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Jcr pedimos desculpa aos nos
sos prezados assinantes pela 
irregularidade na publicação do 
nosso jornal, jtfais uma vez pe
dimos essa desculpa pois que 
tendo só um empregado, na tipo
grafia com acomulação de servi
ço, e achaqdo-se ainda doerjte um 
novo enjprégado já contratado, 
esperamos que em breve tudo se 
regulanse e então recompensa
remos os nossos assinantes das 
njesmas faltas.

k  soldados p  paiísoi
Vós sois neste momento augusto 

e grande a honra da Patria, a alma 
heróica da Nação. Levais convosco 
Portugal, o seu passado, o seu 
presente, o seu futuro. Nun’Alva- 
res e D. Henrique, Camões e Barto- 
lomeu Dias, Albuquerque e S. Fran
cisco Xavier, amalgamam-se, fun
il em-se, latejam, na vossa carne, 
nos vossos corações, no vosso 
ideal. Sois uma epopeia que acor
dou, que se levanta, e continua 
marchando.

Trava-se no globo, nesta hera 
imensa, uma batalha horrível e di
vina: a batalha da humanidade 
contra a ferocidade, a luta de Deus 
contra Satanaz. Instante supremo 
na historia dos homens, da escala
da eterna e dolorosa para a Justi
ça e para o Bem.

Vós ides combater pela Huma
nidade e pela Patria, por nós e pe
lo mundo. Joana d’Arc e Nun’Al- 
vares abraçam-se e fraternisam. 
Caminhai ovantes, caminhai ale
gres, sem hesitação e sem temor. 
Fitai a morte impávidos, com olhos 
de imortalidade e de vitória. Quem 
morre pela Justiça e pela Pátria, 
inunda-se de luz, ergue-se a Deus.

Custa-vos deixar a vossa casa, a 
vossa mulher, os vossos pais, os 
vossos filhos, a terra adorada e 
santa de Portugal.

As lágrimas saudosas que ver

teis são estrelas de amor que nos 
alumiam.Chorais á despedida como 
crianças, mas partis, cantando, co
rno herois 

A Pátria deita-vos a bençam, e 
beija-vos na alma infinitamente!

Deus v á , comvosco ! Que Deus 
vos guarde e vos acompanhe !

Vivam as Nações aliadas! Vivam 
os soldado portuguezess! Viva 
Portugal!

d e LIMe a Mdo

ÂOS PORTUGUEZES QUE FiCÂIV!

O dever dos que ficam e cuidar 
dos que partem, tomando-os por 
modelo e por exemplo. \

O heioismo dos que dão a vida 
por nós todos reclama a unidade 
heroic" da nação inteira. Quando 
a alma portugueza se levanta no 
mundo, não pode amesquinhar se, 
nem degradar-se em Portugal. 
Quando os nossos soldados valo
rosos fraterna mente se conjugam  
no amor da Patria, não nodemos 
nós vilipendiá-la e desonrá-la com 
a baixesa torva do nosso egoiuno, 
com o furor demente dos nossos 
odios. Banhemos em luz os cora
ções, estrelemos as almas, magni
fiquemos as vontades! Queimemos 
os nossos farrapos e misérias em 
lavaredas de Ideal, que nos snbli- 
tnen! Comunguemos e ajoelhemos 
de mãos postas ante a imagem da 
Patria idolatrada, e sob c esplen
dor augusto do seu olhar resemos 
todos, cheios de fé, uma oração 
unanime. Eil-a:

«Patria divina de Camões e de 
Nun’Alvares, santificado seja o 
vosso nome. Venha a nós o vosso 
valor e a vossa gloria. Seja feita a 
vossa vontade em nossas almas. 
Dai-nos em cada dia o pão imortal 
da vossa esperança, e perdoai, Se
nhora, os nossos erros. Para nos 
libertar de Ioda a fraqueza e de 
todo o crime, encheremos- o cora
ção do vosso amór. Amen.»

Resando esta oração e dando-lhe 
cumprimento, salvamo-nos a nós 
e salvamos a Patria. Malditos e des
graçados os que a não resarem ! 
Caia sobre eles, inexoravelmente, 
um labéo eterno!

G uerra Juuqueiro.

