. Basta olhar em roda. Basta attentar

no que succede n'um quartel, no que

succede n'uma fabrica, no que succede

n'uma casa. Mettam os processos da rai-

nha D. Amelia e do rei l). Manuel den-

tro d'um quartel e verão onde elle vae

parar. Mettam os processos do Teixeira

de Souza, do Zé d'Azevedo, do Calci-

nhas, do Affonso Costa, do Margarido,

n'um estabelecimento commercial, n'uma

fabrica, n'uma casa de familia, e digam-

nos o que dá. i

Majestade El-Rei, emfim, a Corôa?

Por qual d'elles?

E! o interesse de quadrilha que re-

clama agora amnistias, como n'outro dia

rehabilitou o general Borracho. Foi o

interesse de quadrilha que produziu o

Credito Predial e a Companhia dos As-

sucares. E' o interesse de quadrilha que

faz repellir ou lisongear os republica-

nos. N”uma palavra, é o interesse de

quadrilha que despreza a lei, que rouba

o thesouro, que estabelece a iniquidade

e a desordem, que mente, desmoralisa,'

afrouxa, relaxa, dissolve tudo.

Por qual d'elles toma partido,- que-
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reinos, emfim, sabe-lo, é forçoso sabe-lo

-Sua Majestade a Rainha, Sua Majes-

tade I'll-Rei, a Coroa?

Sua Majestade a Rainha, já n'outro

dia o dissemos, não tem visto n'esta terra

senão cães. Ladra um cão esfaimado?

E ladra ameaçadoramente 'P Sua Majestade

a Rainha, para satisfazer o cão esfai-

mado, tira o osso ao cão que está farto.

Esta é a velha politica de Sua Ma-

.jestade a Rainha. Esta é a politica, ha

dois annos, de Sua Majestade El-Rei.

Sua Majestade continua, ou para?

Que interesse prefere Vossa Majestade,

o interesse das quadrilhas ou o inte-

resse da Nação?

Não confunda Vossa Majestade, Se-

nhor, não confunda Vossa Majestade,

Senhora, a attitude do Povo de Aveiro

com a attitude dos orgãos das quadri-

lhas, que ora ameaçam, ora afagam, ora

mordem, ora lambem. Agora, fala a

Nação.

Fala a Nação e procede a Nação. A

Nação vae preceder. A Nação vae pro-

nunciar-se e revoltar-se. .lá no domingo

,aqui dissemos: o exercito conspira, 0

exercito não pode deixar de conspirar.

Maldicto seja elle, se não conspirarl

Conspira o exercito e conspira tudo

quanto ha de sério, de honesto e de re-

soluto n'esta patria. Como conspira tudo

quanto ha de pulha, de miseravel, de

abjecto.

Conspira a parte séria, a parte ho-

nesta da Nação, precisamente para não

ser victima dos conspiradores misera-

veis, dos conSpiradores abjectos. Nós

vamos pegar em armas, tentando um

ultimo esforço a favor da justiça, da

verdade, da moralidade publica n'esta

patria desgraçada. E esperamos ven-

cer!

Rainha de Portugal, Rei de Portugal,

por quem se decidem?

Aqui, morre um. Este duello é que é

de morte. Não tem compromissos d'a-

ctas. Não se regula por codigos de honra.

Mas é de morte. Ou morrem as qua-

drilhas, ou morre a patria.

Rainha de Portugal, Rei de Portugal,

por quem se decidem, afinal?

Por quem?

Respondam breve.

A”manhã, é tarde!

Não ha delongas, nem sophismas. Aca-

bou-se tudo. A Nação está, emfim, orien-

tada.

Isto é um grande campo de batalha.

Já se não ouvem senão gritos: A's ar-

mas! A'lerta!

E toques d'alarme!

Decida-se, Rainha, e decida-se breve.

Decida-se, Rei, e decida-se já.

Isto é um grande campo de batalha!

Respondam já.

  

,..~

O Papa~feijao

W

j No .S'upplmuenlo Lillcrm'tb (lo Potro (Ir Arriro

publicamos hoje um artigo a proposito do ulti-

mo duello. Mas vimos n'um jornal, já depois

d'csse artigo escrípto e composto, que o actual

¡ministro da guerra, o !tipo-[billio, se tinha de-

clarado partidario do duello, por este ser um

rnfugio das [tidas 'mcdicracs sobre mvul/miriwzo.

honra. (7 brio.

Om o Pupa-feijão!

0 l'upu-/cljãol

Quem o viu a comer dez latas de rancho,

diurna assentada, e tres pães de munição!

Refugio medieval, e esse mesmo só para

rancho, já não ha senão um: a pausa. do Pupa-

/bíjãa Essa, sim senhor!

O brio, a honra e. o cavalheirismo das eda-

dcs medievacs! .

, E” linguagem de compendio. Os leitores igno-

ram talvez que Pupu-/bú'ão é auctor de nume-

 
' de que raça ellos são! O que serio a honra, o

i brio e o cavalheirismo da edade media?

   

 

   

  

 

   

   

   

    

 

  

   

  

  

  

   

  

    

  

 

O Pupa-¡ruim!

O valente Pupu-/i'ijrim a quem o capitão

Mattos ameaçava c injurinvu em pleno quartel

general por ir dar com t'ilt'! :t dizer mal do mi-

scro coronel de caçadores !'t, cujo maior crime

Linha sido deixa-lo fazer inspecções a passear

pelas ruas do Porto, e até a alguns, o referido

capitão Muitos por exemplo, a passear pelas

ruas de Madrid!

Isto é, cm tudo, um verdadeiro puiz d'opc-

reta!

Que diria Cervantes, se resuscitttsse, e visse

este I'ortugalorio?

E" bem mais ridiculo, com o Cricas, Calci-

nhas, Pupa-feijão, lu/l¡ ¡lu/'mil', que a Velha

l'lespauha dc Sancho Pausa e l). Quichote!

Pelo menos entre Sancho Pausa e Rrprz-/rijão

não ha. que hesitar. Basta este ser imitação!

Deixe-se de philosophias, homem, e atire-so

ao feijão. Ao menos Sancho Pensa, cru mais

atiludo, mais sobrio e modesto. l

.Sô nos faltava agora este, a querer rcsusrri-

tar o com/hr:iris-mo. o, honra c o brio mrdicml.'

Para, não perdermos tudo, c não sermos far-

çantes, que é um poucochinho peor que ser ri-

diculo, qucirn no menos, Íl'lpu-/ivjão, fazer sup-

primir nquelle artigo do L'rgnlunmilo Ih'sm'plimlr

do Enredo que obriga o militar a respeitar,

acatar, cumprir e fazer cumprir as leis do

reino!

Ora .. . Cebo para tanto cnrullriro rim/unir!

_4%

UM DESGRA till]

'KoF-m'

Declarou-se clerical, nacionalista e monarchico,

o poeta Gomes Leal. Por tal motivo embandei-

ram em arco, põem luminarias e atiram foguetes

a Liberdade e o Portugal.

Ora, provavelmente, tanto a Liberdade como o

Portugal tinham em muito má conta, quando elle

era republicano e atheu, o poeta Gomes Leal.

Tinham e deviam ter. Porque se Gomes Leal cra

um poeta illustre, era, tambem, um grande pu-

tha. Foi sempre um desavergonhado. Um homem

sem caracter.

Pergunta-se: Dcus já fez o milagre de regene-

rar Gomes Leal? Achamos cedo! De mais a mais

não consta que elle tivesse ido a Lourdes! . . .

Este espirito de facção! Este ten'ivel espirito

de facção! Esta terrivel falta de caracter!

Não era melhor deixar isso aos republicanos?

Mas sc o mal, desgraçadnmente, não é um

mal republicano, mas um mal nacional!

Gomes Leal está doido. Já não veio ao mundo

com muito juizo. E o alcool acabou dc o cn-

doidecer.

Está doido, positivamente. A aguardente, e

uma vida porca, dissoluta, fizeram-lhe a cabeça

em agua. Deram com elle em pantana. E só um

doido, ou um grande pulha, faz a abjuração so-

lemne que elle acaba de fazer.

Um homem pode modificar-se. E' naturalissimo

que se modifique, que altere os seus processos,

que veja varios aspectos d'uma questão depois

de a ter visto só por um lado. Porque o erro, em

geral, esta' n'isso; em ver a questão só por um

lado. E' o caso dos intolerantes, dos revolucio-

narios à outrancc, dos fanaticos. O erro é esse-

O mal éessc. E venturosos aquelles que che-

gam a perder a ideia fim, vendo a questão em

conjuncto, sob todos os seus aspectos, pois sem

isso nunca poderão approximar-se do fim de toda

a philosophin, de toda a moral, que é a ver-

dade.

O homem pode e deve modificar-se. Está dentro

da natureza, segue, legitimamente, as leis da evolu-

ção, modificando-se. Mas virar-se de dentro para

fóra, mas passar de branco a preto ou de preto

a branco, só tendo perdido inteiramente a luz da

razão ou o caracter. Ou tudo juncto.

Caracter, nunca o teve Gomes Leal. Juizo, sem-

pre teve muito pouco e acaba de perder, afogado

cm aguardente, o pouco que lhe restava. Não ha

motivo para atirar foguetes e para embandeirar

em arco. Ha motivo mas é para encommendar a

Deus a alma d'um desgraçado.

Falei-lhe officios de corpo presente, nacionalis-

tas! Rezae-lhe por alma! E nós todos:

Piedade!

Tenhamos todos piedade d'um desgraçado que

morreu.

*o*

E' no dia t9 de Agosto o Julgamento do

POVO DE AVEIRO. processado por dizer a

iosos magmacs opus-011103. Mas por aqui se xé«verdade e ousa“" ,ebuscar a hmmna_

Pois lá estaremost Quem nos procurar,

encontra-nos sempre.

 

Que mariolões!

Vf_\/=\V

O Diario Popular publicava um dia d'estes

a lista dos antigos franquistas que adheriram

ao partido rcgenerador. Isto é, que se filia-

ram no partido rcgenerador.

E falam dos outros, os mnriolõesl

Isto é que são uns mariolõesl

Ao menos haja franqueza na prostituição.

Arre, bandidos, que é isso que nós clama-

mos a toda a hora. Haja franqueza na pros-

tituição! Ao menos, haja franqueza na pros-

tituiçãol

O que mais nos aborrece é a hypoerisia.

A nós e a toda a gente. A toda agente que

tem um boccado dc honestidade.

llaja franqueza na prostituição, bandidos!

Para que andaram estes bandidos a cla-

mar contra o Credito Predial? O Credito

Predial era e é uma grandissima pouca ver-

gonha. Entre homens sérios não pode haver

duas opiniões a tal respeito.

No Credito Predial havia o que nós, por

simples intuição, sem estarmos mettido em

nenhuma d'essas coisas, sem elementos para

profundar a questão, desde logo aqui disse-

mos: havia a bacoquice e ao mesmo tempo

a velhacaria do sr. José Luciano.

O sr. José Luciano é na opinião de toda

a gente a velha raposa. E não ha duvida

que tem habilidade e que tem manha. Mas

tambem não ha duvida que a par d'isso o

sr. José Luciano tem uma grande dose de

hacoquice.

Então lida uns poucos d'annos com o Quin-

tella, com o José Bello e não tem tempo

para ver que está lidando com dois bandidos?

Que diabo! N'esse genero só ha os mari-

dos enganados. Mas, com a broca, não é

precisamente a mesma coisa. Lá que uma

mulher cngane um homem, e que o engano

por muito tempo, vá. E' corrente. E' vulgar.

Muitas circumstancias concorrem para isso, en-

tre ellas o estupido amor proprio do indivi-

duo, sempre prompto a julgar mal dos outros

e a julgar bem de si ou d'aquillo que lhe per-

tence. Masandar enganado por um empregado,

um homem, um extranho á familia, annos

e annos, e quando elles são da laia do José

Bello, isto é, com tres amantes, não sei

quantos automoveis, vida rasgada, de grande

luxo e grande pandega, é bacoquice. Con-

fessemos: e bacoquicet

Nós estamos ainda hoje absolutamente

convencido de que o sr. José Luciano não

tirou cinco reis do Credito Predial. Estamos

ainda hoje absolutamente convencido de que

o sr. José Luciano considerou o Quintella um

homem honrado, sendo infamemente ludibria-

do por elle. Pode ser que estejamos em erro.

Mas esta é a nossa convicção absoluta.

Nem por isso, porém, o sr. José Luciano

deixou de fazer o seu joguinho.

Lá isso fez. Fez o joginho politico que

fazem todos. Aquitlo era uma mina d'espe-

culação politica.

Não sabendo nada, absolutamente nada,

d'aquelles negocios, entregou-se cegamente

nas mãos do guarda-livros. Nem sabia, nem,

como sempre dissemos, podia. Então eu não

sei o que isto é? Não sabemos todos nós,

os homens que temos algum senso? Ponham-

me amanhã á frente d'um banco, de serviço

complexo, como o Credito Predial, ou de

grande movimento. Ou deixo de ser jorna-

lista, ou, como director de banco, abdico.

Posso lá reunir nas minhas mãos os dois

encargos c exercer as duas funcções?

O sr. José Luciano não sabia, nem podia.

Ou havia de ser chefe de partido, vogal do

Supremo Tribunal Administrativo, o diabo,

ou governador do Banco Hipothecario.

Abdicou. E como o Quintella, no seupro-

prio interesse, era habil em o intrujar, não

só abdieou, como confiou, como se entregou.

E entregou›se de mãos atadas. E confiou ce-

gamente. Livre de toda a macula e perfidia ?

Não. O Credito Predial era um instrumento

d'influencia politica e n'esse sentido mane-

java-o elle sem descuidos e, até, sem grande

escrupulo de consciencia.

Corn que sinceridade, porem, o atacava

Mello e Souza? José Luciano será mau, e

não é bom. Ainda vale, porem, como cara-

cter, cem vezes mais que esse Mello e Souza,

o typo acabado do carnaleão, do especula-

dor, ou antes, do negociante na politica.

Este é que é o typo perfeito do negociante

na politica. Não é reles, como o Margarido,

embora, no fundo, seja um prostituto como

elle. Não é grosseiro, arrebenta bois, fan-

farrão, como o Affonso Costa. Não é rege-

dor, como o Alpoim, que tambem define um

typo interessante: o compadre na politica.

Não senhores. E' outra coisa. E', com toda

a linha e sciencia da classe, o negociante

na politica.

Com que sinceridade combatia elle José

Luciano e o governo na questão do Credito

Predial? Com a mesma sinceridade com que

declara, agora, ir para o partido regenera-

dor pelo motivo de Vasconcellos Porto ir

para . . . os progressistas!

E' claro: elle e os seus, elle e os outros,

não se filiaram na quadrilha regeneradora

 
senão . . . por ter ido para os progressistas

o ramo restante dos franquistas!
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Tende, ao menos, a coragem da prostitui-

ção, prostitutas!

Sede, ao menos, francos, dizendo-nos que

sois homens de ganhar, bandidos!

Nós não temos nada, absolutamente nada

com franquistas. Como tomamos calor em

todas as questões, ora dizem que estamos

vendido aos franquistas, ora aos naciona-

listas, ora aos progressistas, ora ao rei, ora

ao raio que os parta a todos. E'-nos indif-

ferente. Cada vez mais iudifferente. SÓ te-

mos nojo de tanto maltrapílho.

Não temos nada, absolutamente nada com

franquistas. Mas em vendo nm traficante,

um charlatão, um especulador, um hypo-

críta, seja elle quem t'or, ficamos a ferver.

A' hypocrísia preferimos, cem vezes, o vicio

aberto, franco, declarado, definido.

Arre, bandidos!

Era um grupo de homens honestos, ao

menos, esse grupo de franquistas. Ainda

era consolador,

nheiros do erarío. Até isso se foi! Até essa

esperança se dissolveu!

E' certo que a maior parte dos franquia-

tas ainda se manteem unidos e resolvi-

dos, parece, a !uctar pelos bons principios.

Esses pulhas que se bandearam para os re-

generadores, para a peor das quadrilhas,

não teem, por emquanto,coutra os seus an-

tigos correligionarios, razão nenhuma. A al-

líança feita com os progressistas, não só é

um facto lícito, absolutamente lícito, como

foi necessario e d'alcance patriotico n'este

momento. Uma alliança não é uma fusão,

uma abdicação. E se é certo que tambem

ha allianças índignas, por exemplo a dos

regeneradores com os republicanos, não está

n'esse caso, nem tem nada d'isso, a alliança

de franquistas com progressistas, nacionalis-

tas e henriquistas.

E' certo que ainda ficaram no seu posto

a maior parte dos franquistas. Mas é um

symptoma terrível e alarmante a deserção

a que acabamos de assistir.

Que mariolõesl Que bandidos! quuanto

este braço não cahir morto, emquanto não

deixar de se mover, emquanto poder trans-

mittir ao papel a indignação que nos quei-

ma, havemos de marcar, a fogo, os quadri-

Iheíros de todos os matizes.

Arre, pulhas!

Vampiros do thesouro e do sangue d'este

paiz exhaustol

Negociantes de carne humana!

Grandes bandidos!

----.› ock_-
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E' hoje que se publica o «Supple-

mento Litterarío ,, do “Povo de Aveiro,,.

Muitos dos nossos assignantes e com-

pradores esperavam-no no domingo pas-

sado. Fo¡ um engano. O “Supplemento

Litterario, do “Povo de Aveiro, publi-

no primeiro e ter-ca-se, dissemos,

celro domingo do cada mez.

A' primeira vista parece que, realmen-

te, não haverá senão um “domingo de

intervallo,,. Mas não e' assim, e pela

mais simples razão: porque Iza Inezes

com “cinco domingos,,. Foi um d'esses

o mez passado, e eis porque entre a pu-

blicação dos dois ultimos “Supplemen-

tos, do “Povo de Aveiro, se metteram

dois domingos de inlervallo.

Fiquem n'isto, e não esquecer:

O “Supplemento Litterario,, do “Povo

de Aveiro,, publica-se no primeiro e

terceiro domingo de cada mez.

O numero de hoje traz artigos sobre o

“Alcoolismo,,, sobre o “Passado, oPre-

sente e o Futuro de Portugal,,, sobre o

“Ultimo duello,, , sobre a Belgica / “Um

exemplo interessante,,] e “Vária,, .

_+-o+_

Parabens á Patria
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N'uma familia de genios, surgiu um novo

Genío!

Lê-se no orgão official da prostituição

republicana :

 

Ao nosso querido amigo e eminente parlamentar sr.

dr. Affonso Costa enviamos o mais affecluoso abraço

pelo brilhante exame. de instrucção primaria elementar

que fez o seu estremecido filhinho Affonso, um dos

mais intelligentes alumnos da Escola Academica, o qual

foi merecidemente distinguido com a classificação de

optimo. Não era de esperar menos, pois os filhos de

Affonso Costa não lhe herdam só o nome, mas o grande

valor mora! (cbitaditos, sabem ladrões!) e intellectual.

Fo! o que succedcu com o Sebastião, o distinctissimo

alnmno do lnstitnto de Saint Gal!, e é o que tambem

se está agora dando com o Affonsito. Para quem.

como nós, conhece o thesouro de affeclos que o sr.

dr. Affonso Costa c sua exnnn esposa teem como paes

amantissimos, e facil de comprehender a alegria que

lhes vne na alma, e na qual, sincera e el'fusívamente,

os acompanhamos.

