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E X P E  D I E N T E

J t  todos os nossos assinantes 
e anunciantes que já  pagaram as 
suás assinaturas e publicação 
de arjurjcios, prevenimos que não 
serão prejudicados, pois, que se
rão indeminisados recebendo os 
números de jornaes respeitante 
ás importancias pagas.

DEPOIS d’um interregno, a que 
forçadament.e fomos levados 
por circunstancias varias, de 

que nos penitenciámos perantp os 
nossos presados assinantes, leito
res e amigos, aqui voltámos de 
novo á  liça, mais retemperados e 
mais dispostos a não nos deixar
mos beliscar por magnates pedan
tes, cujos cerebros longe de disce
rnir qualquer coisa de bom e pro
veitoso. se entreteem a confundir 
tudo, a malsinar as intenções de 
todos.

Durante esse espaco de tempo, 
quantas heresias se não comete
ram, quantas baboseiras se não 
disseram e serveram!

Anotámos tudo e arquivámos 
para que a historia se faça com
pleta e minuciosa, para que não a 
deixe de ser condimentada como 
requerem os escritos d’aqueles cu
ja missão parece ser a de dizer 
mal de todos para sua intima sa
tisfação.

Abusando da alta missão da im
prensa nos temos o desgosto de 
vêrmos armados em arautos men
tirosos, muitos que se dizem repu
blicanos, sinceros e convictos, 
desprezando, pela sua orientação, 
os mais singelos preconceitos so- 
ciaes, o respeito que todos deve
mos unâ aos outros, e ainda, pa
voneando-se sobre a sua obra, jul
gam-se triunfantes, heroes sobre 
um pedestal que é lama!

Não desanimámos, nem arrefe
cemos no calor com que sempre

tratámos os assuntos que nos me
receram especial cuidado e aten
ção, e hoje, como hontem, e como 
sempre nois encontrarão no nosso 
posto, aptos a ensarilhar armas 
leaes em prol da Verdade, da Jus
tiça e da Liberdade.

Anavalhados traiçoeiramente te
mos sido, mas as lâminas reviran- 
do-se contra os que teem tido a ; 
macabra idéia de nos ferir, mos
tram-nos com clareza quem são os 
nossos inimigos e de que tôrpes 
processos se servem para a sua 
nefasta propaganda.

Cavado o profundo abismo, na
da ha por mais belo que nos apre
sentem, que nos obrigue a arri- 
piar caminho.

À união sagrada, formula adota- 
da para salvaguardar a Republica, 
não encontrou éco em Aldegalega 
e se em algumas comissões essa 
comunhão de esforços se tem feito, 
é porque os evolucionistas presan- 
do muito o bem estar do Povo e 
consciente dos seus deveres, não 
se teem negado — e sò por isso — 
a colaborar para que a boa ordem 
e harmonia, indispensáveis ao tra
balho, prevaleçam por sobre as 
traquibernias da baixa politica. Á 
nossa atitude, intransigente de 
sempre, mantem-se inalteravel.

Essa corrente evolucionista lo
cal, para a União Sagrada, é um 
bleuf que não tem visos de verda
de e que alguem pretendeu explo
rar, implorando misericórdia.

Fiquem-se, que nós iremos se
guindo o nosso caminho, antes sós 
que mal acompanhados.

0 nosso jornal vai, pois, seguir 
a rotina traçada, castigando sem 
dó nem piedade os culpados e 
maldizentes e íazendo justiça aos 
bons e sinceros.

x\Tão desaparecerá, como por ahi 
assoprou a imprensa democratica 
looal. E’ preciso e indispensável 
que viva?

Pois viverá, por muito que lhes 
pese.

C A R T A .
Ex.1** Sr. Dirétor da «Evolução*:

Sabendo da redparição do seu jornal, 
ainda esta semana, resolvi pedir-lhe a fi

neza ue me deixar tratar nas colunas da 
«Evolução», do seguinte caso:

Em  reunião da Junta Patriótica, efe'- 
tuada em 17 de julho, foi aprovado por 
unanimidade um requerimento de Vito- 
rlna Augusta da Silva, mulher do meu 
cunhado Leopoldo da Silva, soldado, 
atualmente em serviço da Patria, em 
França.