X X X X I1I

Encontrei no anuário 
Para aqui ter delineado,
Este grande proprietário 
Do nosso concelho afastado

Bom cidadão, de boa fama,
C’um bom parente d’Alcochete...
Se dissesse como se chama 
Ficava claro como "leite”

Nd entanto sempre direi,
(Acíui para nós muito baixo)
Qumcla dele não “apelei”
Uma garrafa do Cartacho.

A. R. C.

(Continuação)

Em  1 1  de Maio de i 9 i 3 : 0  Povo de 
A ldegalega. Suspende a sua publicação 
este semanario. A  causa da suspensão è o 
ter-Se filiado num grupo politico o d ire
ctor do mesmo semanario.

Atè este numero tinha o Sr. D r. Pau
lino Gomes o dever de d ir ig ir  os traba
lhos jornalistas, visto como com ele ter
mina o semestre. A g o ra  está entendido 
e muito bem, que não deve permanecer á 
frente dum jornal independente um poli
tico partidario ‘

Passados sete dias là surgia o mesmo 
semanario, tendo como director e editor 
o mesmo sr. dr. Paulino Gomes. O sr. 
dr. Paulino Gomes pertencendo a um 
grupo partidario, director e editor de um 
jornal independente!

Vamos a ver quando e' que o sr. dr. 
sendo agora director de um jornal parti- 
dario, mostra ma;s uma vez a sua reco- 
nhecidissirna coerencia.

E ’ verdade! O sr. dr. Paulino prome
teu responder ao passado e o presente e 
até agora ainda não tivemos o prazer de 
ver na sua brilhante prosa a refetida 
resposta. Venha de lá isso que jã nao é 
sem tempo. Não tenha receio de discutir 
com polidores de calçada.

A. R. C.

O pão
Cá vamos andando com a brôa e oxalá 

que ela nunca nos falte.
Por emquanto não vai faltando, más 

se nâo houver quem olhe a serio por esta 
terra com certeza que d’aqui a pcuco

O passado e o presente

nem as migalhas.

Diz o jornal, «A Razão» que no con
celho ha trigo e milho suficiente para 
o consumo. Por conseguinte já não é di
fícil saber-se quem ~são os detentores dos 
referidos ceriais, basta que esse jornal 
diga quem são.

p  é poise sáor-se
Qnrn pergunía

/
Pedem-nos a publicação da seguinte 

pergunta:
Qual a razão porque a secretaria da 

Câmara não esteve aberta ate' à meia 
noite do dia 28 ultimo, para receber os 
requerimentos dos cidadãos que preten
dessem ser inscritos no recenseamento 
eleitorai ?

Naturalmente foram tratar de farinhas 
e ninguém e obrigado a estar em toda a 

! parte ao mesmo tempo1
E ’ justo que se trate de preferencia da 

mais importante questão até hoje susci
tado . . .

Coníra ueneno

O «mestre veneno», vem, no numero 
passado, todo zangado c pede providen
cias pelo facto de nós cometermos 0 hor
rível crime de algumas vezes termos pu
blicado o nosso jornal somente com os 
anúncios judiciais.

Nunca supuzémos que semelhante en
tidade tivesse interferencia na adminis
tração do nosso jornal ou que ti-vesse pro
curação dos nossos assinantes, para ter o 
direito de reclamar sobre as nossas faltas, 
aliàs ocasionadas por casos de força maior. 
Sim, só com procuração, porque nãó po
demos acreditar que houvesse 0 atrevi
mento de se meter na vida alheia, pois 
que não é esse 9 seu costume.

Quer o «veneno» demonstrar com a 
sua logica, que o jornal só com anúncios 
prejudica as partes interessadas nos res
pectivos processos, já viram maior dispa
rate? Pois se 0 jornal não tem mais nada 
que ler, com certeza que os anúncios são 
mais lidos e por conseguinte mais inte
ressa aos processos.

Por conseguinte desculpe o «mestre 
veneno porque não sabiamos que repre
sentava os nossos assinantes, unicos que 
teem 0 direito de reclamar das nossas 
faltas.

Ora, o mestre veneno» em vez de estar 
fulo com coisas que lhe não pertencem, 
não seria melhor publicar a tal carta do 
proletariado  que diz ter recebido mas 
que ninguém acredita ?