N'uma família de genios, surgiu um novo

Genio! E' o Affonsito, que fez exame ele-

mentar e ficou.. . optimo!

Que bom chicote!

São os farçantes mais completos, os char-

latães mais reles que teem apparecido n'esta

patria.

E o paiz, que os tolera!

  

 

    

   

         

   

   

                      

  

  

  

 

   

    

  

  

por entre esta almoeda, no

meio d'esta infame tavolagem, desta_ feira

ignobil de consciencias, ver um grupo de

homens a luctar por alguma honestidade,

alguma seriedade na administração dos di-
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Estamos já a poucos dias do acto mais

importante da vida dos povos regidos pelo

systema constitucional. O que isso dara não

sabemos. Mas louco seríamos se tivessemos

a esperança, falsa ou verdadeira, real ou

appnrente, que anima os adversarios da de-

sordem.

Diz-se que o governo não faz as eleições:

diz-sc que o governo sera derrotado. Ou

que, pelo menos, lerá de contar com uma

numerosa opposição. Nós não acreditamos

nem que o governo caia antes das eleições,

ucm que seja derrotado, nem, sequer, que

tenha uma numerosa opposíção. Pelo menos

tão numerosa como para ahi se apregoa.

Não sirva isto para desanimar ninguem.

Pode ser que estejamos em erro. E sim, ou

não, o cumprimento do dever não alirouxa,

não pode, nem deve afrouxar com a expo-

sição de simples opiniões. Nem com a certeza,

quanto mais com hypotheses. Estavamos nós

bem arranjado se fossemos homem para

desanimar com contrariedades. Um homem

não desanima nunca. Traça a sua linha, e

segue-a, imperturbavel, firme, resoluto.

Bem sabemos que nem todos são assim.

Para desgraça nossa. Se o fossem, então não

tinhamos nos duvida nenhuma sobre o re-

sultado da eleição que se avisinha. Em Lis-

boa, por exemplo, ganham os republicanos

porque a maior parte dos eleitores não vão

a urna. 0 eleitor jacobino tem essa grande

vantagem sobre o eleitor conservador. 0

eleitor conservador é geralmente um indif-

ferente. Ou um cnojado, ou um indifferente.

O eleitor jacobino é um fanatico.

O eleitor conservador é um sceptico. Um

pessimista ou um sceptico. O eleitor jaco-

bino é um ingeuuo, um enlhusiasta, um

optimista, um exaltado.

O numero d'elcitorcs que ficam em casa

em Lisboa é sempre muito maior que o nu-

mero dos eleitores que vão á urna. Ora bas-

taria que metade d'elles cninprisscrn esse

dever cívico para que os republicanos ficas-

sem derrotados.

Mas se o não cumprem?

Este é o facto: se o não cumprem?

Pode ser que o cumpram este anno. As

circumstaneias são urgicas. São extraordina-

rias. São graves.

Se em Portugal houvesse republicanos

dignos de la! nome, elles proprios votariam

contra as suas listas officiaes. E' a maneira

de corrigir os partidos. De os moralisar. De

os chamar ;í realidade da situação.

Mas quê, se não temos educação cívica

que leve os eleitores a esses actos de patrio-

tismo e abnegação?

O partido republicano está desacredítadis-

simo. Está immoralíssimo. E' uma grande

vergonha. Porque? Qual é a causa d'essa

fraqueza? E' precisamente a facil acquies-

cencía, o commodísmo, a vergonhosa tran-

sigencia. No partido republicano nunca houve

independencia nem coragem para castigar

traficancias. Traficancias! Nem attentados

aos princípios democraticos, quanto mais

traficancias. E d'ahi, a multiplicação e aan-

dacia dos patifes. E' um enxame. Um ver-

dadeiro euxame.

O que o partidario não soube ou não quiz

fazer a cara descoberta, podia e devia fa-

ze-lo agora a sombra do sigillo do voto.

Uma diminuição importante na votação

republicana em Lisboa, seria um grito d'a-

larme. Seria uma indicação preciosa para os

magnates. Veriam como elles se emendavaml

Era um bem para o partido republicano,

que está irremediavelmente perdido se não

consegue moralisar-se, e era um bem para

a democracia e para a patria.

Mas tem o corpo eleitoral de Lisboa senso

pratico, tino, espirito patriotico que o levea

tanto?

Não tem.

Pode ser que se resolvam a essa necessa-

ria correcção alguns d'aquelles espiritos, que,

sem commnngarem abertamente nos ideacs

republicanos, costumam, todavia, precisamen-

tc como castigo aos desvarios monarchícos,

votar nos republicanos. Esses, pode ser. Se

votavam com os republicanos como lícção á

monarchia, é natural que muitos votem agora

na monarchia como lição aos republicanos.

Pode ser. Mas o partidario, esse, por mais

que a sua consciencia berre, grama.

lsto em Lisboa. No resto do paiz !em 0

governo a força enorme da corrupção. E'

ver o que por ahi vae! Homens que ainda

hontein eram progressistas, l1enriquistas,fran-

quistas, a passarem-se descaradamente para

o governo.

Não nos parece, pois, nem que o governo

seja derrotado, nem que a opposição na ca-

mara dos deputados venha a ser tão nume-

rosa como se diz. .

Mas, isto aparte, é dever rigoroso de todo

o homem que sc preza não só votar contra

o governo, como usar de toda a sua ín-

fluencia, de toda a sua energia para viva-

mente o combater.

Não somos progressista, não somos fran-

quísta, henriquista, nem nacionalista. Não

temos relações nenhumas com esses grupos,

e nem sequer a menor intimidade com qua!-

quer dos individuos que os constituem. A

nossa independencia de homens e de par-

tidos é absoluta, Mas desde que esses gru-

pos são hoje uma garantia d'ordem, desde

que se apresentam em campo opposto ao da

colligação da desordem, e um acto de bom

senso e um grande dever palriotíco votar

nas listas que elles apresentarem contra o

governo.

Toda a questão para nós, como muitas

vezes o temos dicto, está na ordem, que

reputamos indispensavel a vida d'este paiz.

A primeira conquista a fazer caffirmar o

espirito d'ordem e d'auctorídade. E' resta-

belecer o prestígio da lei. E' dar para baixo

na anarchia. Ora, por maiores que sejam os

defeitos dos progressistas, e são enormes, a

verdade é que n'este momento ellesrepre-

sentam, unidos aos nacionalistas e aos fran-

quistas, a unica garantia.

Entre as duas quadrilhas, a regeneradora

e a progressista, não ba que hesitar. São

  

 

    

    

   

   

   

   

   

  

    

   

 

   

 

   

   
   

    

  

   

  

  

O POVO DE AVEIRO
_T_

dois males. Mas, do mal o menos. A qua-

drilha progressista não tem, ainda assim, a

cafila de salteadores que domina na outra

quadrilha. E nos franquistas e nacionalistas

ha uma grande maioria de homens sérios.

No bloco opposto, alem do lTeixeira de

Souza, que e' quem nós sabemos, creatura

sem cscrupulos, que não sabe, mesmo, go-

vernar senão pm' processos de banditísmo,

figura odiosa que em the faltando o Soeiro,

o Lonza, o Alberto da Silva, o Julio Ribei-

ro, isto é, o Zé do Telhado, o Fajardo, o

João Brandão, o Marçal, toda uma revivis-

ciencia de patifes, e como peixinho fóra

(far/ua, alem do Teixeira de Souza, dizemos,

ha a grande firma politica Zé d'Alpoím,

Affonso Costa, Margarith SL C;1

Quem ha de hcsítar'?

Ninguem hesita.

Não hesitam os bandidos, que ficam do

lado... dos bandidos. E não hesitam os !10-

mcus sérios, que cnt'íleíram abertamente

contra os bandidos.

Guerra aos bandidos! Guerra de morte!

Sem treguas, sem descançol E !emos agora

a relativa felicidade d'clles se terem juntado

todos a uma banda.

Guerra aos bandidos!

Não era bem a guerra da urna, e não é,

a que nos queriamos. Elles já não vão com

eleições. Mas aproveitemos todos os meios

de lucta. -

Guerra aos bandidos!
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do... Padre farinha
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No Caldo Heaven/arto escreve França

Borges sobre padre Farinha:

Vejo que :i frente do movimento dos parochos

de Lisboa esta o sr. Santos Farinha. Surprchen-

deu-me, cspautou-mc. O sr. Farinha é uma figura

interessante no nosso meio. Míguclista filiado, é,

ao mesmo tempo, regenerador do sr. Campos

Henriques-sem embargo da sua alicctuosidadc

até com os republicanos. Odiado, e até combatido,

pelo orgão dos jesuítas, é um padre inteliigentc.

Tem as boas graças dos seus parochianos, e não

comnietteu nunca os actos dc sordida especulação

por que são vulgarmente accusados, com razão,

os parochos da capital. Pelo contrario, manifesta

grande interesse pela situação dos pobres.

Pois, como pode este padre intelligente fazer-

se porta-bandeira de uma questão de ordem ina-

teria! para o clero, que se devia mostrar indifte-

rente a ella?! E" que se chega a uma altura em

que todos os chamados ministros de Deus perdem

a razão. E' que chega um momento em que ncm

os mais habeis podem deixar de se desmascarar

como commerciantes.

Percebe-se! O padre Farinha gasta

muito dinheiro com os ranclzos que for-

nece não só aos pobres, como, até, a

varios ricos e remediados. Por exemplo,

ao Dcrouet!

Então onde querem vocês, malandros,

que o homem vá buscar dinheiro?

Nunca foi de graça a affectzzosírlade

com republicanos. Antes foi sempre coisa

carissima t

Com ranchos, abraços, beijos e affe-

ctos aos republicanos, o padre Farinha,

coitado, ficou sem camisa. E tendo sido

sempre, na verdade, um homem d'abne-

gação, agora atira-se a' congrua, que não

tem outro remedio.

E eis como tudo se explica!

_qn-np_
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Continuam os refinadissimos banda-

lhos-já nem ha nomes para elles no

díccionarío~a dar provas da mais es-

pantosa víleza reclamando todos os dias,

por entre insultos o injurías, a promet-

tida amnístía. '

.lá não ha nomes no diccionario para

estes aleijões. Entretanto é bom accen-

tuar sempre que nunca se desceu tanto.

Nunca!

Era diesperar.

Em parte alguma do mundo esse ma-

landro, que da pelo nome de França Bor-

ges, seria jornalista. A's vezes exagge-

ra-se. E nós, portuguezes, somos inven-

civelmenle arrastados para o exaggero

do termo. Lendo-se a imprensa hespa-

nhola e a imprensa portugueza, é-se for-

çado a concluir que, escrevendo, somos

ainda mais exaggerados do que o hes-

panhol. Não ha duvida. Todavia, é da

mais rigorosa verdade dizer-se que em

parte nenhuma do mundo esse pulha,

esse archi-pulha, esse malandro, ultra-

malandro, que dá pelo nome de França

Borges, seria jornalista.

Em parte nenhuma do mundo. Porque

mesmo em Portugal só o seria no par-

tido republicano.

E' lêr o que elle tem escripto no tal

Caldo Hequentado do Mundo. Nós nunca

vimos uma besta assim! lia muita gente

que escreve mal, que não tem colorido

de phrase, que não tem uma idéa, mas

que,todavía, não nos dá a impressão d'um

moço (l'esquina a escrever. Mas esta

besta é perfeitamente um moço diesquina

a escrever.

Que nos perdoem os moços d'esquina,

que os não queremos offender. E é mo-

tivo para lhes pedir perdão, por isso que

esse pulha e essa besta que se chama

França Borges nem com um cão se pode

comparar, sem offender o cachorro. Quan-

do dizemos um moço d'esquina a escrever,

queremos dizer, evidentemente: um ho-

mem sem habilitações litterarias e usando

uma profissão inteiramente incompati-

vel com a profissão das lettras. De resto,

estamos certos de que ha moços d'es-

quina que escreveriam com mais algum

talento do que escreve aquella besta.

Escreveriam com erros d'ortographia

e com erros de syntaxe. Mas com mais

talento wpara dar mais força á compa-

ração, pois o mais talento é aqui intei-

ramente descabido desde que a besta é

a negação do talento-mas com mais

talento, evidentemente. Um homem pode

escrever com erros de grauunatica, até

com muitos erros de grammatica e de-

monstrar talento. E escrever sem ue-

nhum erro de grammatica demonstrando

que é pura besta.

Faz ma! lêr aquella besta. Escreve tudo

tão boçalmente, tão bestialmente, que che-

ga a incommodar.

Pelo lado intellectual é isso. E isso

bastaria para que nenhum jornal monar-

ehico o admittisse.

Mesmo em Portugal, só dentro do par-

tido republicano a besta poderia ser jor-

nalísta.

Pelo lado intellectual, éisso.

Pelo !ado moral, é 0 safado, o biltre,

o sapo mais repugnante que a natureza

tem produzido. Isto é, o Marinha de

Campos e o Derouet devem regular por

elle. Niumas coisas são mais pulhas. N'ou-

tras são menos. Equilibram-se.

Nós estamos recolhendo novos mate-

riacs da vida d'esse bandido. E d'outros

grilhctas do mesmo jaez. E uma coisa

podemOS affirmar como absolutamente

verdadeira: que não ha em Portugal

rufião mais indecente.

O grande miseravel não só vivia de

mulheres, como de mulheres horrosa-

mente prostituidas. Isso é um facto.

A par dielle, quem está no Mundo?

Um dos mais activos collaboradores do

Mundo é o Borracho, como se sabe.. Outro

pulha refinadissimot Como elle bebedo,

como elle rufião, como elle reles, gros-

seiro, ordinarissimo, etambem rufíão au-

thentíco!

Outro é o Derouet, o mancebo do pa-

dre Farinha, a respeito do qual contare-

mos, em breve, episodios interessantissi-

mos.

O outro, o quarto,-deixarei para

outra occasião, que hoje não temos es-

paço, o Urbano Rodrigues-é o ladrão

das rações de bordo, das saias da creada,

da machina d'escrever, o nojento in-

vertido que dá pelo nome de Marinha

de Campos.

Só na redacção d'uma gazeta da re-

publica encontramos nos tudo isto. Quan-

do não se conhecesseni os outros, os que

pullulam por esse paiz,-e toda a gente

os conhece devido á patriotica acção do

Povo de Aveiro _bastaria para dar ídéa

do que são todos ellos.

Ora niestas condições admira que os

miseravcis estejam a pedir ignobilmente,

pulhamente, abjectamente, a amnistia?

Não admira! Quem recebe dinheiro da

Margarida das Flôres, e d'outras, como

recebia o Margarido, e dinheiro não

só para comer, como para sustentar a

propria gazeta, quem pede a somma de

quinhentos mil reis a um burguez ri-

caço, como pediu o Borracho, por lhe

ter cedido a propria amante, quem se

prestava a ser sachristão de Santa Iza-

bel para estar em contacto permanente

com o padre Farinha, quem roubou as

saias, as camisas e os brincos á pro-

pria creada, depois de ter roubadoa ma-

china de escrever, é claro que praticou

um acto muito mais honesto pedindo a

amnistia.

Muito mais honesto!

Pedir a amnistia seria uma grande

indignidade para um revolucionario di-

gno. Mas para um souteneur? Mas

para um grilheta?

E tanto que elles pedem a amnistía

como o rufião exige dinheiro á misera-

vel que o alimenta. Elles não pedem.

Elles exigem! E ameaçam com a na-

valha de ponta e mola se não lh'a de-

rem!

Sejamos justos. Elles são uns grandes

miseraveis. Verdadeiros grílhetas, Mas

peor do que elles, é quem redigir e assí-

gnar o decreto da amnistia!

Escreve O Liberal .-

cooneummou-se o acto ignob¡l.A amnts-

tia foi concedida. E' por emquanto secreta,

mas é Já um facto. :›

Ah! mas então nós tinhamos razão

para íçar, no domingo passado, o cama-

roeiro, signal de que andava... moíro

na costa.

Pois seja.

Começou o reinado... de D. Manel-

sinho 1!

~_-_M.__-_
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5 de agosto.

Gomes Leal converteu-sc ao calliolicismo, abju-
rou, repudíou todos os seus cscriptos anti-religio-
sos e filiou-sc no partido nacionalista.

A proposito dizem as gazetas coisas, esfre-
gando uns as mãos em ar dc rcgosijo, dizendo
outros *como o Car/rio da No¡tc-- - que foi uma
bella acquisição para o nacionalismo, mostran-
do-se anula outros despeitados pela perda que
solircram as hostes democraticas onde o poeta
do AHU-C/II'ÍSÍO c das (jiu/'idades tinha assentado
praça c ondc vinha combatendo.

Ora. a verdade é que ncm ha razão para se
regosxjarem uns nem para amuarcni os outros. A
bella acquisição que fez o partido nacionalista! A
triste a dcsoladora ironia!

Gomes Lca! é um decadente, manifestamente
um decadente, que dcu o que linha a dar, c por
ISSO a inconsulcração dos que o applaudem, or-
gulhosos da sua camaradagem intellectual, é
igual á dos republicanos que o réclamavam ainda
ha pouco _a proposito d'cssa triste publicação
pamphletarta das Verdades Crlías que, por si,
bastaria, se houvesse senso critico n'esta risonha
terra de basbaques, para coudemuar toda a sua
acçao combaliva.

Um poeta, um alto poeta que ao génio allizisse
um equilibrio mora! digno dc respeito não iria
nunca procurar a suja camaradagem d'cssa intima
ralé mental que se arvorou representante da dc-
mocracia d'estc occidcntc europeu. Nunca.

Pois então Gomes Leal que fez as Clank/nda,
que escreveu o Anti-(I/¡rísto, abanca na rua dc

S. Roque, ao lado do analphabetismo de !trança
Borges e d'alli, enlamcando-sc, sujando-sc, pros-
tituindo-se, atira, ajuda a atirar !ama aos que
combateu¡ a r'lla/¡tagr jornalística do campeão re-
demptor!

Espirito d'e'lítr?, este homem não foge, não se
envergonha da companhia d'csses pobres farçan-
tes, antes os réclama e sc deixa réclamar por

elles! E se orgulha da camaradagem obsolela e
se ufana com esse réclamo, e procura esse ré-

clamo!

Quem ousará, vendo as coisas claramente, com

imparcialidade, aifirmar que este homem não é

um decadente, mais digno de piedade do que de

troca? Evidentemente.

Assim, Gomes Leal não leva ~› nem podia lc-

var, vindo d'onde vem ~ ao partido nacionalista

a força d'uma auctoridade mora! indiscutível, nem

sequer a garantia de uma cercbração sadia, como

a de Fialho d'Almcida, por exemplo, que, apesar

dos seus desvarios moraes, pode aihrmar-sc bcm

alto, sem receio de errar, diante seja de quem

fôr, mesmo coutradizendo as afiirmaçõcs da cri-

tica litteraria do Mundo, ainda sabe escrever, é

um grande espirito e um extraordinario escriptor.

(.iomes Leal leva para o partido nacionalista um

espolio !itlerario dcsgraçadissimo, visto como

afora a sua obra de combate e demolição anti-

religiosa fica, apenas, o que se contem no cs-

paço apertado d'um zero.

Quando Ramalho esqueceu as ironias rebeldes

das Farpas para tomar assento na Academia,

para bíbliothecar na Ajuda, a fraudulagcm repu-

blicana não o coudemnou. Ramalho continuava a

ser o auctor admiravel da Hollanda. Mas quando

publicou um artigo condemnando o assassinato

do rei D. Carlos passou logo a ser, nos arraiaes

da democracia pifia, Ramalho, Canastrão.