Ora dá-se o caso que, apezar de tão 
justa resolução, até agora, ainda a reque
rente não receber subsidio algum, 0 que 
está fazendo bastante transtorno á sua 
pobre vida. Achando este caso algo es
tranho, tratei de eu mesmo averiguar de 
alguns membros da Junta, a razão de tal 
demora, pois não compreendia que, ten
do sido aprovado o requerimento, houves
se tanta demora no pagamento. Soube 
então que o requerimento, se encontrava 
na posse do sr. Presidente da Comissão 
de Pensões. A ’quele sr. se apresentou 
minha sogra, que o é tambem da reque
rente, e por S. Ex.* lhe foi dito, que não 
se podia pagar, porque ainda era preciso 
organisar um processo, e, só depois, tal 
pagamento se podia, de facto, realisar.

Ora è, realmente sob este ponto, sr. 
Dirètor, que eu dezejo, publicamente, fa
zer as minhas considerações, chamando 
para o facto a atenção da Ex.m” Junta Po- 

I triotica. Não posso eu, nem ninguém de 
bom senso compreender que; em casos 
d’esta natureza, isto é, n’ um caso de fi
lantropia, seja preciso tanto processo e 
tanta exigencia e, tanto mais, que a reso
lução já foi dada favoravelmente. Pode 
ser, sr. Dirétor, que tal critério seja acer
tado, mas eu não o vêjo assim.

De acôrdo, que antes dos requerimen
tos serem admitidos e aprovados, se for
me um processo para efeitos de averi
guações, mas que se forme processo de
pois de já ter sido resolvido dar-se o sub
sidio, isso è que me cheira a exquisitisse 
demasiada. E  como não me parece que 
isto assim deva ser, eis a razão porque 
eu, sr. Dirétor, recorro ás colunas do seu 
jornal e chamo para 0 caso a atenção da 
Ex.m* Junta Patriótica.

Não vêja ninguém, n’este caso, de eu 
vir a público fazer estas considerações, 
outra vontade que não seja a de dezejar 
que, se ainda a uma criatura sem meios, 
sem saude, e que, para maior infelicida
de e por razões que desconheço, jà ha 
perto de trez mezes também não recebe a 
subvenção do Estado, facto que a tem pos
to n’ um estadô de tal ordem que, ultima
mente, tem passado toda a sorte de pri
vações e vicissitudes.

E  corroborando todo este frial estar, 
acresce á infeliz circunstancia, de ter uma 
criancinha de tenra idade, muito doente, 
sem ter com que a trate devidamente.

Peço-lhe Ex.m0 Am.° e Sr. Dirétor, pa
ra que me dê a sua valiosa solidariedade 
n’este apêlo, para que seja ouvido, por 
quem, de direito, para que à requerente 
seja abonado o subsidio 0 mais breve 
possivél, como foi resolvido, a fim de evi
tar que dois entes queridos de um sol

dado portuguez, que se bate pela Patria 
sejam lançados á miséria, o que seria um 
vèxâme para a própria Patria.

Agradecendo e reiterando a pedido da 
sua solidariedade, subscrevo-me

Am.® M.t0 Obg.do

Sinfronio  Fernandes de Carvalho .

Não precisa comentários a carta do 
nosso correligionário e amigo Sinfronio!

Se os membros da Junta Patriótica, 
quando S. Ex.* pediu a demissão, em vez 
de instarem para ele ficar, lh’ a tives
sem aceitado, não se davam casos d’estes.

Haja em vista o que se deu com a co
missão de subsistencias!

É c o s  â c  H o t i c f a s

Disse, para ahi, um tipo qualquer que 
a «Evolução» tinha morrido vergonhosa
mente, mas que ia aparecer um outro 
jornal com a capa d’outra côr.

Pelo visto, a côr das capas é uma coi
sa que preocupa o cavalheiro!

Não tenha preocupações que a capa é 
da mesma côr e por isso, continuamos 
muito socegados, porque por mais esfor
ços que taça, nunca conseguirá nem con
segue atingir-nos, como até hoje não tem 
conseguido!