Posse

Tomou posse do cargo de delegado do 
Ministério Publico o sr. Dr. Utra Macha
do, a que apresentamos os nossos respei
tosos cumprimentos.
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Sua ex.4 terá do respeitado e ordeiro 
povo d’esta villa o mais carinhoso aco
lhimento, falidades essas, que constituin
do para nós uma uma infamia, são indu
bitavelmente uma recomendação, para 
quem, tem o honroso cargo de zelar pelo 
bom nome da sociedade.

Vem sua ex.a preencher uma vaga, 
deixada pelo nosso bom amigo Dr. A l
berto Cabral, promovido á i.* classe e 
collocado em Beja, e oxalá, como outra 
coisa não é de esperar que sua ex.° con
quiste a sympathia geral, timbrando como 
de sobra indicam as s*as excelentes qua
lidades de caracter, pelo rigoroso cumpri
mento da lei no desempenho das altas 
funções de que está investido.

Caixa de Credito fígricola

Por falta de numero legal nao se pou- 
de realizar a eleição dos corpos gerentes 
no dia 28 ultimo, para a referida Caixa, 
sendo novamente convocada a Assembleia 
para o dia 9 do corrente, pelas 21 horas, 
na séde da mesma Caixa. Bom seria que 
comparecessem todos, ou pelo menos 0 
maior numero possivel de agricultores 
interessados, para que na prestação de 
contas que terá logar no mesmo dia, vis
sem não só a boa marcha da sua tão util 
como proveitos a instituição, como tam
bem para esclarecimento de qualquer 
duvida que haja sido suscitada sombria
mente na rua.

Por emquanto é o que se nos oferece 
dizer, aguardando as resoluções da As
sembleia para depois publicarmos os re- 
latorios que hão de ser indubitavelmente 
a confirmação da boa marcha adminis
trativa da referida Caixa.

Doeníss

Acham-se doentes os nossos particula
res amigos, José Fernandes Repas e José 
Maria Relogio. Felizmente jà se acham 
melhores emais estimaríamos se se achas
sem completamente restabelecidos, para 
o que fazemos ardentes votos.

Dr. Destor ÍDespita

Assumiu o logar de clinico de 0 Mon
tepio Conceição o sr. Dr. Nestor Mesqui
ta.

A  sua E x .a apresentamos cumprimen
tos de boas-vindas.

Dr, filarques Perdigão

A  doença grave de que . este nosso 
amigo e assignante sr. Dr Marques P e i- 
digão, vinha sofrendo, agravou-se ulti
mamente pelo que teve de abandonar a 
cíinica e ir procurar alivios.

Durante os annos que aqui permane
ceu, impoz-se sempre pelo seu porte ir- 
reprehensivel, conquistando sympathia 
e mantendo sempre uma linha de con
duta que o tornaram respeitado e querido.

Desejamos muito sfhceramente que 0 
seu restabelecimento seja breve.

---- 1 •” «CCCiCCCtOT̂ ------

@s nossos vinhos
Não passou desapercebida a ultima 

medida tomada pelo governo inglez redu
zindo a 7 5 ojo a importação do nosso vi
nho, tanto mais, que sendo a nossa re
gião comercialmente vinicola, seremos 
muito directamente afectados.

E ’ assumpto que não deve ser posto de 
parte, porque já presentemente, por falta 
de transportes, os nossos lavradores estão 
11’uma espectativa desesperada, sem que 
vejam solucionado um assumpto, que es
tá inteiramente ligado com os altos inte
resses da apicultura c das classes traba
lhadoras.

Adubos caríssimos, sementes pelo qua
druplo e mais do que o usai, paralisação
do comercio dos vinhos, acumulando-

se por sobre tudo as anomalias da vida 
presente, retrahimento de capitais, 0 que 
pode 0 agricultoro, se medidas rapidas è 
decisiva não forem tomadas?

Não vae a quadra para retaliações, nem 
manejos de baixa politica mas sim para 
muito estudo e ponderação.

A  agricultura precisa e tem direito a 
ser tratada com meticuloedade, porque 
n’ela está a principal fonte riqueza da 
riqueza nacional.

Assim o esperamos; assim é forçoso 
para 0 bem estar d todos nó.