Fialho d'Almeida foi posto pelas ruas da amar-

gura. Não houve insulto que lhe não dirigissein.

Mas... ainda havia uma caperança. Lá estava

o (iuerra junqueiro, ainda sc contava com o Go-

mes Lca! . . . Agora.. . foge o (iomes Leal, e

foge da maneira mais vergonhosa. Não como um

arrependido que, ajoelhando aos pés da cruz,

vac pedir á memoria suave do Nazareno um

pouco de fé e consolo, mas como o especulador

politico que muda de ideias como qualquer moço

de curro muda de jaqueta, e a democracia !usi-

tana, tanta vcz ludibriada, fica, muito pacata-

mente a chuchar no dedo e a lêr, sob estes ca-

lores que apertam, as Notas d'um par, do peda-
gogista Bernardino Machado . . .

O

O Ú

Não _vale a pena, não, dar grande importancia

a este |ncrdcnte.

Elle vem servir a miseravcl politica de especu-
lação de que vive e para que vive esta sociedade
portugueza e não representa mais do que um
dos multiplices aspectos da funda e, talvez, irre-
mediavel crise moral que atravessamos.

Gomes Leal não fará grande falta ao partido
republicano senão porque, sombra do que fõra, o
seu nome de poeta serviria para agitar como um es-
pantalho diante dos olhos esgazcados d'uma mu!-
tidão boçal, a sua passada gloria a rcivindicava
para si o partido que deu foros de corôa rea-
lenga :i borla azul do Sr. Bernardino e de bastão
de marechal ao canudo universitario d'esse tão
réclamado Affonso Costa. Por mais nada.

Gomes Leal fôra um poeta, mas não ficará
sendo um escriptor. Não era um philosopho, por
mais que pretendesse espantar os burguezes com
uns methaphisícismos indigestos que uma ou ou-

tra vez ímpingia ao publico. Não era um pensa-
dor, por mais que se desse ares de remecher em

doutrinas. Não tinha a calma serenidade d'um

critico. Incisivo na satyra, versejando, era chulo

na ironia fazendo prosa. Chalaceava querendo ter
espirito. A sua verve era uma blague de casa de
iscas. Não era, como prosador, um pamphletario.

Nem um humorista.

_Estão ahi as Verdades Cru'as. O partido repu-
blicano tem de pronuncmr-se,_,agora, a respeito
do seu lzomem--se elle era ja um decadente a
quando das verdades :Tuas ou se a decadençia só
lhe chegou agora que, depois de ter ajoelhado

aos és da cruz, foi buscar o santo e a senha

ao uelhas.

Para os espiritos claros, para os que vêem pe-

los proprios olhos, Gomes Lea! era, de ha muito

um espirito definitivamente condeinnado, e o

partido republicano cra simplesmente miscrave!
cspcculando com a sua rca!, inilludivcl decaden-
cm.

Da mesma forma que n'esle momento o na-

cionalismo dá uma triste ideia de si proprio aco-
lhendo o pobre poeta idiotisado e inutilisado
com o ar festivo de quem recolhe no seu seio
um andaz combatente de cujo esforço muito ha
a esperar e cuja perina algo pode fazer uma vez

empregada no serviço de uma causa.

_Não é motivo para desatentos nem para rego-
suos este ¡neidente dc agora.

O espirito de Gomes Leal não se acaba de
perder agora, como poderá insinuar a critica ana!-
phabeta de França Borges. O poeta morrera, de
acto, ha muito tempo e se não vale a pena en-
toar-!hc canticos a sua queda não merece as hon-
ras de responso . . . '

_ consequencia logica de uma vida de dcsiqui-
librio, de mcoherencras, de leviandades é o que
representa esse gesto apiedantc de apostasia.

Belgarino.
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Pelo que fi 'a dicto, comprehendc-se a ím-

portaneia extrema do arvoredo. E comprehen-

dcse a minha indignação em face da brutali-

dade indígena, que. nos tem deixado sem ar-

veres.

Que espiritos tão tacanhos! Que horizontes

tão curtos! Mas isto será ignorancia ou será

doença?

Eu ando sempre n'esta duvida. l'lu quero

acreditar que é ignorancia. Mas, frau'amentc,

custa . . . a engolir.

N'este paiz, por um voto deita-se abaixo

uma floresta. Não é uma arvore. E' uma flo-

resta!

t) proprietario queixa-se de que a arvore

que esta plantada na rua vae, por debaixo do

muro, comer-lhe um boecadito de terra ao

quintal ou á quinta? “eita-se abaixo a arvore!

A arvore tira-lho a vista da janella? Arran-

ea-sc a arvore., ou decola-se pelo meio!

isto é vulgaríssimo. Em Aveiro. em Coim-

bra, em \'izcu, em Lisboa. Eu tenho visto fa-

'/.or isto em todas as terras do paiz.

Mas faz-se peor. Deitam-se arvores abaixo

sem interesse nenhum. E, uma estupidez, chega

a ser uma infamia, cortar uma arvore gigante

por amor d'un¡ voto ou para agradar a um amigo.

Mas faz-se peor. 'Deitam-sc arvores abaixo sem

interesse nenhum! '

()ra isso já não e ignorancia. E' fundamen-

tal estupidezl

Então aquelle que cortou Os cyprestes no

cemiterio d'AVeiro?

Mas ha cem casos como este.

l'ma vez um vereador, recentemente eleito,

passou por uma das ruas d'esla cidade, orlada

de faias magníficas, c embirrou com elias.

Achou-as grandes. Parecei'am-lhe mal. Não lhe

agradarani. Cortou-asl

E mesmo para mostrar que cru alguem.

Elle queria mostrar que era homem, que sa-

bia fazer alguma coisa, que tinha ideias. Cor-

tou-as!

'l'al e qual como o outro do cemiterio. Nin-

guem lhe pediu o cortc dos eyprestcs. (ls

mortos, coitados, não reclamam! Mas elle não

gostou d'uquíllo. Achou aquillo pesado, triste.

rIlinha falta d'ar! Queria ar! E toca a deitar

abaixo os cyprestes.

Isto e ignorancia? Ou é fundamental estu-

pidez?

Por ignorancia elle não sabe, o cidadão so-

berano, que a arvore é um elemento admiravel

dc correcção atmospheriea. Não sabe o papel

que ella desempenha cm relação á, saude c ás

culturas. (“cine-lhe um boccadito de terra?

Projecta-lhe, da estrada, um boccadito de som-

bra sobre o trigo ou sobre o milho? E as

compensações, as enormes compensações germes

que lho da? Isso não sabe elle. Mas o que

elle. sabe é que. trocou com aquella arvore. as

suas primeiras impressões. E' que ella recolheu

os seus primeiros sentimentos. E' que ella foi

sua companheira, sua protectora. Protectora

cheia de bondade. ('ompanheira cheia de mei-

guice. Sata, que é bruto!

Foi á sombra d'aquella arvore, junto

d'uquelle tronco, que elle apprendeu a falar e

que elle. apprendcu a amar. Foi alli que con-

trahiu as suas primeiras amizades e os seus

primeiros amores.

Alli, sentindo na primavera cantar 0 rouxi-

nol e o melro, ouvindo o perpassar suave da

brisa e o ronco do furacão, gemer e chorar,

rir e gritar, apprendeu todas as linguagens

e formou a alma em todos os sentimentos.

Aquella arvore recorda-lhe tudo. Aquclla ar-

vore é um memorial extenso de factos, um re-

positorio enorme dc alegrias e tristezas. E'

parte integrante da sua vida. Ella tomba c

com ella tombou uma porção, e a mais intima,

e a mais delicada, da sua existencia.

No meio da minha irritação contra a besta

que destruiu as arvores seculares que existiam

em varios sitios d'Aveiro e suas redondez.s,

eu agradeço-lhe infinitamente 0 ter deixado

ainda de pé uma aqui, e outra alii, e outra

alem. E' o que me \'ale. (Í) que seria de mim,

sem elias?

Eu olho-as, e, olhando-as, vivo. Vivo uma

vida intensa. llma vida toda ella do coração,

toda ella do espirito.

Vendo-as, ouço vozes argentinas, que me

deliciam. Risos suaves, que me encantam. Gar-

galhadas alegres, que mc levantam o espirito,

ou suspiros e lagrimas que me perturbam e

agitam.

Eu todos os dias chego á janello do meu

quarto, d'onde disfructo um enorme panorama,

a conversar com as affeiçõ'es queridas da mi-

nha infancia e da minha juventude. Tudo ac-

corda aos meus olhos. Tudo revive. Tudo quanto

ha de mais puro, de mais affectuoso c de mais

delicioso. Porque essas grandes amigas, as ar-

vores, ainda teem essa vantagem. Não nos re-

eordam senão o que é doce, suave, encantador,

hello, sublime. Nunca o que é cruel, perverso,

horrendo ou impuro.

As imagens que elias evocam são sempre de

magia. Se eu estive ao pé d'ellas com uma

mulher linda, essa mulher apparcce-me agora

scductora. Os seus labios, os seus olhos, os

seus eabellos, os seus perfumes, tomam agora

um aspecto divino.

As formas phantasticas d'uns troncos e ramos

d'um grupo d'alamos que eu vejo ao longe!São por-

ticos soberbosl Columnas d'uma delicadeza ad-

miravell Arcos de uma pureza extremal Capi-

teis graciosissimosl Um conjuneto elegante, im'

ponente, com recortes e. rendilluulos nunca vis-

tos. Nem Alhambra, nem o alcaçar dc Sevilha,

nem eastellosdc fadas, nem palacios das mil e

uma noites me deram, jamais, tão encantadora

perspectiva. E atravez d'aquillo uma atmosphera

tenue, tão tcnucl acinzentada, glauca, a desfa-

zer-se em fume leve, onde corre,a banhar-se, o

meu espirito. Que banho de saudade, de luz,

de. amor! ('omo elle me delicia! Até que tudo

,se condeusa, toma corpo, formas, e, accordan-

do-me, sc converte na realidade. E então é uma

nuvem de tristeza que sem, lá de longe, pou-

sar sobre o meu coração envelhecido!

Para amar as arvores não é preciso ter cul-

tura. Basta ter um ligeiro sentimento.

E' tão profunda a solidariedade entre o llO-

mem e a arvore. é tão espontanea a attracção,

são tão intimas as relações que os unem, que

n'ella 'ao gravar, no seu tronco, as melhores

recordações da sua vida. A cada passo encon-

tramos troncos d'arvorcs, golpeados de datas e

de nomes. Cada uma d'aqucllas datas, cada um

d'aquclles nomes representa uma expansão dos

mais doces sentimentos. Que a arvore ouviu,

recolheu e perpetuou.

Como é que o bruto lhe paga, mais tarde,

esse serviço? Derribando-a!

Eu não digo que isto seja /iuulummlul estu-

pidm. Mas o que se vê, em tudo, até n'esta

inconscicncia com que se sacrifieam as arvores

em todo o paiz, ê que o sentimento nacional

anda cmpcdcrm'do. Não ha sensibilidade de in-

telligcneia, nem de coração. Anda tudo broneo,

embrutccído, (-mp6(l0rnltl0.

Sempre imitadores, sempre amaca-adOs, que-

rendo reproduzir o que se faz no extrangeiro

sem termos preparado para isso o espirito pu-

blico, andamos agora ahi com a festa da ar-

vore. Mas essa eeremonia, que aliás não con'

demnamos, não cria o culto. O culto cria-se

fazendo vibrar as cordas da alma. E isso ha

dc se fazer no homem, para que possa dar

bons resultados na criança.

E' bom educar a creança no respeito e no

amor da arvore. Mas é indispensavel mostrar

ao mesmo tempo ao adulto, pela acção da pro-

paganda falada c cscripta, quanto a indiffc-

ronca pela arvore é attentatoria da razão c do

sentimento. Materialmcnte e moralmente um

attentado brutal.

Que não se. justific'. E que ncm sequer se

explica.

C'.

  

Grande malandro!

*WW

O Marinha, o ladrão que roubou as

fraldas á creada, escreve que os repu-

blicanos não pedem a amnistia. Mas

logo a seguir accrescenta:

i'm governo liberal e honesto não esperaria

que lhe fosse lembrado o cumprilnento de um

dever que irrecusavelmente lhe impunham as

condições especiales em que subiu ao poder. E

assim como é justo que se diga que o minis-

tro da justiça, Fratel, procedeu como liberal,

subserevendo a portaria de censura ao arcebis-

po de Braga, assim é tambem de justiça dizer-

sc que o governo só se teria conduzido como

liberal se. não tivesse deixado passar as suas

primeiras 24 horas de exercicio do poder, sem

apresentar ao rei, para elle assignar, o decreto

de amnistia.

Essa nmnistia so beneficiava alguns des-

graçados attingidos por uma lei revogada ha

muito pelo desuso c alguns jornalistas feridos

por uma lei d'imprcnsa condemnada pela opi-

nião publica e pelo proprio partido regenera-

dor, antes mesmo de approvatla pelo parla-

mento, que n'esse lance, como de resto em

tantos outros, esteve muito abaixo da sua

missão.

E não pedem a amnistial

Feridos por uma lei d'imprensa con-

demnada pela opinião publica!

E em Aveiro, em Vizeu, em Braga, os

miseraveis, sendo jornalistas, chamam

aos tribunaes, depois de os terem pro-

vocado nas suas gazetas, os jornalistas

adversarios que vantajosamente repellem

pela penna as suas infamias!

E eu hei de morrer sem ver estes

grilhetas fuzilados contra um muro!

Choldra
GW:

Se o corpo eleitoral portuguez não tivesse, de ha

longo tempo, esquecido em grande parte toda a noção,

todo o sentimento de dignidade propria; se não hou-

vesse descido ao mais baixo da degradação cívica; se

não se prestasse n ser um reles manequim, nas mãos

de meia duzia de ambiciosos de grandezas, a adminis-

tração publica de Portugal nunca chegaria no misero

estado de descalabro, que attingiu, e nunca tcrium sido

possiveis os successos aviltantcs e criminosos, que

enodoaram nos ultimos annos, perante o mundo, o

nosso bom nome de povo culto, cordato e cavalheiroso.

Se não existisse a passividade, indígna dos eleitores,

nunca occupariam posições proeminentes individuos, cujos

actos, subidas e provados, lhes dão direito, em recta

justiça, a uma cells de penitenciaria ou a um farda-

mento de dcgredado em Angola.

Se os eleitores cumprissem honradamente o seu de-

ver, nunca se veríam, nas cadeiras do parlamento, como

representantes da nação (?ll), homens accusndos, pu-

blicamente, de roubadores da prOpria mãe e das irmãs;

de falsificadores de escripturações; de bebedos e de-

vassos, vivendo cm concubinnto com cunhadas; de con-

cussionnrlos, demitiidon, como Ines, de cargos publicos;

de descartados escrocs da advocacia; de revolucionarios

a bombas explosivos, que ufanauiente se vaugloriam do

feito; de cumplices ou mandantes dos cobardcs assas-

sinos do Terreiro do Paço; eml'im, de um nunca acabar

de mazelentos da alma, nos quncs a força do codigo

penal, justamente manejada, acharia uma mestre enorme,

para ceifar.

Sc o corpo eleitoral portuguez não se tivesse nviltado.

mostrando-se inconsciente e corruptivel, venal e sem

pudor, não era possivel, imaginavel, sequer, que o rei

chamasse e erguesse à culminancia, onde se acha, o

homem que o fallecido conde de Burnay accusou, n'uma

assembleia geral da companhia dos tabacos, de se lhe

ter offerecido, por dinheiro, para cessar a campanha

feroz, que estava fazendo no seu periodico, contra n

mesmo companhia; o homem, que, tendo visto esta

imputação repetida no Jornal do Commercio, sem nome

do arguido, enfiou a carapuça na cabeça até as orelhas

e queria abafal-a com um duello; o homem, aquomo

director d'aquelle jornal, hoje seu amigo (lll), recusou

qualquer satisfação, sem que previamente o chamasse

nos tribunaes, e que se calou, que se calou miseravcl-

mente e se encolheu, como um cão aceitado, que foje

com o rabo mellido entre pernas; o homem, que ex-

pediu portarias surdas, defraudando, illegalmente, as

receitas do Estado; o homem, que a opinião publica

aponta como chefe politico dos incendiarios, que inva-

diram quatro povoações irasmontanas, ameaçando os

seus habitantes de as espingardearem, e queimnram os

documentos, com quo podiam obrignl-os n resarcir o

erário da quebra do receita resultante d'aquellas portarias

abusivas; ohomem que expoliou, da posse de um rico

manancial, a camara municipal de Chaves; o homem,

que sendo ministro, ordenou telegraphicamente ao go-

vernador civil da ilha da Madeira que ludibriasse os

donos das fabrica:: d'nssucnr, em proveito de Hinton,

a quem queria dar, de mão beijado, um monopolio au-

brepticio; o homem, que contra lei expressa accumu-
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lava um rendoso e alto cargo publico, com o de chefe de

um banco, com negocios dependentes da sua repartição

eque está ú bica dc pedir a prorogaçüo de grossos favores

do Estado; um homem, suspeitado fortemente do pra-

ticar veuiagas no exercicio do seu emprego; um homem,

finalmente,que todos vêem mancommunndo, ás escan-

caras, com os revolucionarios dínamitistas de houtem.

com os inimigos da monarchia, que, por todos os meios

procuram derrubar, insistentemente.

Se o corpo eleitoral, da nação, se houvesse feito res-

peitar, os arrunceiros lnsolentes nunca sc utreveriam a

converter u sala da camara electiva em casa nausea-

bimda de tavolagem pataqueira, onde os pontos fazem

o seu jogo, com o navalhño, de ponta e mola, aberto

em frente de si; nunca El-Roi ouzaria atirar ás faces

da gente honesta, profundamente revoltada contra tão

vis agitadores, os decretos, que investiram no poder

executivo os birbantes, que fizeram a sua carreira a

calcnr aos pés todos as leis, incluindo as da moral, e

as que mandam respeitar a dignidade proprial

Eu bem sei que nos cadernos do recenseamento

eleitoral estão inscriptos muitissimo¡ homens de imma-

culadu probidade, que só mudam de partido pormo-

tivos graves e justos, quando mudam; mas, por des-

graça_desgraça enorme-abundam tambem, a par

d'esles, até nus classes illustradss, simples eleitores e

caciques, que mercadejsm os seus votos, com a mesma

facilidade e impudor, como as ramciras de profissão

alugam o seu corpo. Estes por um emprego, que re-

presenta dinheiro, ou por qualquer despeito, muitas

vezes incontessavel, mudam de mnásio como o faz

qualquer barregà intercsseira ou hystérica. E a cons-

ciencia. la dentro, no seu intimo, fica silenciosa e mu-

da, e nem sequer lhes dá o menor rebate contra a

nojenta acção que praticam¡

E são estas creuturas avuriadus, são estas desafo-

rudos sovandijas quem mais grazinn dos feitos dos

outros politicantes. .. Como tado isto desolador e

trislcl

0h! intima ralé dos votantes; ohl eleitores prosti-

tulos, não haverá um prestante raio que vos parta a

todos, que vos suma, reduzidos a cisco nas profunde-

zas do iuferno?l

Uni por/agitar.