*
* *

Disse 0 sr. doutor que o Centro Evo
lucionista tinha iluminado em àção de 
graças de ter ardido o Centro Democrá
tico.

Ninguém deu por isso, mas para não 
fazer mal aos nervos de S. Ex.a, lensbrâ- 
mos aos srs. do convento que quando 
quizerem iluminar não 0 façam sem pe
dir licença a S. Ex.a.

Sempre ha cada intrujão!!!

Os donos d’ esta roça, quando 0 juiz 
proprietário estava de licença, oficiaram 
ao ministro da justiça dizendo que a co
marca estava sem juiz e pedindo, por is
so, providencias.

Compreende-se o que os cavalheiros 
queriam. Mais uma vez lhe falharam os 
cálculos!

*
* *

Lembram-se d’ uma reunião da comis
são d’abastécimentos que se realisou, ha 
dias e das resoluções tomadas?

Entre varias coisas, deliberou que as 
padarias não podiam vender quantidades 
de pão para revenda.

Pois a primeira a não acatar essas de
liberações foi a Camara, pois que, da pa
daria que explora, passadas poucas horas, 
sahia pão para revenda.

A  Camara em vez de ser a primeira a 
dar o exemplo, dá, com o seu abuso, oca
sião a que outros industriaes de padaria 
cometam esse e outros abusos peores!

E  se é 0 que 0 venador José Teodosio
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da Silva disse, isto-é,- que se . planeavam 
coisas horríveis, e bom que se saiba quem 
cumpre com os seus deveres, para que a 
responsabilidade vá: a quem competir.

Lembram-se os nossos leitores de o^or- 
gãc democrático «A Razão», publicar 
uma local que dizia q u e  tinha sido cha
mado,, para frequentar a esòola d’oficiaes 
milicianos, o seu. dirétor?

Soubemos que S. Ex.- tinha sido sub
metido a uma junta medica, mas ate' ago
ra ainda não vimos, no orgão, o resulta
do d’essâ inspéçao.

Não poderá «A. Razão» dizer-nos qual 
é a situação militar do seu ilustre dirétor, 
o grande patriota, Manuel Paulino G o
mes?

*
* *

O  secretario recenseador^ Manuel Paur 
lino Gomes teve o descaramento de dizer 
ao presidente da Junta qué veiu a Alde- 
iidlega... iVtz.er as. .inspéçÕes que a grande, 
falta de rapazes, á mesma, era devida à 
propaganda surda que n’ esta vila se. fazia-:

E ’ preciso ter bojo para fazer tal afir
mação!

Á  falta foj devida, em grande parte ao 
facto do mesmo secretario não mandar 
avisar, a spas casas, todos os indivíduos 
recenseados, como a lei, muito perento- 
riamente, determina!

Esta é que è a verdade!
*

* *

Nó proxinio número trataremos de 
dois palpitantes assuntos: Comissão de 
Abastecimentos e Bombeiros Voluntários. 

*
* *

Lembram-se os nossos leitores de a 
Camara Municipal cá da terra ter, com 
outros elementos,,que, ingenuamente, se 
deixaram ií no bote, pedido a demissão 
uo'si\ dr. Antonio Viana, do cargo de ad
ministrador do concelho, alegando, como 
supremo argumento, que S. Ex." nunca 
cá estava?

Â  confirmar a nossa opinião de que is
so tinha sido um truc, temos o facto do 
presidente da. Camara, n’ uma reunião da 
comissão d’abastecimentos, n’um belo im
proviso, haver afirmado (na ocasião em 
que o atua! administrador do concelho, 
por quem temos a maiór consideração, 
se declarava demissionário, em virtude 
d’ uma circular do Governo Civil que jul
gava atentatória d» sua dignidade), que 
com o ordenado que S. Ex.“ usufruia não 
lhe era possivel residir cá.

Vejam qual é-a coerencia destes cava
lheiros!

E ainda ha quem os tome a serio!
’ *
* *

Diz «A Razão», em artigo firmado 
pelo seu, ai todos os titulos, illustre di
rétor que muitos evolucionistas se teem 
afastado, enojados com a politica de 
certos elementos do mesmo partido.

Isso não é caso para o doutor se zan
gar; muito pelo contrario.