-------"=g=eceececeoéfe’

O  prato do dia
A  questão do pão tem n’esta terra um 

aspecto extranhavel, se atendermos a que 
nas localidades visinhas dos concelhos li
mítrofes, ha ainda farinhas de trigo.

Aqui só tem havido pão de milho, e 
ha dias vieram parar, certamente po r  
extravios, umas sacas de trigo, que sò 
contentaram alguns afortunados, que à 
porfia disputaram o pão com ellas fabri
cado.

O povo em ^romaria, logo ao romper 
da manhã, acorre aos logares proximos 
onde o pão é o melhor e ahi faz as suas, 
compras.

Mas na sexta-feira, grossa decepção 
esperou todos aqueles que a Sarilhos Pe- 
quedos se dirigiam, e que, já de posse, 
de alguns pães, foram dJele desapossados 
e para cá voltaram com as sacas vasias;

Ah ! se nós procedessemos de egual 
modo ! . . .

*
* *

Ainda refulgem brilhantemente os 
presentes auferidos pela Junta Patriótica 
d’esta vila, ao iniciar os trabalhos da mis
são altamente humanitaria a que se de
dicou.

Mas, com a devida venia, 0 confessa
mos, a iniciativa acolhida com superior 
agrado pelo nosso bom Povo, paralysou 
e nada mais se fez.

Se as razoes que insperaram no animo 
dc todos ao instalãosea junta eram jus
tificáveis e sobretudo dignos de louvor 
e do maior aplauso, hoje, que a dolorosa 
espectativa nos amerça, deviam redobrar 
os esforços e encorajadamente entrarem 
todos na liça, a angariar novos donativos 
para acorrer a fatalidades futuras.

Ficaria assim por satisfeito o fim que 
ha em vista: não desanimar na Cruzada 
do Bem.

DESPEDIDA
Antonio Maria Marques Perdigão, 

major-medicc, clinico da Associção de 
Socorros Mutuos Montepio Conçeicão 
d’esta vila, e do Montepio «O Destino» 
com séde em Lisboa, impossibilitado pór 
doença grave de continuar a prestar os 
seus serviços, c obrigado por isso a fixar 
a sua residencia desde já em Fanhões, 
vem publicamente manifestar a suo eter
na gratidão aos seus Ex .m°. Colegas, ás 
dignas direções das associações referidas 
aos seus amigos e estimadQS clientes, pe
las provas de cortezia e consideração que 
sempre lhe dispensaram. Oferecendo a 
todos 0 seu fraco e limitado préstimo, 
declara ainda que leva d’esta terra a mais 
gratas recordações, e que a abandona por 
falta de saude, razão imperiosa e unica 
que o força a tomar esta resolução. F i
cando em sua substituição 0 seu Éx .m’Co- 
lega Dr. Nestor Mesquita.

AGUÁ D O ALARDO
LO JA  DO FRED ERICO

POR FORfl
Moita do Ribatejo- 17 .

O  Sport Club Moitense, agremiação 
sportiva, recentemente fundada n’ esta 
vila, acaba de adquirir 0 mobiliário para 
a instalação da sua sede.

Este Club, que ora se encontra nu na 
fase de manifesta propriedade elegeu 
recentemente a sua nova Direção é com
posta dos seguintes rapazes, na sua maio
ria seus socios fundadores.
Presidente Luiz Costa Santos ; 1 ,° Secre
tario Raul dos Santos Pereira ; 2.0 Secre
tario Cândido de Magalhães ; tesoureiro 
Manoel Rua Junior e Vogaes Alvaro Ma
rinho Junior e Josè I. Silva Junior.

Prepara-se para breve um grande cer- 
tamen sportivo, que n’esta vila indubita
velmente despertará sensação, dada a no
vidade do seu programa se acha reves
tido.

Por proposta da Junta de Alhos Ve- 
dro?, a Camara deste Concelho aprovou 
por unanimidade, criação dum novo im
posto sobre todas as cargas de artigos 
exportados por este Concelho. Claro està 
que çom esta proposta vinha tambem a 
aa criação do respétivo fiscal para cobran
ça e fiscalisação deste imposto.

Sempre a invenção de meios de prote
ger os amigos e afilhados dos srs. verea
dores. . .