Patriotisnmpublicano

0 patriotismo é um nobre sentimento, que se

traduz no maior ou menor affecto, que todos

nós dedicamos a esta faixa de terra. onde eu-

caminhamos Os primeiros passos, articulamos as

primeiras palavras e cicinmos as primeiras pre-

ces.

E' uma virtude cívica que se exteriorisa de

diversos modos: na maneira como acolhemos os

nossos artefactos e as obras da nossa litteratura;

como concorremos :is exposições de pintura e

esculptura, íncitando os nossos artistas para que

trilhem com brio a senda luminosa da Arte;

como occultamos deante de extranhos, alguma

questão interna que seja desprimorosa para o

nosso paiz, não deprimindo d'esla forma qucin

só se deve exaltar e cnnobrecer; como recebe-

mos os nossos valorosos soldados, quando re-

gressam das inhospitas plagas africanas, cobertos

dos immarcessiveis louros da Victoria e final-

mente, da maneira como acatamos a passagem

da nossa bandeira e ouvimos o hymno nacional,

quando executado pelas bandas marciaes.

Como se vê são muitas e diversas as formas,

porque sc pode manifestar o amor da Patria.

N'esta nssoladorn crise moral que vamos atra-

vessando, (em que campeiam infreues os mais

vis interesses e as mais mosquínhas ambições,

que como hervas damninhas n'uma seara d'ouro,

tem effectuado um pernicioso trabalho de desor-

ganisação na sociedade portugucza) por vezes

até o proprio patriotismo tem sido poslcrgadol

Não é desconhecido para ninguem, que andam

muitos agitadorcs de officio, atuando constante-

mente a chamma da revolução nos espiritos, para

mandarem dizer coisas pavorosas da nosssa situa-

ção politica para o estrangeiro, e d'esta maneira

darem azo a que os especuladores financeiros,

façam as suas negocialas com os fundos.

Tambem ninguem ignora a forma como se

escuta o hymno nacional, quando tocado nos

jardins publicos.

A maioria do publico nzio se descobre, ha-

vendo comtudo a distinguir, os que o fazem

por ignorancia dos seus deveres do cidadãos e

os que, por uma condemnavcl falta de educação

moral o cívica, se comprazcm não só em esta-

rem cobertos, mas tambem em dirigir motejos,

aos que o ouvem religiosamente.

Já uma vez assistimos a um facto vergonhoso

no theatro Principe Real. A orchestra executou

o hymno da Carta, levantando-sc respeitosamente

quasi toda a plateia, emquanto a galeria oia

assobiando e pateando ruidosamentc. 0 mais de-

ploravcl porem é que entre os que estavam de

pé, avultavam uns G robustos embarcadiços iu-

glezes que pasmavam com o que viam.

E' devido a essa dissolvenle propaganda de-

magogica, que explorando criminosamente a

pouca instrucção e educaçao do nosso povo, de

tudo se serve para fazer urna baixa politica.

São eiles os republicanos, que á sombra d'uma

hypocrita abnegação de porta aberta, teem esta-

belecido um verdadeiro cabos na politica portu-

gueza.

Querem elles insinuar na mente obscurecida

do nosso povo, que o tirar o Chapeu ao hymno

nacional equivale a tira-lo :i monarchial

Não comprehendem elles, os torpes especula-

dores politicos, que o hymno é da nacionalidade,

não é da monarchia; quando elle é ouvido cm

terras estrangeiras, os que o respeitam, não

prestam culto á monarchia mas sim á patria

portugueza.

E então nas suas escolas em vez de ensina-

rem as creanciuhas a entoar com brio o hymno

portuguez, para o terem sempre na memoria,

ensinam-lhes a Marselheza como que elias ti-

vessem abjurado a sua nacionalidade para se

tornarem francezas; em logar de as obrigarem a

venerar essa gloriosa bandeira das quinas, que

tremulou ao sol de tantas batalhas c em cujos

refegos palpita a alma nacional, mostram-lhes

um trapo vermelho e verde dizendo-lhes ser o

emblema da futura republica.

E então essas crianças educadas n'uma almos-

phera da canvoncionalismos torpes, são as que

mais tarde hão-de desrespeitar o nosso pavilhão.

por não lhes terem ensinado que elle, alheio a

qualquer politica, só representa Portugal.

0 seu azul significa este ceu d'anil tão bello

que é o apanagio da nossa terra; o branco são

as espumas alvinitentes d'esse mar temeroso que

foi a liça dos nossos heroismos. E querem os

nossos demagogos substituir este symbolo sa-

grado, que deixa entrever nas suas pregas um

passado glorioso affirmado em conquistas heroi-

cas e assombrosas descobertas, por um farrapo

que tem as côres das bnndeirolas de signaes dos

caminhos de ferrol

Em vista do vermelho representar o sangue e

o verde a esperança, para nós esse trapo tem

esta significação: esperança do sangue. Não ha

duvida, que define bem a futura republica.

Mas os nossos republimnos approvam essa

substituição, e andam então alii illudindo incan-

tos com um patriotismo falsificado só para seu

uso.

E ainda hn ingenuos que param embasbaca-

dos, para ouvir os mal alinhavados aranzcis de

tão tristes e sordidos charlatãesl

Porto, 1910. Francisco Ramos.
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. . . Sr. Homem Chrisfo.

Cada vez cslú mais desaforado o heroe das

aguas de Vidago, da Companhia dos Tabacos, do

Banco Ultramarino, da Administração Geral das

Alfandegas e por ultimo da presidencia do con-

selho, por obra e graça do Crieas,dns abelhas do

Paço, ou antes, da abelha mestra do Paço. Esta

alcunha de Cricas que o .er. Homem Christo poz

ao intrigante-mor d'esles reinos, Wenceslau do Li-

ma, tem sido universalmente bem acceitc, pelo

bem apropriado do termo.

O homem não perde já a alcunha e ninguem

o denomina d'outro modo. E' o Cricas para a di-

reita, o Cricas para a esquerda; é o Cricas co-

SldO, assado, frito, de todos os modos c feitios.

Até as senhoras lhe acham graça e _julgam a al-

cunha bem apropriada. Está portanto consagrado

que o Wenceslau é o Cricas para todos os ef-

feitos. O homem que pelas suas intrigas, junto

com Alpoim e a abelha mestra do Paço fez pre-

sidente do conselho Teixeira de Souza, anda fu-

gido para escapar á troça, á gargalhada e ao ri-

diculo de que o sr. o cobriu cor: a sua alcunha.

Lá anda a correr montes e vales, a ver se es-

quece a alcunha. Mas faça o que fizer, ando por

onde andar, a alcunha de Cricas é que elle já

não perde, jzi lhe não sabe do cima do lombo.

E: a recompensa do alto falto que praticou, scr-

vmdo-se da sua mysteriosa influencia nas altas

regiões, para nos impingír o Teixeira de Souza e

mais a sua magnifieente quulrilha para gover-

nar este miseravel paiz.

.Não ha nada para matar um homem como o

ridiculo e até mesmo uma phrase. Esta sua phra-

se, sr. Homem (Jhrisio, matou Wenceslau de Li-

ma. Jú .João de Deus dizia: "mal sabem os po-

liticos o mal que lhe podem fazer os poctus.»

E assim e; arranjam uma versnlhada que se

infiltre no espirito do povo, façam Os cegos ces

pediutes de todo o paiz canta-la, com uma mu-

stca ligeira e bcm apropriada, c eu affirmo que

é o maior rombo que se pode fazer ao politico

devasso e corrupto, como é Teixeira dc Souza

Zé Gstuno, Affonso Costa, Alpoim o qucjandos.

Sc n'esla campanha eleitoral tivessem seguido o

conselho que lhes de¡ outro dia,de fazer os cau-

didatos todos percorrer os seus respectivos cir-

culos, fazer manífestos no paiz, fazer discursos

ao povo ao sahir da missa, cfc., etc.,que eu lhes

affirino que o paiz já se tinha levantado n'uma

onda de indignação c já esta corja de banda-

lhos tinha sido corrida. Ainda que o rei qui-

zesse, as abelhas c os znngãos, o paiz ter-se-ia

imposto e estaria a estas horas livre d'estu infa-

mc quadrilha que o está a explorar.
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A mais recente proeza, verdadeiramente epica,

dc Teixeira de Souza, foi a do Credito Predial

revelada na assembleia do dia 30 de julho ulti-

mo por Eduardo Burnay.

Alem de tratantes, idiotas e immoralões!

Contou Eduardo Burnay que Teixeira de Sou-

za o mandára chamar a sua casa e lhe dissera

que queria salvar o Credito Predial, mas neces-

sitava de um homem da sua confiança para pôr

à 'testa d'aquelle estabelecimanto e não encon-

trava outro senão elle,Burnay.

Que se tinha terminantemente recusado, mas

em vista das instancias de Teixeira de Souza,

lhe pcdira para reflectir o lhe daria depois a

resposta. Demorou ainda trez dias, no fim dos

quaes lhe escreveu uma carta, que temia as-

sembleia, declarando acceitarl

Phantasticol Mírabolante de andacia, de cy-

nismo e de desavergonhamento l Todos sabem que

havia uma lucia de tigres entre Albino Rodrio

gucs e Burnay para disputar o logar de gover-

nador do Credito Predial. Entre Burnay e Tei-

xeira de Souza havia manifestas incompatibili-

dades, rnotivadus por factos succedidos no tempo

em que este ultimo foi chefe da fiscalisação dos

tabacos em 'l'iaz os Montes e pelos artigos que

Buruay escreveu no Jornal do Commercio.

A incompatibilidade era tao grande, que quan-

do ha dias começou a correr que Burnin se ti-

nha passado para Teixeira de Souza, um amigo

intimo de Teixeira de Souza que com elle con-

vivia na maior intimidade, disse o seguinte: se

mc disseram que era possivel apanhar uma es-

trella, ainda seria acreditavel; agora que Bur-

nay se passou para Teixeira de Souza roputo o

impossivel dos impossiveis. Não se calcula n cara

com que ficou este individuo quando o boato se

confirmou...l 0 caso foi o seguinte: Burnay

tem influencia no concelho de Mafra e Teixeira

de Souza queria esses votos. Como não tem es-

crupulos de especie alguma e sabendo que Bur-

nay dava a sua alma ao diabo para ser gover-

nador do Credito Predial, deitou as incompatibi-

lidades para traz das costas e premeditou com-

prar os votos de Mafra pelo logar de governador

do Credito Predial.

Ah¡ tem, sr. Homem Christo, a chave do eny-

gma d'oste mirabolante caso.

Mas como e que Teixeira de Souza sc vae en-

volvcr nos negocios do Credito Predial, elle que

deitou a terra o ministerio Beirão por causa dos

escandalos do Credito Predial, com os quaes

Beirão e os seus collcgas nada tinham, e se vae

lançar nos braços de Burnay cheio da responsa-

bilidades nos factos succedidos n'aquelle estabe-

lecimento? Não ha palavras para classificar este

estupendo caso l

Teixeira de Souza que precipitou o governo

anterior por causa dos escandalos do Credito

Predial, está mancommunado agora por via de

Burnay com esses escandalosl Ha nada mais ty-

pico, mais deprimente, mais pulha o mais vil do

que toda esta quadrilha?!

Quem é mais pullia, Burnay ou Teixeira de

Souza?

Arcadas ambof

Foi no dia 30 de julho ultimo espalhado um

folheto, nssignado por José Bello, em que diz

coisas phantasticas de Burnay. Que este fez ac-

cusações que Bello julga inexactas. Entre outras

accusações diz o seguinte:

i Quem affirma isto é o sr. dr. Eduardo

Burnsy, actual governador interino da Compa-

nhia, e pelo menos ha dois almas consecutivos.

vice-governador em exercicio, com procuração

amplissima do err-governador, alem de anto-

riormente, membro do conselho fiscal desde

1902. »

Diz mais o sr. Bello: -.

« Ora todas estas affirmnções manifestam ape-

nas um proposito o dc sacudir as responsabili-

dades do sr. Eduardo Burnuy sobre as cestas de

pessoas que se acham ainda no regimen de instruc-

ção secreta e exclusivamente accusatoria. . .n

Entao cahiu o ministerio Beirão por causa do

Credito Predial, com o qual clio nada tinha, e

fica o ministerio Teixeira de Souza mancommu-

nado com Burnay responsavel directo de tudo

quanto se descobriu? Miseraveis, tartufos inde-

eentculll E subscreve o rei a esta ignobil tra-

tautada? E está processado o Povo de Aveiro

porque põe estas e outras masellas a descoberto?

E está presidente do conselho de ministros o

homem que chafurda n'eslasignobeis trampoliui-

ces“?

Saiba l). Manuel, olhe para isto, ponha cobro

a isto, corra esta cafila quanto antes, tire-lhe

o mando, porque são indignas de o exercer.

 

Salve, salve a nossa patria que para isso é que

rei.

Mas, porque foi que o Senhor D. Manuel de-

mittiu o ministerio Beirão pelo facto de José

Luciano ser g0vernador do Credito Predial e o

vae entregar a Teixeira de Souza que tem n'a-

quelle estabelecimento correligionarios seus, taes

como: Pimentel Pinto, Marquez d'Aviln, José

Vianna, Conde de Mendia, Conde de Mesquita,

eet., etc., com bem mais responsabilidades? Não

conhecia Vossa Magestade estes factos? Damos

de barato que não os conhecia, que o engana-

ram, mas agora que os conhece ponha fora esta

cufila que o engana, que o explora!

:k
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Senhor D. Manuel, não deixe este miseravel

governo fazer as eleições.

Vossa Magestade era contrario :i dissolução.

Recusou-n a muitos miuisterios e foi da-la ao

mais crapuloso dos politicos do nosso paiz.

Pois bem, se deixa essa quadrilha fazer as

eleições prepare-se para dar breve outra disso-

lução, e fazer outras eleições, porque, quer

queira quer não, este governo tem as horas con-

tadas. Se não cahir antes das eleições fica tão

escalavrado, que cabe fatalmente depois. Apos-

tava com Vossa Magesiade, até a minha cabeça.

Livre-se d'essa quadrilha, Meu Senhor, livre-

nos a nós que somos seus subdilos leaos e des-

interessados.

Já outro dia lhe dissemos, que quem escreve

no Povo dc Aveiro, não quer ser ministro, não

quer pertencer a syndicatos, nem quer empre-

gos, nen¡ benesses, quer ver prospero este paiz,

nào quer que lho aconteça o que aconteceu a

seu infeliz pac quo dcsprczou os conselhos que

llic deram pessoas absolutamente desinteressa-

das, e Vossa Magestade vac seguindo 0 mesmo

trilho. Não se illuda Meu Senhor, quem lho dis-

ser o contrario quer compromettol-o.

Ponha esta cut'ila no meio da rua, para não

ter d'ir de cambulhada com clic.

Vossa Magestnde já tem tido occasião de co-

nhecer a gente com quem está mettido e a falta

de vergonha e pundonor que essa quadrilha

tem. Consta que , Vossa Magcstade se recusa a

assignar os decretoa da amnistia, da demissão

do governador geral de Angola, tenente-coronel

Roçadas e da transferencia do delegado Correia

Leal. Fez muito bem, admiravelmente bem, opti-

mamcntc bem.

Sc eSsa gente tivesse vergonha linha logo pe-

dido a demissão. Mas hão de engulir espetos e

deixar que Vossa Magesladc lhe deite chumbo

derretido pelas guelas abaixo e vae ficando e

lindo ficar, ainda que a corra a bico de bota.

Não tem vergonha, não tem brio, não tem digni-

dade, não tem nada, senão barriga, estomago e

vaidade.

Homens d'estes não servem para governar um

paiz. lndubitavelmente esse governo é o mais

devasso e mais corrupto de quantos nos teem

governado. Nada o detem.

Haja vista n corrupção que tem lançado por

esse paiz fora. Para arranjar votos dá tudo, pro-

mctte tudo, e falta amanhã ao que hoje pro-

metle com a mesma desl'açatez, com a mesma

cara de cynico, como se nada fosse com elle.

Mas, a meu vêr, por muita devassidão que haja,

elle não pode comprar todos os devnssos, não

por falta do vontade, mas por não ter dinheiro

para o fazer. E aquelle que vê o visinho rece-

ber dinheiro ou beneficios, pelos votos de que

dispõe, julga-se não ser menos do que o outro,

e, ou lhe dao dinheiro, ou tica em casa, ou vao

para os udversarios. E se não fizer isto é tolo.

Nunca difficultei a um eleitor que se passasse

para o adversnrio que lho promeltia dinheiro;

vzi, não perca a occasião, mas diga quanto lhe

deram e exija antes da eleição. l'roclamava a

toda a gente que fulano se tinha vendido por

tanto, e que ninguem votasse sem ser pelo mos-

mo processo, pois que o seu voto, o seu valor e

a sua influencia não valiam menos. Dava isto

em resultado que quem empregnva estes proces-

sos perdia sempre as eleiçoes, porque era impos-

sivel ter dinheiro para comprar todos.

A uma aldeia ia prometter uma ponte, ou

umas obras na egreja, e exigiam-lhe logo o di-

nheiro. A aldeia visinha não dava os votos senão

pelo mesmo processo.

Sigam processo analogo com este governo e de

duas uma, ou obtecm o melhoramento desejado

ou elle perde, fatalmente, as eleições.

Ahi fica a receita sem querer nada por ella.

Aproveitem, pois; não encontram outra occasíão.

Agora é quo é dar-lhe. Ou apanham o melhora-

mento, ou vão votar contra o governo que dá

aos outros eine deixa a mim a chuchar no dedo.

Os outros não são mais do que eu.

Mas tomem cautella, exijam antes da eleição o

cumprimento da promessa, senão ficam comidos.

A. P.

DlÉ;BO I ,O

HEGOU novo sortido d'este bonito entrete-

nimento com o qual se fazem lindos e ap-

paratosos exercicios.

CASA SENNA-Salão de jogos

48. Rua Nova do Almada, 52-LISBOA
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Vindo de Praganñ está nn capital do Estado o atamado

administrador, quc aqui appnrcce depois que os jornaea da

metropole tomaram a peito a questao do grande e antigo

syndicato e se começaram a cruzar telegrnmmus offlciaes

com o governo de Sua Majestade e particulares entre os in-

teresaados.

Quando o ex-govornador Novaes Rebello batera us mat-

las e d'ellns aaltaram espavoridas as lebreu: 30 para 40 mil

rupiua desviadas da fazenda ide Dainth para nqucllu admi-

nistracao;-18 a 20 mil rapina desvlndas e logradus pelo

canal do arrematante do abkuri de Damão, em consc-

quencia da disiilaçño do espirito mais fraco, que lho fOrn

consentida, contra as condições do contracto, em 1905 111906,

mas com todas as tomialldades de despacho tnvuravel da

Guarda Fiscal sob a informaçllo bem elaborada do governa-

dnr do Damão. distincto official da nossa armada, sr. Vaz

Guinmrães;-a madeira riquíssima. de que se falou, vinha

das mesmas mattos para a construcçao do palacio encan-

tadn, de ton-iões, construido no Alto da Conceição-etc. etc.,

o celebre administrador tinha sido tambem então chamado

a (30a c todos suppunham que mio voltaria mais a Praga-

na. que seria exonerado.

Mas quem l'oi exonerado foi o cr. governador Novaes(!?)