Slo  elementos que vão engrossar o 
seu partido!

Este doutor tem cada uma!

* *

E m  fevereiro de i § i 5 numerava, o 
orgão democrático, os melhoramentos 
que a ilustre vereação tinha feito, em 
Aldegalega, Canha e Sarilhos.

Entre eles vinha enumerado «repara
ção na entrada do edificio da Camara».

E là está para toda a gerite reparar!
E  já que estamos com a mão na mas

sa não sei ia conveniente, visto termos 
as eleições, que os orgãos d’eles nos di
gam que melhoramentos fez a Camara, 
este ano?

O concerto ou desconcerto na entrada 
dos P aços do Concelho f o i  um dos céle
bres «erros de secretaria».

PaírioiMnia
Depois que de verdade se soube que o 

nosso velho Portugal entraria de facto na 
guerfa, logo de tcdos os cantos ainda os

mais escusos, sahiu uma chusma de pa
triotas, que nos deu a impressão de se 
ter arrombado o Limoeiro. Assim, pois, 
toda a gente se ofereceu para ir para a 
guerra e, quem não era a favor da guer
ra, era talassa, era traidor e mais-ainda, 
era vendido aos alimões.

Aqui, então, em Aldegalega, era uma 
loucura. Devemos ir para o cair.po de ba
talha, diziam uns, devem ir, diziam ou
tros e ainda outros escreviam, oferecendo- 
se,. Era uma moda nova. ser-se patriota.

Os democráticos, esses então esfalfa- 
vam-se a gritar. Nos seus discursos, nos 
jornaes, emfim* chegou ao auge a sua 
patriomania. Ninguém mais tinha o di
reito de ser patriota. Patriotismo era e è 
ainda hoje um exclusivo seu.

Esqúecem-se. estes tipos,,,que nòs.os co
nhecemos de gj.pgeira, que não os acre
ditamos e que os não tomamos a serio. 
Esquecem-se estes fulanos,.que nos ou
tros partidos ha verdadeiros patriotas que 
o são, por amôr á Patria, mas que-não

■ precisam exibir-s-e porque, feli-zmente, não 
aspiram a empregos e que nãoqprecisam 
tambem de se acreditar perante os ingé
nuos, pois, o seu passado republicano'e 
patriotico os acredita perante a Republi
ca e a Patria.

São jà muito conhecidos, procurem ou
tra vida!!!

D r, íHanueí da Cruz 5nmor
Tem  passado muito incomodado de 

saúde .este ilustre clinico, que o povo da 
nossa terra muito aprecia pelas suas be
las qualidades de caràter e solicitude ca
rinhosa com que trata todos os que d êle 
se acercam.

S. Ex.a melhorou um pouco mais, e 
com isso nos regosijâmos imenso, e faze
mos ardentes votos para que as melhoras 
£e acentuem de modo a que o rapido e 
completo restabelecimento se não faça 
demorar. "

flniDZisario

Completou no dia 27 (de setembro, os 
seus 31 anós de idade, o nosso ilustre 
amigo e velho republicano, st. Alvàro 
Valente, inteligente Procurador da co
marca.

Os nossos sinceros parabéns.

Poro os nossos soldados
Os impressos que na estação telegra- 

fo-postal d’esta vi»a forneciam para serem 
despachadas as encomendas para os. nos
sos soldados em Françá, acabaram ha jà 
muitos dias e segundo nos informam, não 
ha maneira- de os obter, privando assim 
as familias de remeterem lembranças e 
atè objétos necessários para os que se ba
tem pela' Patria.

Por aqui se avalia a imprevidência, 
que alastra e promete não ser possivel 
opôr-lhe um dique.

Providencias rapidas de modo a não 
serem prejudicados com tão longa demo
ra os nossos soldados é 0 que se reclama 
de quem superintende no assunto.

Cumpra o seu dsogr, D r,
Devem os leitores, decerto, estar lem

brados de que o sr. Dr. Paulino Gomes 
foi, é, e creio que continuará a ser um 
dos mais acérrimos defensores da nossa 
intervenção na guerra. Foi tal o seu en- 
tuziasmo, que até n’ um congresso do 
Partido Democrático se fartou de vomi
tar baboseiras!