A  Camara, como se não houve bem 
do recente aumento ilegal dos já cele
bres 8 ojo, que alguns contribuintes jus
tamente se recusam a pagar, arranjou 
agora como interpretes do seu pensamen
to, a Junta de Alhos Vedros.

Não ha duvida de que arranjou quem 
bem a representasse... aquilo è um pri
mor.

Çonsta-nos que a Juntou da Moita, 
fiel1 aos seus pruícipios de ^efeza dos in
teresses do Povo que a elevou, reprovará 
esta proposta, baseando-se em argumen
tos que mais tarde daremos à publicidade.

(I.a publicação)

Por sentença de 12 de fevereiro 
fiado, que transitou em julgado, 
foi julgada procedente e provada a 
acção de simples separação de bens 
requerida por D. Maria José Vas
concelos da Silveira, domestica, 
moradora nesta vila, contra seu 
marido João Roque da Silveira, 
tambem morador nesta vila, e de
cretada seperação de bem do casal, 
ficando entregue á autora a admi
nistração dos seus bens, que em 
execução de sentença se liquida
rem.

0  que se anuncia, nos termos e 
para os efeitos do art.° 448 do Cod. 
do Proc. Civil.

Aldeiagalega do Ribatejo, 2 de 
março de 1917.

O Escrivão,

João F rederico  de Brito Fiyueirôçi
Ju n io r .

Verifiquei a exactidão:

0  Juiz dc Direito, 

Rocha Aguiam.

Tesouradas
Diz o “ veneno”  que a Camara não 

aceitou trezentas sacas de farinha por 
desconhecer a procedencia.

Dizem que isto não tem explicação; 
pois tem n a : Desconhecendo-se a proce
dencia poderia dar-se 0 caso da farinha 
vir cVAlimanha e estar «envenenada».

Vamos cà andando com 0 casqueiro 
que pelo menos, não nos causa cólicas... 

*

Um aluno do Joaquim do Cordel, per
guntou qual seria melhor, se comprar um 
quilograma de pão ou meio quilograma.

.— Um quilogram a! Pois se o «mestre 
veneno» diz que um quilograma custa 
nove centavos, e meio quilograma quatro 
e meio, claro que, só quem fôr tolo é que 
compra meio quilograma.

E  l.evanta-se um padeiro.. .

*
* *

Diz 0 «veneno» que o sr. d r. ju i j  de 
direito sabe melhor do que ele 0 que no 
caso dos anúncios, ha a fa je r .

Nós não sabemos, mas calculamos o 
que o sr. dr. Ju iz de Direito faz, assim 
que ler o «veneno». E  só calculamos por
que coisas d’aquelas não se fazem á vista 
de toda a gente.

*
* *

Andem para aqui, andem para acolá, 
a falta de farinhas não é senão por não 
se saber a procedencia. Jà  0 sr. Antonio 
Maria da Silva disse no parlamento esta 
semana passada que chegaram dois bar
cos de farinha ao Tejo e que foram de
volvidos pelas razoes que jà tinha exposto 
E  como a nossa edilidade é o reflexo  é 
justo que digamos que as razões são as 
mesmas porque ela não quiz transacio- 
nar com as 300 sacas.

Despedida

Tendo sido promovido á 1.* classe ve
nho, por esta forma, despedir-me de to
das as pessoas que me honraram com a 
sua amizade durante a minha passagem 
por esta comarca. E , justo é confessai-o, 
jámais esquecerei que quasi toda a popu
lação d’esta villa, toda a gente de valor , 
expontanea e francamente se declarou ao 
meu lado n’esse incidente com que uns 
insignificantes, alçapremados por meio 
acaso de sorte a logares de destaque, pre
tenderam incomodar-me.

Foi nobre o seu gesto tanto mais que, 
contra patrícios seus e sem serem roga
dos, sahiram do seu comodo mutismo 
para se manifestarem a meu favor.

A todos um grande abraço de eterna 
gratidão.

Feijão cgpfapõito
até 300 litros vende FRANCISCO 
MANHOSO IÇA=Rua do Quartel.= 
Aldegalega.

BaUtst papg semente
Qualidade muito fina. VENDE 

José Soires. Rua do Caes, 22 e 
— Aldegalega.