E o seu sucueasor, o ar. Horta e Costa não só o livrou de

tudo mas ainda o obsequluva convidando-o paraos almoços

c jantares do palacio. pondo-lhe a disposição os trens do

governo, (ou da bateria) e mandando-lhe abanar, durante

os 14 mezes, quo se demorou em (1611.3 gratificnçfio de

200 ruplas menssos,arbüradn para o serviço da laminação da

Praganã e que elle esteve percebendo dosde o governo do

sr. Joaquim J. Machado (1597 a 1398).

E o nr. Horln e Costa angariou mais tarde uma demons-

tração a favor do sr. Joaquim J. Machado, quando promo-

vido a general, e foi visitar a Praganã, passando por Du-

mño, e sem se dignar pôr os pés u'esta parta do districto,

exactamente como fez nquelle general na sua passagem

pela India, do volta dn delimituçno das fronteiras do Macau

para naturalmente.. ir ver as fronteiras da Praganã, e conhe-

cer o valor da parte das aldeias Bonfá e Bildari, cedidas
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pelo syndicato ao reino viainho de Darampor. (O Colonial

n.° 35 de (LG-910;.

O sr. Eusobio da Fonseca não era simples inspector ex-

traortlinario da fazenda da India como suppõe O Colonial.

Elle para ea veio como sgndlrantc, como tal recebeu seus

grossos vencimentos e como tal foi. pelo menos, discutida,

na Imprensa local, n sua entidade funccional. Elle no seu

relatorio declara o rendimento florestal da Pragana ttto 'di-

minuto que quasi chega a ser lncomprehonslvol . . . 64

contos do reis..

E todavia continuou nllo só intangível a administração

florestal mas ainda favorecida c muito. apelar do sr. Ense-

bio ter sido Intimo do sr. Horta e Costa e até commensal

por algum tempo. apesar de ntlo ter passado eIn silencio

tudo o que se apurara na syndicancia, mediante depoimento

da muitas testemunhas, e apczar. finalmente, do sr. consc-

Iheiro Maclmdo pelo interesse que tem mostrado, saber pur-

feltamento de tudooque por lá val n'essa Praganz'i, da qual

S. Exa afastam a fiscalisaçllo superior do governo districial

desmembrendo-a do districto por uma simples l'ort.Prov.,

com que ferira a letra organica do respectivo decreto.

O sr. Horta c Costa conhecedor e participante de tudo

Isso não ae pode livrar do enorme peso das responsabili-

dades que o esmagam e o exauctoram.

A administração florestal não é de hoje, e da governação

do sr. Joaquim J. Machado. e do sr. Galhardo. Mas decla-

rada a imcompatibilidade com a do ar. Novaes Itebello, que

promoveu a syndicancia, fui tcmcrario querer o ar. Horta c

Costa smparn-ia na sua governação do normalidade.

Destacaram-se os dois extremos oppostos, e o florestal

arrastou na queda o moral.

Lamentamos que não pudesse S. Bizu resistir á influencia

do meio. Nilo tInIIa ganho a precisa adaptação dos sentimentos

e das ideas politicas do sr. Joao Franco. para se conservar

superior squella influencia: cuIIiu.

0 Jornal Heraldo. de Nova (iôa e a sua inimiga A India

Portugueza. de Orlim, dao-lie os braços como campeões da

situaçao em defeza da administração florestal e da gover-

naçtio do sr. Horta n'olla envolvida.

O llcralrlo mostrando respondcr a t) (,'olonlal se apoia

nos nvcellcnlcs mappus elurirlatiuos publicados IIo Bol. Offl..

71.0 ll, de 3l de maio ultimo e vota contra a syndicancia

requerida aos actas do functionario por 'F5 assignuturas

devidamente reconhecidas. e entende que o ar. Governador

por lho constar sor apocrypha a representação firmada por

ssslgnuturss authenticadas. andou bem e muito legalmente

em mandar um official militar estudar a questão da .au/hun-

flctdade, arguindo os proprios signatarios, sem bulir com o

tabelião que as reconhecem, e isto, conforme o Heraldo,

muito pacataments e sem niolcncia alguma. pelo contrario

sendo um doa sign-Itarios amistommente detido durante as

suertyusçõcs, como foram corridos, tambem amistosamcnte.

para 06a um official e um cabo, que tinham colhido assi-

gnaturas ou que tinham assignado a representação. E' as-

sim que as defezaa sem dados seguros prejudicam mais a

questao.

Sc o Heraldo quer defender o sr. Lindorpho pelos mappas

elaborados pelo proprio accusado e que dao renda annual

antiga na importancia de 70 mll rupias e a posterior do tempo

acenando. na importancia de 202 mil rupias; se esta cifra é

verdadeira e mto ngurada, como costuma ser a nossa cifra

orçamental, é certo que ella. sendo examinada pelo sr. Euse-

bio da Fonseca, a achou trio «diminuta que quasi chi-ga a

ser tncomprehenelvei..

0 Governo de S. Majestade poderá mandar averiguar sobre

as violenciua exercidas nus signatarios da representação

c sobre as (limpezas illegaes dos abortos de passagem da

tds o volta a Darnão, feitos aquelie official o aquelle rabo.

no Inez de maio ultimo, em consequencia das ditas averi-

guaçóes ofñciosas o illegacs.

Jú cm |906um dos relatorios organisados em Damão sobre

a causa da despopulaçtio, explicam au sr. Horta e Costa,

quanto essa administração florestal tinha contribuído para

a emigração dos povos, fazendo afugentar da Pragana os

capitalistas de Damiio e desviando o movimento commercial

do nosso porto de Sandalcallo para o porto lnglez de Sanjan,

mediante a protecção que encontraram os cnpltuIIstas

inglezes.

Os fios telegraphicos nllo descançam. Dizem que o gabi-

nete, que cahiu, queria proceder com toda a justiça sobre

os factos incriminsdoa da administração florestal. sobre os

das cosstrucçoes executadas ultimamente pelas obras Pu-

blicas, e das frequentes viagens do governador de Diu para v

Gba a das longas temporadas que este funccionarlo vem

passar om companhia do sr. Horta e Costa.

No celebre caneiro do Gaspar Dias já se ande em obras

de reparação! E' um dos ultimos trabalhos das Obras Pu-

blicas, pelos quaes foi louvado na folha official o sr. Reason

Basto.

.'I . AS.

PROUINIIIIIS

Ponte da Barca

AOS... POLITICOS DA MINHA TERRA

Eu não set se vocencias já repararam ou ouviram fa-

lar, algumas vezes, ns tristissima figura que sempre

teem feito e continuam fazendo, aos olhos do naturaes

c extranIIos que não só detestam uma politica que

nem de campanario chega a ter . . . as honras - tão

mesquinha ella é, 7-- como veem com immensa dôr uma

grande parte d'este concelho da Ponte da Barca, de

que vocencias são mandaríns natos, immcrsa ainda na

idade da pedra lascadai

Se o sul d'este concelho é servido por duas estra-

das, uma a que vae de Braga a Mansão, e outra a

que, partindo do Vianna do Castello, entronca n'aquella.

na séds do dito concelho, que me dizem voconcias

d'essa extensa ribeira de cerca de sete leguas que se

extende desde a villa (sede do concelho) ató a fron-

teira da Gnlliza?

Que horror! Verdadeiras colmeias humanas, uma

como que multidão de escravos da velha gleba, arras-

tando uma vida mais difficil e penosa do que a do

homem primitivo que Imbituva nas cavernas em fra-

ternal convivio com outras especies da escala zooio-

gical Este. ao menos, não pagava tributos em nome

d'uma civilisação que só aproveita, em geral, aos ex-

ploradores do suor alheio. Não tinha. como aqucllas.

as exigencias do fisco a arrancar-lhe a crestada e mir-

rada peito.

Freguezias lIa, ao norte d'este. concelho, tacs como

Britêlo e Lindoso, que durante as invcmins estão iso-

ladas do resto do mundo! Os seus habitantes, se pre-

cisam de ir á villa comprar um medicamento, um

pouco de sal. pagar alguma contribuição (estes povos

tambem pagam contribuiçõeslll), ou tratar de qual-

quer outro negocio urgente, não o podem fazer sem

grava risco da propria vida! Teem que atravessar

grandes ribeiros, uns a vau, e outros pouco menos do

que a van, porque as toscas e estreítissimas passadei-

ras, que em alguns existem, collocadas ati pelos visi-

nhos dos respectivos iocaes, vão, muitas vezes, co-

bertas de agua.

As scenas que, principalmente nos dias em que ha

feira na villa, se dão na passagem d'esses ribeiros, são

tudo quanto ha do mais triste e indecoroso. Os ho-

mens veem-se obrigados a arregaçar as calças até

muito acima dos Joelhos e a carregar com porcos ás

costas sob um grunbir e esperncar medonhos; e as

pobres mulheres . . . (cia aqui um caso, unico no seu

genero, em que a moral é gravemente offendida. . .

por necessidade! e cuja responsabilidade não pode ca-

ber aos seus directos offensores).

Os caminhos. .. (qual caminhos?! verdadeiros car-

reiros de cabras é o que ellos são!) encontram-se em

perfeita relaçao com a passagem dos ribeiros. Em va-

rias partes não podem transitar carros de bois; quem

viajar a cavallo tem, em muitos pontos, que se apear,

para não ficar com as costellas partidas no fundo de

algum barranco, ou com a cabeça quebrada n'um la-

    

     

   

  

gedo. e assim mesmo, isto é, a pé, tem que caminhar

com muito caulellal . ..

E hu cerca de 25 annos- ha cêrca de 25 annos, no-

tem bem - que acolá, na fronteira portugueza, extremo

norte d'csto concelho, re acha uma magnifica estrada

hespanhola á espera que Ii'rlla vá pegar uma outra'

que, devendo partir da séde d'este concelho, e que

apenas se acha principiada ha cerca, tambem, de '20

e tantos annos, cortaria a referida ribeira em toda a

sua extensão, do que rcsultarium incalculaveis benefi-

cios para aqucllcs desgraçados povos, e até para os

interesses geraes do concelho.

“Quando pedimos ao nosso governo casa carrctera

que ahi está ás moscas na fronteira -ouvi cu uma

voz a uns gallegos-julgavamos que estavamos a

partir com um paiz onde já houvesse entrado o pro-

gresso . . . ,,

Que dizem vocencias a semelhante estado de cou-

sas? Devem confessar que teem feito uns l'igurõesl La

isso teem]

Sem estradas, pois, sem caminhos, sem pontes, sem

qualquer meio, cmfim, de facil transporte, é obvio

que estes povos vivem uma vida de Inarlyrio. Era-lhes

melhor morrer!

E' :is costas que cllcs conduzem partc do muito e

folhagem para as cortes, o estrume para muitas das

suas terras, grande parte do centeio para as eiras, do

milho para as eanastras (espiguciros). da lenha para o

lume, ctc., etc. E quando precisam de vender um pouco

de milho ou centeio. vendem por 3 ou «l aquillo que

vcndcriam por 5 ou 6, se uma pequenissima parte dos

tributos que clles pagam ha aeeulus tivesse sido ap-

plicada na construceão d'uma estrada.

A sua alimentação, em geral, c desgraçado. Não sei

mesmo como podem resistir, trabalhando, como traba-

lham, dia e noite. A maior parto. passa semanas intei-

ras comendo apenas pão c caldo.

.'\luims criam e matam, é certo, o seu porquinho.

Mas voccncias comem-III'o quasi todo. Um presente vac

para o sr. José Maria Martins, dc \'¡lla Nova, criado

do sr. Reimão e college do padre Luiz José . .. a dias;

os lombos vão para o sr. Manuel d'Azevcdo, actual

substituto do sr. administrador, Pedro do Amaral Sar-

mento, quo apanha o outro presunto: um entrecosto

vuc para o sr. Peixoto Senior: o outro entrecosto vac

para o sr. Peixoto mediar, e assim por deuntc com

regresso ao principio. Ha tal que recebe, por anno, til)

e tantos entrecostos. outros tantos tombos, etc., etc.

Por pouco. voccueias podiam comer tambem o resto.

Era obra mais completa. Podiam papar tambem o fo-

cinho, o rabo, etc.

Vocencias nunca se (commoveram ao verem que

aquellcs desgraçados, para distribuircm os porcos por

vocencias, ficam comendo só pão e caldo mal adu-

bado?

Isso, siml Vocencias só sc commovcm quando acham

pouco, quando alguem lhes traz só um lombo ou um

presunto. e commette a indolicadeza de ficar com os

collegns em casa.

Como esta ja vch longa. e eu ainda tenho muito

que dizer (descancem vocencius que eu não entrarei

em muitas particularidades que fazem parto da minha

bagagem. a não ser que peçam valsa. . .) fico, hoje,

por aqur.

I)esculpcm~me, pois, vocencias, e até breve.

F/Ilyr'llltl.

_Y_

Villa Nova d'Ourem, 3I de julho.

Realíson-se o julgamento dos dez indigitados auclo-

res do cspancamento da Fatima. terminando o julga-

mento pela coudemnação dos réos. Deve, pois, estar

satisfeito o malandro que em tempos quiz fazer es-

candalo com o caso, pretendendo envolver dois ma-

gistrados dignos.

Vllla Nova de Ourem, l de agosto.

Hoje, pelas quatro horas da tarde, teve logar no Con-

tro Antonio José d'Almeida, a annunciada conferencia

feita pelo illustre confercnte o sr. Manuel Antonio das

Neves, que foi apresentado pelo seu compadre chega-

n'iuho Arthur d'Oiiveira Santos. O nobre conferentc,

com a voz embargada pela commoção que ainda sen-

tia pela falta íncalculavel do infeliz que em vida sc

chamou 0 Povo d'Ourem que em tão tenra edade ti-

nha entregue a alma ao Lucifer, disse: que a sua

morto era necessaria, que a vida do desgraçado foi

um perfeito martyrio, e ultimamente o agonia do il-

lustre extincto fora dolorosa, pois ha meses que o des-

graçado tinha uma vida artificial.

“Mais alguma coisa poderia dizer sobre u vida do

infeliz, mas para quê, se são conhecidos os serviços

por elle prestados ao concelho, ao nosso partido, e até

á propria patria'P!... Que n terra lhe svju leve e que

descancc em paz. ,,

( Muitos applausos )

E' concedida a palavra a Sotero Neves, que entre

suspiros se associa às palavras de sentimento pela

morte d'O Povo d'Ourem. E em seguida, batendo um

murro no chão, diz: que a patria corre perigo c que

só nos, os republicanos sinceros, somos capazes de pôr

isto a direito. Haja vista aos beneficios que ja pros-

ton a alguns logarcs d'cste concelho o nosso caudilho

dr. Alexandre Braga, que apanhando 60.3000 réis a uns

desgraçados de Valle das Antas, para lhes levar um

recurso, não fazendo caso d'esse serviço, de perto de

4008000 reis, que apanhou à Santa, d'Amoreira, para

conseguir que um sobrinho sahisse da Penitenciuria, o

que conseguiu quando o rcciuso deu entrada no cemi-

tcrio dos Prazeres.

“Nós, republicanos, podemos apresentar certidão de

registo criminal, a não ser umas bogateias, como eu,

por exemplo, ter respondido a uma querella por um

degoeio pouco limpo l . . . ouma historia d'um alqueirc

d'azeite, etc, l . . . (applausos geraes) Tenho ditou..

Em seguida é dada a palavra ao sr. Manuel .loa-

quim d'Oliveira, que. pentcaudo as suissas com os de-

dos, começa por dizer - que deseja a implantação da

republica, porque nos nossos orçamentos do estado

não lia rubricas; é preciso que o partido republicano

imponha a vontade do povo, por meio da rubrica, pois,

que sem a rubrica não pode haver nada legal.

(Muitas palmas e vivas). ,

Por ultimo foi dada a palavra a um pobre diabo

dos lados da serra, algo bruto, negro como carvão,

que diz: que não está alii para fazer referencias me-

nos pistas, mas sim para defender a escravidão do

povo portuguez; não imaginem, meus senhores, que

por eu defender a escravidão, me refiro aos meus ir-

mãos d'alem-mar, sim, por esses deagraçados da mí-

nha cor, que ainda estão sujeitos aos rigorcs da es-

cravidão. (Houve novas atrações e prolongadas salvas de

palmas)

Urna voz que se não percebeu de quem fosse, pediu

que o orador fosse prezo mais curto, e n'esta altura,

um tal Gaiola quiz falar, mas por causa do adeanla-

mento da hora, só lhe foi permittido, pelo presidente,

deitar-se debaixo da mcza.

Foi um perfeito fiasco: apenas umas trinta pessoas.

A sala estava completamente nua, a não ser uma

avantesma que appnreccu dos lados do Bairro. Coita-

dos! . . . Por aqui, outro officio; não pegam as bixus.

O povo está farto de os conhecer e sabe que não deve

andar meitido corn mas companhias.

  

O POVO DE AVEIRO

 

O Povo de Aveiro Bebam as Aquas Medicinas

Vende-se

Avelro-Klosque Souza, Praça de Luiz Cypriano.

Lisboa-Tabacaria Monaco, Rocio; Kiosque Elegante, Rc-

cio: Tabacaria Neves. Rocio; Tabacaria Mai-ecos, Rua do Prin-

cipe 124, em frente do Avenida Palace: Tabacaria Felismi›

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

do Duque da Terceira (Caes de Sodré) lS: Antonio Loureiro

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

15; Tabacaria Portuguesa. rua da l'rata, 16; Tabacaria Ra-

phael dos Santos, rua do Ouro, 12-1; Tabacaria Bocage, Praça

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

João Teixeira Frazão, ltua do Amparo, 3?.; Alfredo Lourenço

de Sa,Rua do Livramento 103; Kiosquc Oriental, Praça Duque

da Terceira; Tabacaria Viegas, Rua dos Poyaes de S. lieuto

102 a 104; Itozendo It. Gonçalves (Tubaciria (ionçaivesl, Rua

de Santo Amaro l a 5: A. Ponte Ferreira, Rua Conde lle-

dondo 133 Bairro de Camões; llavanoza dos Paulistas. Cai-

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

25; José dos Santos, Itocio, 108; Eduardo Augusto. Rua de

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

105 B.; Joao Rodrigues Mattos. Rua dos Cnvalleirns, 97:

Antonio Marques, Rua da Esperança, ZIO; José Francich

Martins, Largo do Callinriz, n." 4; .lose Pires Gonçalves

Itua da Magdalena. 138-190; Kiosque Largo de S. ltuque;

Tabacaria Amelia, llun de. S. Pedro d'AIcanlara. »17; Manuel

Loureiro do Prado, ltua do Possnllo, 27. Tabacaria Machado,

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

kiosquo do Largo do Iutendente.

PORTO-Tabacaria José Teixeira, Praça de t). Pedro, 9 e IO;

Tabacaria de (J. A. Guirnardethus Formosa. 290 A: Antonio

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

da Lapa, 15-18.

Esplnho-Kioaque Reis: Vlzeu - Kiosque do Rocio:

Chaves - Annibal do Barros. Villa Real - Kiosque Trin-

dade, AIvornlnhn-Puulino da Silva Mendes. Estoril-

Alfredo Pinto. Buffett: da Fataçñn. Villa Franca de Xira -

Tabacaria Marciano Mendonça. Seixal - Profirlo Ferreira.