Pois este senhor, valente, audaz, pa-, 
triota e não sei que mais, acaba de dar a 
maior prova de cobardia, incorrendo na 
mais flagrante contradição de princípios 
patrioticos, pois que, sendo chamado pa
ra frequentar a escola de oficiaes milicia
nos, para fugir ao cumprimento do que 
ele dizia ser o dever de todos os portu- 
guezes, não disse quando foi inspeciona> 
do que, de nada sofria e que queria par
tir.

Oh! doutor, quem é covarde?
Vá doutor, ainda está a tempo, cum

pra 0 seu dever, não é só cantar, porque 
se 0 não fizer, mais alguma coisa lhe di
remos!

COrtSTA...
Que se tem batido, valentemente em 

França, 0 doutor Manuel Paulino G o
mes, dirétor do orgão democrático «A 
Razão».

*

Que na próxima quinta feira 0 orgao 
democrático «A Razão» publicará umá 
carta enviada dos campos de batalha em 
França, p'élo seu dirétor 0 doutor Manuel 
Paulino Gomes em que S. Ex.3 conta òs 
seus grandes feitos d’armas.

,  *
Que S. Ex.a pede para que essa carta 

seja impressa e distribuída gratuitamente 
para que os covardes saibain como ele. 
cumpre os seus deveres de bom portu-" 
guez.

*
Que essa carta ha de ser impressa em 

letras d’ouro,'e~ lida no futuro'congresso 
do partido democrático para que 0 Afon
so saiba que o doutor não pertence ao 
número dos que querem que os outros 
vão. . .

*
-  /

Que o sr. dr. Pauíind, que ha dias che
gou de França, fará, dentro de poucos 
dias, uma conferencia patriótica, no Po- 
lytheama.

*
Que o sr. dr. Juiz de Direito vai cha

mar á responsabilidade os autores d’ uns 
comunicados muito pouco honrosos para 
S. Ex.a, publicados no jornal «A Patria 
Livre».

Que os membros da Junta Patriótica 
não têem força para meter na ordem 0 
sr. Augusto Guerreiro, que continua a 
fazer o que muito bem entende sem res
peito nenhum por deliberações tomadas 
pela mesma Junta, nem pela miséria d’a 
queles que não £ão tão felizes como S. 
Ex.a.

Fábrica ds moagem
Mais uma lácuna acaba de . ser preen

chida n’esta vila, e que pelas extraordi- 
narias condições da vida atual todos nos 
resentiamos imenso.

-As excelentes faculdades de trabalho, 
aliadas a uma iniciativa ar- ojada do nos
so amigo Antonio Gouveia Dinias Junior, 
fizeram com que Aldegalega possua hoje 
uma bem montada fábrica de moagem, 
com todos os requisitos exigidos. Em edi
fício especialmente construido, amplo è 
arejado vêem-se as mós e outros apare
lhos, que um possante motor a gaz po
bre faz acionar. Assim todos encontrarão 
removidas as dificuldades que hoje apo
quentam quem necessita mandar fari
nar os seus cereaes.

Dimas Junior, que é álèm d’ um bom 
amigo, um cidadão respeitado e respeita
dor, merece pelo seu feitio trabalhador e 
afavel, o valioso auxilio do povo da sua 
terra, e por nossa parte n  felicitamos 
muito calorosamente dezejando lhe mui
tos proventos.

3unta Paíriofica
Receita bruta da Festa da F lor, 442S775
Despeza........................... .. i4$35o

Ha em C a ix a . . . 428S415

Pasmem!!!-.
O  que diz o orgão democrático «A 

Razão» depois dos duzentos:
“ Consola-nos 0 procedimento de todos os be- 

nemeritos junto de quem a dirèção se tem che
gado, havendo a destacar dentre as ofertas a de 
200$00 feita pelo opulenjo lavrador Antonio 
Santos Jorge. Ha muito que este nome se vinha 
ligando á nossa terra como 0 de um benemerito 
cidadão. As próprias terras circunvisinhas, como 
Alcocliete e Moita, teem sido obras (fuma gran
de simpatia por parte de Santos Jorge, a quem 
os povos respétivos devem, pelos actos que S. 
Ex.a tem praticado, uma indelevel gratidão.