Villa Velha de Rodam -AntorLio da Cruz Pinto. titan-

gualde - Bento d'Almeids Campos. e. Thiago de Caoem

_Joaquim Gervaaiu. S. Pedro do aut -- .IU-'né Augusto

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

Marcelino Anthero Calça. Rua da Sellariu lt-)~^.'l. Cascaes -

José Jachitho D. (“abral, Tabacaria Aurea. Cor'l'elganay

Alemquer - Joao dos Santos Pereira. Puderne, (r\Itthl'V:]-

Antonio Anacleto d'Oliveira.

Torres Novas-João Rodrigues Senlieiro. Amareleja

~ Moura -Munuel Frade. Castello Branco - Vende-ae

polos runs. Monte-mór-o-Novo - Fortunato Reinata. Ton-

della-Marin do Carmo. Pedrognm Grando-Adelino

Lourenço dos Santos. Idanha a Nova - Christiano Pereira

Barata. Ançã - José do Costa Neves. Braga - Manuel

Gonçalves Var.. Klosque Gonçalves. Taboo - Francisco da

Costa Carvalho. Monsão - Joan da Silva Guimaraes. Fl-

gueiró doe Vinhos-José Migqu Fernandes David. Flnhel

- Estabelecimento de D. Josephine da Silva Torres.

Vianna do Castello-No estabelecimento do Boaven-

tura Josó de Carvalho; José Antonio d'Araujo Junior. Itua B

de Maio, 122. Lamego- Joaquim Valente. Elvas-Luiz Sa-

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

vilhã-João Pereira Saraiva. Bantu Cruz da Graciosa-

Antonio Ernesto Esteves. Fundão - Belarmino Barata

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

valho.

Cadaval-Antonio Lopes Leal. Sobral do Mont'Agrueo

-Arthur Carvalho. Moura -José Fragoso de Lima Nunes.

Alcochete-Joaquim Valentim. santarem -Vende-se nas

ruas. Cezlmbra - Antonio José Pereira. Coin (Arganil) -

Antonio das Neves Pimenta-Castello de Vide-Antonio

Louenço Beliz. Vllla do Cano -Antonio Martins Floren-

tino.

Louzâ-Adelino P. Erse. s. Banholomeu de Messi-

neo-A. Cabrita do Rosario. Carregal do Sal - ltamiro

Paes Esteves. coimbra - Tabacaria Central, Rua Fer-

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

do Hospital-Jess dc Mello Alves Brandao. Alcobaça-An

tonio Vazão. Gouveia-Manuel A. Manta, Rua llrasmcamp.

Leiria _Jayme Monteiro. Portalegre -Jotlo Gervasio Coelho

Largo da Sé. Vendas Novas-Joaquim Maria de Andrade (o

l'srlno). setubal - Manuel Tavares. Arronches - Miguel

Maria. Certã-Luiz da Silva Dias. santo Amaro (Oeiras)

- Francisco Morem. erandella -Annibal Cunha.

Vianna do Alomtelo- Joaquim Antonio Carvalho. Lo-

rlga (Coby-João Mendes Cabral Lages. Eeeallosde Cima

(Beira Baixa)-Miguel Maria Tavares. Villa Viçosa-Luiz

Fillippe d'Abrcu.

Bragança-Manuel Benito. Funchal-Francisco de Senna

Lisboa, Klosque da Constituição. e. João da Madeira

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

las ruas. Albergarla-u-Velha-Venda pelas ruas. Porto de

Móz-José Henriques. Alandroal-Armando Tavares de

Moura Falhas, Pharmacia Caeiro. Nellae- Agostinho da

Costa Campos. Alemquor -Jotio Matheus da Silva Brito,

Rua Direita. Fáfo - Almeida Guimaraes SL Alves. ca-

banas-Julio Requixa. Ponta Delgada-8. Miguel-Cafe

Tavares. Guimarães-Antonio Lopes Martins. Esmorlz-

Paulino Rodrigues diAlmoida Olhão-Antonio de Souza Gou-

veia. Villa do Espinha] - Augusto Duarte Bento. Motta

do Ribatejo-Victorino Soeiro.

Ponte do Lima-lñstubelccimcnto do ar. Antonio da

Cunha Nogueira. Povoa do Varzim-Marques a Carneiro.

"have-Estabelecimento de Bernardo Razoilo.

BRAZIL

Rio de Janeiro-Livraria Schettino-Rua do Ouvi

dor, 15; - Rua I.o de Março (esquina da rua do Ouvidor)

ponto dos Jornaes: Braz Lauria -Rua do Ouvidor, Jill; A-

Moura-Rua da Quitanda, iii; Gare da Estrada de Ferro

Central.

Manaus-Agencia Freitas.

Santos-José de Paiva Magalhães, rua de Santo Anto-

nio, 8-1, 80.

Hrtigos graphicos

Os melhores, os mais baratos, os mais resis-

tentes, são os da casa PEDRO, MIRANDA & C.a

SIICJCS. Representante da Casa J. G. Schelter

e Gulescke incontestavelmentc a melhor fundi-

ção do mundo!

Material branco, estrangeiro, sempre em de-

pOSIIO, ao preço do nacional.

Pede-se a todos os srs. industriaes que não

fecham as suas transacções sem consultarem os

nossos preços.

Pedidos a

PEDRO, MIRANDA Gr C.a Sch”

Rua da Picaria, õQ-PORTO

Telegrammas «ADNARIM» Porto.

rKguag

UASTELLU DE MOURA

 

Explcndidas e incomparavels aguas de

meza, com optimos resultados nas doen-

ças da bexiga, rins, estomago, etc.

Deposito no norte do paiz:

26, Rua Mousinho da Silveira, 28

PORTO
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Companhia internacional de Seguros

SOCIEDADE ANONYMA

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

_CAPI'I'AL, 60“:0003000 RE'le-

SÉDE-Rua do Ouro, 292, l.°

1.15309

Indemnisações pagas por sinistros desde a fun- , -- ›

dução até 25 de Abril de 1910:

¡70:0875055 réis

Seguros (le propriedades emoueis; seguros ma-

rilimos, agrícolas c postam.

l'cçnm-se tabellas. Agencias em todas as cida~

des, villas e aldeias do continente c ilhas.

Aceitam-se agentes aonde os não houver
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Manufactura Portugueza

de Pellíeula

minho DE nun

   

Salão

e Escriptorio

Rua do Loreto, 1.3 e l?

LISBOA

O Atelier de pose

e officinas

Cerca (lo Colleginlta, 7

LISBOA0
0
.
.
.

Endereço telngraplrico: IDEALÂO

SUCCllRSAES: No Porto, Paris. Berlim,

londres. Vienna d'Austria. Madrid, e em

todos os Estados do Brazil.

 

Fornecimentos completos para animatographos,

aluguer e venda de filas completamente novas

em Portugal. Projecções com luz clectrica ou luz

artificial em tlicatros, qualquer casa, ou de espo-

claculos, clubs, escolas e casas particulares, para

o que tem pessoal habilitado.

Contractos especiaes

para a Africa e Brazil

A Empreza Cinematogmphica Ideal# a IIuira

que. devido :is suas (ic/las installações de POSE,

pode apresentar ussumplos genuinmncnlrl portu-

guczcs, desempenhados pelos NOSSOS principacs

, arlzslas c quadros panorâmicas representando os

melhores pontas e os mais bellos costumes de

l Porluyal.

Mediante coulrado especial a Empreza lli'lllbl'llt

se encarrega da tiragem de qualquer fila (lc rc-

clamo a estabelecimentos. fabricas, o/ficinax', ele.
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s pmprielarlns e lavradores
que necessitem de quaesquer maleriaes de

construcção para suas obras devem (liri-

gIr-se a antiga casa

1 Rua do caes do Tojo.

o
35 - LISBOA

Unica que lhes pode fornecer todos

esses materruos nas melhores condiçôes

de qualidades e preços por serem na sua

maioria productos de suas fabricas o OS

outros são obtidos directamente e em

primeira mão.

   

NTONIO EMILIO D'ALMEIDA AZE-I

VEDO vende as suas cazas da Praça

do Commercio e rua do Alfena.

       

 

Propostas para a rua do Sacramento

a' Lapa, 11.-Lisboa.

l. A11" ll &.Ef
20, LARGO DE S. DOMINGOS, 2

  

Fornece ('atalogos, desenhos e preços e dá

qnaesquer esclarecimentos que sejam pedi~

dos ao seu cscriplorío geral na Rua do

Caes do Tolo. 35, LISBOA, ou pelo tele-

grapho a

Jotalino-LISBOA
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g_ avaIIIII' ostyposdofa-
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1 Povo de AVEII'O C0 I d este

'esta typographia, conte ho

montada com ma-

terial extrangeiro

de primeira ordem, dasw

casas Bauer, SclIelter,

Berthol, Klinkardt, In-

geufrost, Dictz & Listing,

Albert & C.n, Turlot,

se fazem todos os tra-

balhos typographicos,

como livros, revistas,

'ornaes, nos ectos fa- .

Jcturas, bilhetlês de vim Em) mui-5° que de a"“

sita, bilhetes de csiabe- no Pam 8mm tem desen-

cimentos,memoranduns, vclvido grandes vendas.

estatutos, circulares, etc , -
- ode ex edI -3 ' -

em p p r se nas es

Toda a correspondeu_ , tações de Lisboa, Bar-

ciaédirigidaparaAveiro, 1'55“'0 OU nu Povoa.

a Francisco Manuel II)- .

mem Christo, prop¡.¡el:l_ l'cdidos a Manoel Ito-

rio e director do l'ouo '1"¡91103_L“fi›l° do Adm

de Aveiro. - Pedrogam Grande.
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A mercadoria é posta

á nossa custa na estação

de Pombal.

O maior deposito

de adubos chlmlcoe

na região do Zezere.

  

Canallsações para agua, gaz e acetylene,,

Gazometros para acetylene em chapa

de ferro ohumbada. com um e dois ge-i

radores, os mais praticas, solidos e eco-

nomtcos

Absoluta segurança e simplicidade no

funccionamento. O mais perfeito purifica-

dor até hoje conhecido. Aceumulador inte-

rior. Carboncto dividido em secções. Gazo-

metros para bordo. Montagens garantidas e

economicas.

Pedir preços e condições a

H. ANSELMO a 0.a

LARGO DE s. DOMINGOS, 20

LIS B OA

Haile contar a seccu
I

Sem molhar o papel A U A EU R | A

e conservando 05 eo“ Semelhante á de Contrexéville
piadorcs como novos.

Economia de tcmpoe Estimula a acção dos rins que são os

trabalho. Excellente f"th do corpo humano-

I'csultado na pratica.

Ultima novidade. Des-

contos aos revende-

dores.

Deposito geral:

Rua de S. Paulo, 9, 1."-LISBOA

TELEPHONE: 2373

Rua de Santa Catharlna, 32, 1.o-PORTO
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AGUA DA OURÍA.

  

Representante e depositario em Lisboa:

Humberto Bottino

Praça dos Restauradores, 3I-H  
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Summario periodo um estado d'automatismo inconsciente, que é a primeira

phase do crime ou da loucura.

O bebedor d'absintho, em regra, termina, ou pelo crime ou
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O absintho é, talvez, a mais prejudicial das bebidas alcoolicas.

Mas não quer isso dizer que não sejam muito prejudiciaes todas

as bebidas alcoolicas.

Depois, não estamos livres de sermos, como outros paizes,

invadidos por esse l'lagello. Para nós basta o vinho. Não fatemos

mesmo, já, na aguardente. Basta o vinho. Mas quem nos diz que

não comece a generalisar-se por ahi, como se generalisou em

França, 0 uso do absintho, sendo certo que elle ja' se bebe entre

nós em larga escala ?

Em França, ninguem conhecia o absintho ha pouco mais de

cincoenta amics. Foram os soldados do exercito d'Africa os pri-

meiros que o fizeram penetrar n'aquelle paiz. A seducção do seu

aroma delicado attrahiu-lhe logo a sympathia das classes burguezas,

que o adoptaram. E das classes burguezas rapidamente passou ás

classes populares.

Ha trinta annos já o consumo annual do absintho era em

França de quinze mil hcctolitros. Mas hoje é de 2062143 hectoli-

tros. Quer dizer, em trinta annos tornou-se o consumo treze vc-

zes maior!

Seguindo um artigo de llenri Schmidt, pois não temos a

preterição d'estar a escrever coisas nossas sobre o alcoolismo -

o nosso l'im é simplesmente instruir, esclarecer~ vemos que a

acção do absintho é terrivel.

O absintho prejudica pelo alcool e pelas cssencias que contem.

E' a bebida que contem mais alcool. E é a bebida que contem mais

essencias. Alem d'isso, é tomada geralmente como aperitivo, portanto

quando o estomago está vasio, o que favorece a sua absorpção,

augmentando a sua acção t'unesta sobre o organismo.

A essencia que domina no absintho é a essencia d'anis. Ora

esta essencia tem uma acção especial c intensa sobre os centros

nervosos. Attendam a isto os leitores, pois que, alem de se beber

já muito absintho em Lisboa, teem largo consumo, entre as classes

populares, n'aquella cidade e no sul do paiz, varias aguardentes

anisadas, umas hespanholas e outras portuguezas. Entre ellas o

celebre escuro/zada, e a chamada aguarden/e (I'Evora,em cuja com-

posição predomina a herva doce, base do anis como se sabe.

A essencia d'anis augmenta notavelmente a intoxicação. Tem

propriedades convulsionantes e epiteptisantes. E por isso a bebe-

deira ¡'or meio do absintho, alem de se manifestar por uma forte

hyperesthesia, provoca convulsões epiteptiformes.

O bebedor d'absintho raramente se embebeda. Limita-se a

ficar aloirado. Contenta-se com isso. Começa por um copinho

diario. O copinho produz-lhe uma sensação agradavel. Toma-lhe

o gosto, continua e está perdido.

Desde que o bebedor se habitue ao absintho, a sedueção que

este, exerce sobre elle é invencível. E' o perigo do absintho.

A doença começa pela alteração da sensibilidade, que se

exalta a ponto do mais pequenino toque arrancar gritos de dôr

ao desgraçado. Depois, sobretudo de noite, veem as sensações de

comichão, os formigueiros, as picadas, perturbações dos sentidos,

especialmente da vista, com numerosas allucinações. Ao mesmo

tempo, a mentalidade altera-se. O doente torna-se irritavel, arre-

batado, colerico. Seguem-se tonturas, vertigens. E succede a este

Mas 0 peor mal ainda não e esse. O peor mal está na heredita-

riedade. Esse é que é o g'ande mal! Os filhos dos absinthicos,

como de todos os alcoolicos, começam logo por herdar uma pre-

disposição terrivel .para as bebidas. E como teem pouca força de

resistencia, todas as infecções os attingem, tornando-osincapazes

de resistir á doença. Os que escapam das doenças da primeira

infancia, ficam em regra candidatos á tuberculose.

Perseguem-nos taras nervosas apparentes ou latentes, desde

as fracas anomalias do caracter e as lacunas da intelligencia,

estigmas de ligeira degenercsccncia, até as tendencias criminosas

ou á perda completa do senso moral.

O absinthico é. pois, no mais alto grau, um elemento

de desagregação social. E, (tahi, a prohibição absoluta do absin-

tho, já decretada em alguns paizes e em via de ser decretada nos

restantes.

São muito interessantes os estudos feitos sobre a influencia

social e organica do absintho.

Assim, n'um periodo de trinta annos o numero de loucos

augmentou em França, n'uma população quasi estacionaria, de

502000 a 942000! As despmas feitas com os alienados, que eram

de 12 milhões. passaram a ser de 28 milhões.

Comprovando o facto ja referido (lo alcoolismo ser. sobre-

tudo, um perigo hereditario. verifica-se que ao lado dos loucos

adultos, avultam os lour'os creanças: idiotas, epilepticos e con-

vulsivos.

O inquerito feito em França em 1907 nos asylos de aliena-

dos para estudar as relações (to alcoolismo com aalienação men-

tal, e constatar a influencia particular de cada bebida, poz niti-

damente em evidencia o coeficiente toxico mental do absintho,

muito superior ao de todas as outras bebidas alcoolicas. Foi a

confirmação, pelo exame preciso dos factos, dos resultados do es-

tudo experimental c da observação clinica.

Por esse ¡nqucrito viu-sr ainda que a alienação mental e'a

insignificante na região do sudoeste da França, onde se consome

pouco alcool, (0,85 homens c 0,226 mulheres por 102000 habitantes)

e enorme nas regiões dos bctmdores d'absinlho (“2.29 homens e

1,45 mulheres na região parisiense da Seine-ct-Marne e Seine-

et-Oise: 2,89 homens e 0,82 mulheres no Rhone; e 3,49 homens

e 1,48 mulheres na Seinc-tn'r'crieure).

A grande percentag m (t'esta ultima região explica-se pelo

facto de se juntar, n'um meio industrial e urbano ao mesmo

tempo, a influencia do alcool á influem-ia do absintho.

Sendo a vida das cidades já de si uma vida d'exgottamento

nervoso, pelo excesso de trabalho e de prazeres, pela agitação

e febre dos grandes centros, a influencia do absintho no sentido

da loucura é, naturalmente, muito mais t'unesta nos meios urb a-

nos do que nos meios ruraes.

llenri Schmidt observa jutliciosamente que ainda não é fa-

cil attingir todo o alcance do mal produzido pelo absintho, pois

que sendo uma bebida joven. generalisada em França ha trinta

annos apenas. não se pode medir convenientemente a sua acção

hereditaria. N'esse sentido. não podemos passar de calculos mais

ou menos provaveis. A julgar pelo auglnento incessante da cri-

minalidade, e pelo augmento ainda mais perigoso da loucura, os

estragos sociaes que nos espc'am, diz Schmidt. serão terríveis.

«Não só a natalidade diminue, tornando-se-nos impossivel reunir

os contingentes necessarios para assegurar a defesa do territorio,

não só a mortalidade mantem n'uma percentagem mais ele-

vada, factor não menos poderoso de despovoação, mas sem cessar

augmenta o numero dos que se inutilisam para a vida social. A

nossa raça está ferida de morte no coração. O seu envenena-

mento progressivo vae successiva e rapidamente accumulando os
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alienados, os criminosos, os fracos d'espirito, os incapazes, ver-

dadeira cscoria social.

Podemos contar nas suas formas extremas todas as loucu-

ras que enchem os nossos hospitaes. O que não podemos é me-

dir todas as simples alterações d'intelligencia que derivam da

acção do alcoolismo. Podemos contar as despesas de conservação

e repressão que os criminosos e os loucos impõem á collectivi-

dade. Podemos avaliar approximadamente o dinheiro que o al-

cool custa ao paiz cm accidentes de trabalho, em doenças edias

de trabalho perdidos. Mas o que não podemos avaliar é o que

deixamos de ganhar, proveniente da diminuição da energia, do

espirito d'iniciativa, da falta d*ardor no trabalho e da vontade

consciente e persistente. E só juntando tudo isso ás outras per-

das nós saberiamos, ao certo, o que o alcoolismo tem custado

ao paiz.

Ha muito tempo que os liygienístas e os sociologos solta-

ram o grito d'alarme. Quando accordará o nosso paiz da sua in-

dolencia culposa, da sua apathia criminosa, primeiro effeito de

uma intoxicação crescente? Basta-lhe querer, para deter por me-

didas energicas esta perigosa progressão. Mas ainda lhe restará

a vontade precisa para isso?»

Effectivamente, a França não tem feito o bastante para

afastar o sério perigo que a ameaça. Fizeram-no já outros

paizes, como veremos no artigo immediato. A França, porem,

que é a mais ameaçada, embora comece a tomar o caso a sério

c a agitar-se, não tem procedido com a energia da Suissa, da

Australia, da Finlandia, da Suecia, e d'outros paizes para os quaes

o ahsintho, pelo menos, não constituia o perigo que tem consti-

tuido e está constituindo para a França.

Homem Christo.

UPassaüu, uPrasaIee uFquru da Portugal

III

Apesar do oiro do Brazil, Portugal, no principio do seculo XIX, vegetava.

Assim se exprime l'oinsard. 0 oiro do Brazil nào aproveitava aPortugal. Apro-

veilava aos puizes industriaes que forneciam Portugal. Só Lisboa, onde acudia

gente rica e influente, nianit'estava na appareucia uma certa prosperidade. E o

l'orto uma certa actividade. O resto do paiz vivia entregue a um miseravel

abandono.

Uma série d'acontecimenlos desastrosas veio pôr fecho a obra de desorga-

nisação des seculos anteriores. A grande crise militar do periodo napoleonico, a

invasão franceza, a occupação ingleza, acabaram d'arruinar o commercío e a ín-

dustria. A separação do Brazil, que se seguiu, supprimíu uma fonte importante

de recursos c d'empregos. As competições dynastícas provocaram guerras civis

c crises politicas agudas.

Durante' quasí meio seculo o paiz viu-se assoberbado por difficuldades

de toda a ordem, e gravissimas.

A política em ludo. Tudo lhe soil'ria as consequencias e tudo lhe estava

subordinado. As classes superiores só pensavam n'ella.

A industria e a agricultura permaneciam n'um estado primitivo. O com-

mercío. arrastandose, estava geralmente nas mãoa dos estrangeiros. Medidas

legislativas. tomadas a pressa e sem criterio para remediar este estado de

coisas, ainda mais o perturbavam. () regímcn da propriedade sot't'reu uma ver-

dadeira revolução. () solo. mobílísado em massa pela brusca suppressão dos

bens do mão morta, dos vínculos, dos morgadcs, tornou-so objecto da especu-

lação de meia duzia. A terra distribuiu-sc ao acaso. A cultura fazia-se sem

methodo, sem plano, sem direcção nenhuma. A industria, entregue as cIaSses

inferiores, pois as classes dirigentes desdenhavam o trabalho, não sabia da ro-

tina. O commercio limitava-se a uns raros productos naturacs. 0 pobre vivia

numa miscria dolorosa. ao passo que as classes superiores. pouco cultas, ou

viviam n'uma ociosidade corrupta, ou passavam o tempo a disputar favores e

empregos. Diuise'c en clans politiques. elle (a classe superior) s'acharnait aux

luttes les plus stérilcs et laissait lc pays marc/ler à la dc'rtve.

Assim chegámos ao nleado do seculo XIX n'um estado lastimoso, segun-

do Poinsard.

quuanlo existiram as riquezas da India, viveu-se dos empregos, dos

roubos, da exploração egoísta e \'ll das riqueza da India. Acabadas as riquezas

da lndia, vieram as riquezas do Brazil, e viveu-sc do emprego publico, do

roubo, da exploração egoísta e víl das riquezas do Brazil, como setínhavivido

da exploração egoísta o vil das riquezas da India. Acabado o Brazil vieram as

guerras civis, e as guerras civis não serviram senão para dar nova salzida ao

nosso irresistível espirito de banditísmo. Ja não havia India nem Brazil para

roubar. Os libcraes triumphantes roubaram escandalosamente os bens dos mi-

guelístas, a pretexto das chamadas indemnisações. E d'esse modo chegámos

a 1850 sem estradas, sem caminhos de ferro, sem actividade economica, sem

capítaes, sem ínstrucção geral nem profissional, com a agricultura tão decadente

que cru preciso importar do estrangeiro o pão e a carne, sem industria mecha-

nica, emiim, n'umu extrema penuria moral, intellectual e material.

Esta era a nossa situação passada.

Qual c a situação presente? Poinsard descreve-a magistralmente no ca-

pitulo intitulado Mazurs contemporaines, que lamentamos não poder transcrever

para aqui na integra e em l'runcez. para lhe conservar todo o valor e todo o

sabor original.

Nós não temos caracter; d'ahi vem todo o nosso mal. Ainda não so for-

mou entrc nos, como na Inglaterra, como na Allcmanlia, como em outras nações,

o caracter nacional. E não se formou o carrcter nacional por isso que fomos

sempre um povo instavel, sem orientação, sem rumo, sem tomarmos o trabalho

como base da existencia social. Uma especie de povo vadio que tem vindo

ao acaso.

Um povo desorganisado. E nos povos desorganisados a educação faz-se

d'uma maneira arbítraría.

Aussi, d'une façon generate, les caracteres se forment au hasard; trop

souvent même ils sont dirigés à faux par ref/et de la faiblesse, de la ten-

dresse aoeugte des parents. Ce sont [a ne'gligence des uns et la faiblesse des autres

que créent les déuoyés et [cs declasse's de toutes les categories. Ce defaul de tra-

O Povo de Bueiro

dilion et dc méthodc fait l'incohérence du type social, et [absence d'esprit natio-

tional. Le désorganisé ne connait guére I'initiatiue, car son caractere n'y ea!

point formé; ni la disciplina uolontaire, car on ne lui a jamais parté que d'au-

torité, à moins qu'il n'ait été talssr' libre jusq'à I'abus; nl Ia responsabilité

personetle, car cette-ci ne peut résulter que d'une tiberté contrótée et sanctionnée.

Il en resulte que, chez les nations desorganisées, l'esprit diniliatiue, d'entre-

prise, est. asse: rare, parce qu'tl prouicnt ator-s, non d'un courant general, mais

seulement de cas sporadiques, dns à des personnatités exceptionneltement douées.

De là [e retard économique de ces nations. Ensuite, on les voit toujonls sou-

mises à un gouuernement antorttaire, et en même temps agité, parce que tea

gens, incapablcs d'organiscr tours affalres eux-mémes, supportent impatiem-

mcnt la pression de l'autorité, sans savoir ni la remplacer, ni la contem'r. Au

fond, les désorganisés sont touiours dans une situation trrégulíére ou même

anarchique, précisément parce que leur education est elle même conduite sans

méthode.

Como se ve, isto é d'uma rigorosa verdade. Supportamos impacienlemente

a pressão da auctorídade. Mas. sem methodo, sem disciplina voluntaria, sem

principios de responsabilidade pessoal, sem _espirito d'iniciativa, sem nenhuma

das condições precisas para manter e gesar a liberdade, não sabemos substituir

a pressão da auctoridade. E' exacto!

En visitant le Portugal, nous auons interrogé bien des pcrsonnes êclai-

rées sur l'état actnet de I'ézlncation dans cc pays. Leur réponse fu( unanime.

Toutes reconnurent que cette éducation est généralement faibte et sans unité.

Dans la classe aisée, les perca sont excellents e préts à tous les sacrifices d'ar-

gen!, tes méres sont dc'ívouées, aimantes, parfois jusq'ã I'adoration. Mais st on

est attentif à t'obscruation des formos exterieures de courtoisie, par/atlas chez

ce penple aimable, la formation du carartere est nnígligée. On n'en comprcnd

pas l'importance, on ignore tes procédcs d'rr'ducalion proprcs :l le forti/ier peu

à peu, (les les premieres années de l'enjance. Dans bien des cas, la direction

des jeunes csprits est abnndonée à des seruantes quctconques qui les modélent

à lcur image. Le type de l'enfant ga'té est tres frequent. Anssi le caprlce et l'ir-

rrigutaritc' president trop souoenl à [a conduite de ta vie; le préjugu' ou la fantav

ste l'emportent sur la raison, l'indiscipline devient une habitude. Cela est abso-

lument opposé au développemcnt normal de ta fermeté dans ta decision, dela

rectitude dans les uues. de la domination de sai-même, du sentimcnt da la res-

ponsabilité personnelle, qui font [a principale valeur sociale d'un individn. Nous

l'a/'firmons sans Izésiter,-et cette affirmation se réri/¡era dans la suite par

taute une série de fat/s, - c'est ce Iaisser-alter, cette insuffisance de l'éducation

qui retient cn quclque sorte la classe dirigeante portugaise dans une situation

tranblc'e, (Ii/[icile, el l'empêche de donner sa mesure en dépít de sa vive intelli-

gence el de sa bonne volonté evidente. Sans (lente, les personnulités capables se

sont multiplicar; depuis un quart de siécle, et leur activité a déjà portes ses

fruits. illaia ellos sont trop peu nombrcuses et, en entre, il arrive ¡iresque tou-

jours que leur szrpériorz'té. née du simple hasard et non pas d'une formation ru'-

gnltére, ne se transmet pas à lenrs descenttants, parce qu'ellcs n'ont ni l'idée

ni 1.2 met/rode diune forte education_ Cos personnalitu's forment une étite bril-

lante, mais qu¡ reste trop reslreinte, pour cncadrer, dirigrr et entrainer la massa

/lotlante du peuple.

E' exacto! E' d'uma rigorosa verdade! A educação da creança não se faz

convenientemente e é quasi impossivel faze-la, como já dissemos n'este Povo

de Aveiro. Todas as at't'írmações feitas por Poinsard as vimos nós fazendo

aqui ha muitos annos. l-I' quasí impossível faze-la porquc_n vontade do pa_e,se

o pae é um homem de valor. é fatalmente vencida pela influencia do meio.A

mãe. o mestre, o companheiro d'escola, a creada. o crendo, encarregam-se d'an-

nullar a influencia do pae. Para quc a influencia do pac víngasse sería indis-

pensavel que a influencia da mãe fosse em seu auxilio. Ora nem o pao tem,

em regra. a menor idea de educação, nem a mãc, quando o pao a tem, _é ca-

paz de reforçar a influencia do pae. D'ahí essa pessima educação da moctdade

a que se refere Poínsard, e que c' fatal. E o peor é isto: é fatal!

O capricho, a phantasía, a irregularidade. a indisciplina tornam-se um

habito. E a corrupção, e a immoralídade, como veremos no artigo immediato.

Homem Ohrlsto.

VÁRI

Para nos . . . não serve

Um sr. Hommerich, redactor em cheio do Tag. propõe a troca internacional...

dos jornalistas.

Como se sabe, a troca dos professores no estrangeiro já existe. Isto é, os protes-

sores trancezes, por exemplo, vão, no periodo das ferias, preleccionnr ás Universidadese

escolas americanas. E os professores americanos vão preleccionar ás Universidades o

escolas francezas.

O sr. Hommorich qucr que se faça o mesmo com os jornalistas. Até ao presente,

diz elle. são quasi sempre correspondentes indígenas quem fornece aos jornaes estrangeiros

as communicaçôes e relatoríos sobre os acontecimentos politicos dos seus paizes. Ora a

maior parta dos rcdactores d'estes jomnes não teem um sério conhecimento da politica

dos paizes donde recebam informações. Essas informações são utilisadas. a maior parte

das vezes, sem avoriguações, muito ditt'iceis ou menos impossiveis de fazer. E d'nhi resulta o

publico receber muitas vezes, sobre a politica e os acontecimentos extrangairos, intorma-

ções falsas ou incompletos. E nós, portuguezes, que o digamos!

A troca dos jornalistas, pensa o sr. Hommcrich. remediaria consideravelmente esse

inconveniente. Os directores dos jornaes poderiam, sem grandes dificuldades, substituir

os jornalistas. que, por troca, tivessem ido ao estrangeiro. E em poucos annos se conhe-

ccriam uns aos outros os paizes que houvessem realisado esse cambio, com grande

vantagem para as relações internacionaes e a causa da paz.

Muito bem pensado e muito bem dicto. Mas imagina o sr. Hommerich-e cá está

o demonío da pratica a prejudicar sempre as mais bellas theorins- que apnnhnva lá o 



O Povo de Baleiro "

França Borges! 0 que ficava o senhor sabendo de Portugal? O que havia de dizer de

Portugal o França Borges? Mal por mal, antes o França a escrever asneiras de cá que a

escreve-las la'.

A fundo, o França Borges não conhece em Portugal senão o Affonso Costa e a

Margarida. Esses, sim, conhece-os por dentro e por fóra. Mas, positivamente, nem por

dentro nem por fóra representam Portugal o Affonso Costa eaMargarida. lsto está baixo.

Mas, tanto, não desceu ainda.

O sr. llommerich a fazer idea de Portugal pelo França Borges, e pelas descripções que

elle lhe fizesse do Affonso Costa eda Margarida. .. Deus nos acuda. Estavamos servidos!

E' ouvir o que elle está dizendo nas gazetas bespanbolasl

O dia em que os jornalistas portuguezes passassem a escrever nos jornaes estran-

geiros sobre Portugal, era o dia do juízo.

, 0 que vale e muitos d'elles não saberem portuguez, quanto mais allcmão. inglez,

ou francez. E' o que vale. Mal imaginavamos nos. tão partídario da instrucção, que ainda

chegariamos a considerar o analphabetiamo um bem relativo para Portugall

.e.

..-

Le monde marche l

 

O progresso em acção! E que admiravel progresso! E que tristeza, comparado com

Portugal que ainda não tem, sequer, . . . uma ponte sobre o Tejo!

Vão começar as viagens directas, em caminho de ferro, entre a Allemanha e a

Suecia. Como, perguntarño os leitores admirados, se entre a Allemanhn e a Suecia se

melto de permeia, por um lado o mar Baltico, por outro lado o mar do Norte?

Da maneira mais facil do mundo. Os comboios entram completos dentro d'um

navio expressamente construido para isso, e sabem completos do navio, continuando a

sua marcha sobre a linha ferrea.

.lá estão promptos quatro grandes vapores a isso destinados, dois allemães e dois

suecos. Deslocam para cima de quatro mil toneladas e teem duas vias para oito wagons

de corredor ou lb' wagons de mercadorias. O comboio entra no navio, os passageiros

suhcm dos seus compartimentos e encontram no vapor, pura estarem mais a vontade,

magníficos camarotes, com leitos e toilette, salas de banho, dois grandes dormitorios que

podem levar 4') passageiros de 3.a classe. etc. Chegado o vapor á fronteira do outro paíz.

os passageiros regressam aos seus compartimento dentro do comboio, e, sem demora, lá

vae este!

Le nmndc marcha. . . para os outros.

Em Portugal, só quando acabarem os padres e o sr. José d'Alpoim . . . subir ao poder l

Palavras de Lloyd George

 

0 celebre ministro da fazenda do gabinete ingles disse:

“Qual é o orçamento do mundo que se pode comparar com o orçamento inglez ?

Pegamos pelo orçamento ordinarío as terríveis despezas ds marinha, (l) e não só não

pedimos emprestado a ninguem, como ainda amortisamos.

N'estes ultimas annos tem-se dcprecíado muito o credito brítannico, a industria

brilannica, o commercio britauníco, os valores brílaunícos. Pois comparae a nossa situação

com a das outras nações. ,,

Havemos de ver se Lloyd George diz o mesmo depois de proclamada a republica

em Portugal!

:i:

A população franceza

  

O Journal ()/7¡c¡el de 18 do junho findo publicou o movimento da população em

França durante o anno dc 1909.

Houve 3019.31 casamcnlos: 122371 divorcios: 756545 mortos. Nasceram vivas

7692909 creanças e mortas 35:9“. O excesso dos nascimentos sobre os mortos foi, pois,

insignificante. Apenas de 13.421. E assim continua insoluvol o problema da despovoação

da França.

E' corto que nos outros paízes tambem vae diminuindo notavelmente o excesso

dos nascimentos sobre as mortes. A baixa da natalidade não é um plienomeno exclusivo da

França. Pelo contrario, a porcentagem accusa, de 1900 a 1908, maior decrescímeuto na

Allemanha, na Inglaterra, na Belgica, do que na França. Comtudo, o coeficiente da na-

talidade é ainda muito superior em todos os paizcs ao da França.

:ao

Paes que matam os filhos

 

Que os matam e que os torturam. São muito mais numerosos do que se imagina.

Assim o affirma Scipio Sighcle n'um artigo publicado na Revista Internacional de

Sociologia.

Entre os casos mais cclebres está o d'uma tal Bouyon, que em Cahors matou os

seus sete filtros ;is picadas com uma agulha; o d'uma tal 'l'ubíngue, guilhotínada em

1888, e que, lendo untado d'azeite uma sua filha de oito annos, em seguida a queimou

viva. Uma tnl Boilel torturava as suas duas nelas, uma de 9 annos d'edade, outra de

4, queimando-lhe o vcntro e as coxas com um ferro em braza.

Estes grandes crimes são quasi todos commettidos pelas mães. On remarque

d'aulre par( ce /nH que [e Iibéricide est beancoup plus souven! comlnis par [a mére que

par lc pára, qu¡ jouc. en general, un role passif.

Para evitar estas intamías ha la fora poderosas sociedades. Por exemplo L'Union

française pour la dé/ense des enfanls mal trailés, e, na inglaterra, uma outra fundada

por um padre, o Reverendo Benjamim Waugh. Esta tem 60 inspectores, caju missão é

percorrer o paiz constantemente a indagar de pues, tutores, patrões, que maltratem as

creanças. Em media, cada inspector não encontra menos de 600 casos puníveis em

cada anno. A lei deu caracter official a essa instituição, pondo sob a Vigilancia da po-

lícía d'essa sociedade todos os paes condemnados por mallratarcm os filhos. E o que é

certo é que os condemnados teem um medo terrivel d'esses policias, pois os tribunaes

inglezes são lnexoravels com todos aquelles que a polícia da sociedade Wangh lhes

apresenta como reincidcnles.

Era bem precisa em Portugal uma socidade d'esta ordem. E tribunaes como os

inglezes!

Ale o fraterno .'.fnrgurído já tinha malhado, mais a fraterna Emília d'Oliveira,

com os ossos . . unitencíaria.

(l) 40.5300 libras esterlínnl ou !82.2%0006C0') mp. Corn as despesas do ministerio da

guerra (218612400 libras esterlinas) 08.3642'1'0 libras ou 3'Í17.638:0m[|000 réis.

 

O perigo amarello

 

Oscar Il da Suecia. que não era nenhum tolo, deixou n'uma carta, escripts a 22 de

março de 1896 ao seu amigo o príncipe Adam Wiszniewski, a seguinte opinião sobre o

perigo amarello:

“Ha qualquer coisa de extraordinario que me levs a prever um sanguinolento

conflicto e onde sera decidida a sorte da Europa. 0 Occidente succumbira' no Orienre,

pois que distinctamente se observa, dia a dia, a raça [orle do futuro organísar-se e pre-

parar-se para a grande lucia.

A força expansiva do Japão, a energia do seu patriotíco povo, a ponderação do

seu governo, a organisaçüo das suas forças militares de terra e mar, a bravura e o

admiravel desenvolvimento das trepas, commandadas por officiaes instruídos e conhece-

dores, tudo isso me impressiona vivamentel

E' preciso contar com os paizes asíatlcos a que até aqui se tinha ligado pouca

importancia. Encontro-me possuído de um sentimento de temor e de angustia, quando

penso nos perigos para a cívilisaçào da Europa Occidental, perigos que se avisinham,

vindos das costas do Pacifico,.

TalveZ Oscar 11 tenha vlsto bem.

\OOVM

Militar; ::mdb
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APRUPUSITU no ULTIMO DUELLU '

Houve, ha días, um novo duello em Lisboa. E outra vez lamentamos que

não houvesse ficado morto nm dos contendores.

Quem nos ouvir falar assim, julgará quo está sempre sedento de sangue o

nosso coração de tigre. E, comtndo, nao fazemos mais que transportar a questão

do campo das mystít'icações para o campo do positivismo.

0 duello. comu tudo, deve-se discutir sob o ponto de vista dos factos an-

tes de se discutir sob o ponto de vista dos principios.

Uma lei é má ? Reforma-sc. Mas antes de se reformar, cumpre-se. D'ontra

forma, cahimos na inconsequenciu e na anarchia.

Peor do que a lei ma cumprindo-se é a lei má que se não cumpre.

A lei má que se cumpre chama-se justiça. E' a eguaidade, ou a justiça re-

lativa.

A lei mi¡ que se não cumpre é a mentira. E' a Cilada. E' a traição. E' o

arbítrio, pairando eternamente sobre a cabeça do indivíduo.

Bom ou mau á face dos principios, a primeira condição do duello, no

campo dos factos, é ser sério. E' um facto? Existe? Então, que seja sério.

Qual é o fim do duello “P Manter a integridade moral do indivíduo, diz-se.

Lavar em sangue as afl'rontas rccebidas. Ora para manter com actos de força a

integridade moral do individuo, e' necessario que seja severo o correctivo.A força

não procede por acções íntellecluaes, ou por acções moraes. Procede por acções

physicas. E a acção physics, ou mello medo pela violencia, ou não repríme.

Uma arranhadura faz rir. Incita a repetição do acto offensive. Díssolve,

pela impunidade c pelo ridiculo.

Não ha de ser a arranhar dedos que o duello ha de proceder como

meio de corrigir violencías, afl'rontas ou injurias. Ha de ser atraVcss-ando o co-

ração, ou abrindo, de meio a meio, a cabeça.

Então, sim. Sera physicauiente um acto efficaz. E moralmente um acto

solemne, que impressiona. que commova, portanto, por esse lado cl'ficaz ainda.

0 processo de lavar inscritas com sangue e o processo dc lavar nodoas

com agua. Não ha outro. Deitu-se sobre a macula, misturado com polvora e

com chumbo. uma panelln de sangue a ferver. n lixivia.

Só depois d'ísto, isto e, do duello ser uma coisa séria, uma verdade, e

não uma mentira, uma hypocrísia, um ridículo, é que se pode discutir o duello

á face dos principios. Assim se discutir¡ na inglaterra. Na inglaterra discutiu-

se sobre o facto. Malawi-se, como em parte nenhuma. Sobre o facto horrendo

accordou, um dia, :í intelligcmua ea consciencia d'aquelle povo forte, e d'aquelle

povo illustre. E chegou-se a esta conclusão: o facto é atrozmente iníquo e atroz-

mente estupido. lndígno da inglaterra e de todo o povo culto. () cidadão ínglez,

conscio d'esta verdade absoluta, resolve banir inteiramente o duello des seus

costumes. O duello passa a ser um crime. Como tal consignado na lei. Lei que,

por isso mesmo que e lei, ha de cumprir-sc. E cumpriu-sei

primeiro que trausgrediu a lei, foi castigado como um delinquente de

delicto commum. Matou em duello. Foi enforcado, como qualquer outro assas-

sino. Não matou, feriu. Foi encarcerado, pela pena correspondente á gravidade

do delicto.

As testemunhas, cumplices. E todos. coutendores e testemunhas, com a

circumstancia aggmvunte d'uma acção deliberada, que a frio se preparou e

que a t'rio se executou.

E assim, definitivamente, poz termo ao duello o povo inglez.

Se Portugal fosse um paiz de criterio, ponderado, sério, não precisaria

de experimentar a peilrada na cabeça. Aprendería, como o Japão e a China, no

facto ínglez. Mas Portugal é futil. Não tem ponderação. E não víve do snobísmo

inglez. Vive do snobísmo francez.

Portugal não é sério. Sério, teria o duello sério. Ridiculo, teve o duello

ridiculo.

Portugal não é sério. Sério, ou cumpria a lei que prohíbe o duello, ou

rasgava a lei, se não tinha força para a cumprir, ou, a nffrontar a lei, se a

q'ueria manter como uma hypocrisia, a espesínha-la, a cuspi-la, cuspila-hía co-

rajosamente.

A existir o duello, não é mais digno, mais logico, mais moralisador,

matar, ao menos?

A verdade até quando é monstruosa moralísa. A mentira relaxa, desmo-

ralísa sempre.

A verdade no duello é matar. Quem põe dois homens de espada ou de

pistola na mão em frente um do outro, se não o um farçante espera a morte,

como o mais provavel. A vida, n'essas condições, é um acaso.

Eis porque eu lamento quc n'csse duello ultimo não ficasse morto um

das contendores. Já o lamentei no duello entre o marquez de Bellas e o conde

de S. Lourenço. Lamento-o de novo ao surgir em Portugal mais um duello

sério.

A morte d'um dos contendores poria termo á farça e poria, talvez, termo

á trngedia. E o que vale a vida d'um homem quando d'ella resulte uma con-

quista de justiça, de verdade ou de bom senso ?

O duello não tem caracter nenhum nacional. Nunca foi possível, nem

será, nacionslísa-lo entre nós. quuant-o comedia, tudo ri. No dia em que for

tragedía, tudo chora. A tragcdia matarzi a tragedía e matará a comedia.

O duello é a prova mais eloquente do snobismo. da pelintrice da sociedade

ígnobil que nos dirige. Este paiz, que tanto fala em democracia, é o paiz menos

democrata do mundo. E' o paiz que tem menos amor ao trabalho e a simplicidade

de costumes. E a verdade, base de todas as virtudes. Ainda no ultimo domingo
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registavamos aqui o facto singular de andarem clamando ahi pelo registo civil

obrigatorio precisamente aquelles que nunca se aproveitaram do registo civil

facultativo. O que é isso, senão hypocrisia, falsidade, exploração, mentira?

O que é isso, senão a lucta entre o preconceito fidalgo e a exploração poli-

tica? Esses homens pedem o registo civil obrigatorio como arma politica. E

não praticam o registo civil facultativo para nño incorrerem na macula do

plebeismo.

Lísonjeiam o fanatismo politico, os ínstinetos demagogicos das ígnaras

multidões, servindo-se d'estas como arma de combate contra Os padres que os

embaraçam e prejudicam nos seus interesses de momento. Mas. cheios de

prosapias fidalgas, fogem, ao mesmo tempo, de descer até á plebe, de se con-

fundir com ella, praticando o registo civil. Seria infringir as regras do bom

tom, e se alguma coisa os humilha, os vexa aos seus proprios olhos, é a idéa

de os considerarem, de os poderem considerar, de darem razão, motivo, pretexto

a que os considerem, alheios ao mundo do bom tom.

Em paiz algum do mundo se especula mais com o povo e em paiz al-

gum do mundo se tem menos amor ao povo.

t) gallego que se matou a arranjar uns vintens só tem um fito: fazer o

filho, amanhã, empregado publico ou doutor.

Arranjou a sua fortuna pelo commercio ou pela industria? Não quer

0 filho industrial nem commerciantc. Quer-o toureiro, sporlsman, ou doutor.

E o doutor, filho do gallego, ha de pOr especial cuidado em ser, ou parecer,

homem de linhagem, aparentado, não com Manuel Fernandes ou João Fagun-

des, mas com Vasco de Athayde, João de Portugal, Antonio d'Albuquerque ou

Manuel da Camara. Isto, em regra. E ou seja monarchico ou republicano.

Paiz que dá em tudo a nota do desprezo do trabalho e da vangloria do

pergaminho.

A felicidade, o bem do povo! E ousam falar na felicidade e no bem do

povo! D'esse povo, quo para ahi vegeta sem pao, sem instrucção, sem obras

notaveis de mutualidade ou d'assisteucia, n'um miseravel e quasi horrível

abandono!

Mas a prova mais eloquente, voltamos a dize-lo, d'essa mania pelintr_a

do lusitano, d'essa ridicula aspiração fidalga, d'essa farofía pelintra do pergami-

nho, do snobismo asqueroso que caracterisa essa recua de litteratos, jornalistas,

politicos, como productos enfermiços d'uma raça degenerada ou inferior, está na

preterição asnatica do duello.

O duello não é nacional. Nunca, repetimos, se naciOnalisou, nunca, repe-

timos, se nacionalisará. E', porém, a affirmação mais caracteristica da tradição

fidalga. E isso bastou para que, embora uma repugnante terça. fosse partilhada

pela classe dirigente, e tanto mais quanto mais se falou em democracia n'csta

terra prostituida.

E' um facto de rigorosa observação sociologíca e historica que o duello

progride tanto mais quanto mais declina em qualquer sociedade o espirito da

justiça. E' isso, precisamente, o que vem succedendo entro nós. Ha vinte annoa,

sobretudo, que o duello se generalisou. E ha vinte annos que a nação sc vem

abysmando n'uma decadencia vergonhosa. Nunca foi tão grande a nossa indis-

ciplina social c tão accentuada a nossa immoralidade. FI nunca se falou, nem se

praticaram com tanta frequencia.. . as leis da honra! .

Foi principal instigador do duello o rei D. Carlos, que, com muitas qual¡-

dades, tinha defeitos assignalados. Entre estes, o feitio e a mania de valentño,

e foi isso o que o matou. Ora quem encontrou elle a secunda-lo na sua pro-

paganda? Quem foram os seus maiores auxiliares? Os democratas! Os republi-

canos!

Pobre terra, em tudo incoherente, incongruente, falsa, caricata!

O duello é o mais estupido dos preconceitos. Não ha nega-lot E' a mais

asnatica das convenções.

Sc não é serio, torna-se motivo e alvo de justificadissimos motejos. Se é

serio, representa a maior das crueldades.

Comprehende-se que um homem mate um outro e que tenha, até, justiça

ou razões para o matar. O que se não comprehende, o que a nossa razao não

acceita, é que seis homens, quatro testemunhas e dois medicos, assistam, sanc-

cionando-o, apadrinhando-o, a esse crime.

E' a maior das iuiquidades metter um homem na penitenciaria porque

matou um outro n'um ímpeto de colera, sem premedítação, e deixar impune

aquelle que mata a t'río, reflectidamente, premeditadamente, só porque um ma-

tou plebeiamente e porque o outro matou segundo as regras do bom tom.

Diz-se: o duello é um combate em que os dois arriscam a vida e em

que combatem lealmente. E não combatem !ealmente dois fadistas quando se

lançam de faca em punho um ao outro? E não combatem lealmonte dois al-

deões quando erguem os cajados um contra o outro?

Qual é a lealdade do duello quando um das contendores é manifesta-

mente inferior ao outro no jogo das armas ?

O duello não briga só com a razão. Briga, tambem, com a legalidade.

Ou é crime ferir e matar, ou não I'-. Se o é, é-o em todas as circumstancías.

Se o não é, a !ei é iniqua castigando aquelle que fere e mata só porque !'crc

e mata fóra das regras . . . do bom tom.

O duello t5, portanto, alem d'um absurdo, d'um crime, d'uma íniquidade,

o maior attentado contra a egualdade, contra a democracia. E'-o pela sua ori-

gem e pela sua tradição fidalga, e pela excepção que ainda hoje faz, a favor

das classes privilegiadas, contra as classes proletarins. Pois em Portugal, os

maiores e mais acerrimos partidarios do ducllo são, precisamente, os . . . rlemo~

cratas! Os defensores da lil'ardade! Os evangelistas . . . da democracia!

A inglaterra, o Japão, a Suissa, a propria America do Norte que tem

banido os duellos inteiramente, não precisam d'essa reviviscencia das velhos

tempos para at'firmar a sua coragem e pundonor. O heroísmo do exercito ja-

ponez e o do exercito inglez dispensam o heroísmo do duello. Não hu, u'csscs

grandes paizes. que por tantas formas teem affirmado e affirmam o seu alto

valor, leis da honra para manter a honra. A honra, ahi, mantem-se pelas leis

communs.

Mas em Portugal, ou se ha de ler e beber no evangelho de l). Quixote

e Sancho Pansa, ou . . . estão manchados os pergaminhos.

lsto é uma terça! Uma grande farça! Uma grande comedia, de vez em

quando. como algumas vezes o temos dicto, com entre-actos de tragedia.

Formidavel imposturat

Homem Christo.

  

Por ter chegado tarde a esta redacção fica para c numero seguinte

o artlgo da secção-ANALYSANDO.

 

   

N'este jornal analysam-se e publloam-se estudos críticos sobre

todos os livros dos quaes nos forem enviados dois exemplares. Não

s

se fazem referenolas ás obras de que nos seja remettldo um só exem-

plar.

lll'l EXEMPIIO INTERESSANTE
G_____'_à

_

O francez Henri Charriaut, que habita na Belgica ha muitos an-

nos, publicou recentemente um livro curioso: La Belgique Moderne,

Terre d'experiences. Ainda não tivemos occasíão de ler esse livro, que,

no emtanto, já mandamos vir. Mas por um artigo critico publicado no

Journal des Économistes, e assignado por um homem eminente, Yves

Guyot, podemos fornecer desde já sobre a Belgica, aos leitores d'este

Supplemento. alguns dados interessantes.

O partido clerica! occupa na Belgica o poder desde 1884. Isto é,

ha 26 annosl Se fosse em Portuga!, já teria havido 26 arruaças feitas

pelo partido liberal... na opposição. Ou antes, o partido libera! já não

existiria ha muitos annos. Ter-se-hia passado, em peso, para o partido

clerical.

Este é o primeiro contraste... fulminante. O segundo, é que o

partido clerical governa actualmente apenas com 5 votos de maioria.

Tinha uma maioria de 72 votos antes de 1900. Mas em 1900 a repre-

sentação proporcional fez baixar a 18 essa maioria. E actualmente está

reduzida, diz o sr. Charríaut, a 5 votos, que desapparecerão, provavel-

mente, em dois annos, quando as eleições se fizerem sobre a base do

novo recenseamento.

Em Portugal, nem com vinte votos um ministerio se julga com

maioria szzf/iciente. Imaginemos os arruaceíros, aqui, tendo na sua frente

um ministerio com cinco votos de maioria!

O ministerio belga tem cinco votos de maioria e governa. No

emtanto amanhã o sr. João de Menezes, que é o homem das diva-

gações historicas entre os republicanos, vem-nos citar, a proposito das

arruaças da camara portugueza, numerosos casos de arruaça na Bel-

gica e n'outras nações modelos!

O terceiro confronto, frisantc, ou fulminante, como os outros, é

que nem por estar no poder o partido catholíeo ha 26 annos, a Bel-

gica deixa de scr uma das nações mais ordeiras, mais bem governa-

das, mais progressivas, mais cultas e mais livres do mundo. Não sabe-

mos 0 que dirá o sr. Alpoim a este facto importante. Mas, provavel-

mente, vac-nos dizer que os catholicos da Belgica não acreditam na

intallibilidade do papa nem acceitam ordens de Roma. Provavelmente

vae-nos dizer que os clericaes de lá são . .. clericaes no nome!

Dira. Em opposição, nós díremos, e comnosco toda a gente

amante da verdade e com bom senso, o que temos dicto muitas vezes:

que acima de todos os rcgimens, de todas as differenças politicas ou

religiosas, está o caracter e a educação d'um povo.

Povo que tenha educação, povo que tenha caracter, governa-se

bem com republica, como se governa bcm com monarchia, como, até,

se governará bem com anarchia. Haja caracter, haja seriedade, haja

boas intenções, e a ordem no governo, a ordem, a moralidade, o pro-

gresso, serão sempre possiveis. Mas a inversa é que não é verdadeira.

Sem caracter, sem seriedade, sem espírito de verdade e de justiça, é

que não ha governo, nem vida possível collectiva, seja o regimen mo-

narcbico, republicano, socialista ou anarchista.

Não quer isto dizer que sejam indifferentes as formas de go-

verno. Não são. Quer simplesmente dizer que a forma de governo é...

uma forma, como o proprio nome indica, E a bondade ou a ruindade

não está na forma. Está e esteve sempre na essencia. Não é o habito

que faz o monge.

Que importa que seja progressiva a forma de governo se for re-

gressivo o feitio e o caracter dos que constituírem o governo?

' A pequena cidade de Soignies, com 9:000 habitantes, tem 15 as-

sociações catholicas. Nada menos.

lenri Charriaut conta muitos casos como este, para demonstrar

a espantosa força e influencia que tem na Belgica o clericalismo. Não

obstante, elle tem dado á Belgica as melhores leis de liberalismo e de

socialismoEm Portugal fez-sc do livre-pensamento e do republicanismo a

condição indispensavel do progresso. Ou se é livre-pensador, ou se é

anti-clarica!, ou morre-se sob a acção do clericalisrno. Pois na Belgica

foi sob a acção do clericalismo que aquelle povo adquiriu o seu es-

pantoso desenvolvimento industrial e commercial, foi sob a acção do

clericalismo que se fez a grande obra d'ínstrucção, a grande obra de

educação, n extraordinario progresso social, que impõe respeito e admi-

ração a todo o mundo.

Foi o clcricalismo que creou a repartição do trabalho em 1894 e o

ministerio da Industria e do Trabalho em 1898. Foi elle que fez votar

a !ci do 1.0 de .laueiro de 190;") sobre as pensões da velhice. Foi elle

que concedeu a reducção de 90 olo nos direitos fiscaes sobre todos os

matcriacs e objectos destinados á construcção de alojamentos para ope-

rarios. !foi elle que publicou as leis sobre os accidentcs do trabalho,

que regulamentou o serviço dos menores. cmfim, que nos ultimos 26

annos deu a Belgica todas as suas leis dc protecção ao operario, de pro-

tecção :i creança, de assistencia social, de progresso e liberdade.

Concorrcu para isto a acção dos socialistas? Sem duvida. Mas é

um novo facto para demonstrar a absoluta incapacidade moral e intel-

lectual dos republicanos portuguezes. Dos republicanos em especial e

dos que se dizem liberaes, em geral.

Por um lado, os líberaes belgas não se revoltaram, não se lança-

ram em revoluções nem em arruaças pela circumstancia de estarem ha

26 annus fora do poder. Esperaram pacientemente que a opinião pu-

blica se voltasse a favor d'elles. Por outro lado, os socialistas belgas

não se negaram a cooperar no progresso da nação e a collaborar nas

rcfcrmns necessarias ao levantamento mora! do povo pelo simples facto

de serem clericaes os ministerios.

Il _11 a entre socialistes el catholiqnes une dispnte de l'ouvrier,

du paysan, de Pen/“ant. C'est à qui promettra et donnera le plus.

A (land, socialistas et cathotíques en 1.909, se sont mis d'accord,

au cansei! communal, sur les soupes scolaires et ont renversé les

Iibérazzx. Lars des prochaines élections, les libéraux ne pourront gouvemer

qu'auec Fappoint des socialistas. Les socialistes seront exígeants.

Era uma lucta de principios e reformas e não uma lucta de vís

interesses pessoaes e vis interesses partidarios. E por isso a Belgica

progrediu. E por isso Portugal se afunda n'um abysmo.

Esse exemplo da Belgica esmaga-nos. A todos nós, portuguezes.

Mas, sobretudo, aos que se dizem Iibaraes e republicanos.

Homem Christo.

 