Sem distinguir classes ou ideais a honrada fi

gura de Santos Jorge tem colocado sempre os 
seus haveres e a sua á. âo pessoal á disposição 
da gente da nossa terra, ora contribuindo para 0 
desenvolvimento de associações locaes, ora con
tribuindo generosa e avultadamente para as fes
tas que se teem realisado em beneficio das fami
lias dos valentes soldados, filhos de Aldegalega, 
que se encontram nos campos de batalha.

0 nosso preito de gratidão vem manifestar-se 
publicamente. Somos orgão d’uma grande parte 
da opinião publica d’este concelho e, por isso, 
entendemos que muito mal nos ficaria 0 silencio 
neste momento. Nessa qualidade e, como inter
prete do sentir de todos, guardámos no fundo da 
nossa alma. as provas de generosidade e de sim
patia q u e ‘Aldegalega tem merecido de Santos 
Jorge, nobremente e desinteressadamente exer
cidas,,.

O  que dizia o orgão democrático «O 
Domingo» antes dos duzentos, diremo3 
no procimo número.

Lírn engano do sr. presídeníe
O  presidente da Comissão Ezecutiva 

da Camara disse, n’ uma das ultimas 
reuniões. . da comissão d. l̂bast.ecime.ntQs. 
que o decreto que autorisava as camarás 
municipais a contrair emprest.imos para 
a aquisição de ce.çeaes não tinha sido pu
blicado e que sabia que uma camara, (da 
Vidigueira, salvo erro) não tinha conse
guido contrahi-lo apezar dos. esforços 
que fizera. Podíamos, logo, rebater tal 
asserção, mas como, ha ocasião “ não po
díamos pruvar, esperámos.

-Por um inquérito/feito pela primeira 
repartição da dirèção geral de Previden- 
cia Sòcia! acerca d â ‘áção dos mtfnicipiós 
em face da - crise das subsistencias- verifi
ca-se que, para esse fim, a Cam ara de 
Alvito contraiu um emprestimo de 12 
contos e a de Felgueiras um emprestimo 
de 4 contos.

Jà vê o sr. presidente que- a de cá 
tambem podia faze-io.

Coocerfo pela barida Dinoraíi
Realisou no domingo passado um belo 

concerto a simpatica banda Dinorah 
d’esta vila, tocando, magistralmente, lin
das peças do seu vasto’ reportorio.

Fazemos votos para que continue, 
porque factos como este,' contribuem, 
muito, para 0 progresso e desenvolvi
mento da vila.

H  íourada de domingo
Nunca no redondel da nossa praça de 

touros se ezibiu tão completa como ex- 
traordinaria borracheira.

O  ludibrio em que o público cahiu 
foi grande e o descontentamento de to
dos foi completo.

Com réclames de prim eira classe ,a 
tourada foi anunciada com elementos 
superiores e 0 entuziasmo em assistir 
ao espétáculo aumentava dia f  dia de 
modo que a parodia  começou com trez 
partes de casa aprocimadámente.

Lastimámos que alguns nomes figu
rassem no tal programa, porque lhe re
conhecemos 0 seu valor artístico, a cora
gem e a extrema vontade de.brlhar. A l 
guns compareceram e ficaramdesiludidose 
outros nem se deram aó incómodo de cá vir.

Por outro lado admiramos 0 arrojo 
de alguns srs. artistas,, que abusando da 
benevolencia do púbhco, não mediram 
o respeito que è devido à sua farda.

Entrando na comédia basofíaram de 
tudo e de todos.

Vamos lá que andaram com muita 
sorte, e o nosso poyo mais uma vez se 
mostrou ordeiro- e respeitador.

João. d’Azevedo Coutinho, 0 beneficia
do, reclamou a sua festa de tal modo e 
recheiou-a de tais atrativos que conseguiu 
uma regular enchente.

O  gado de aparência péssima, manso, 
sem carnes, sem corpulência, a c a h ir . . .  
de fome, não se prestou à lide, que logo 
de principio revestiu o aspecto de uma 
verdadeira miscelanea.

Só quem assistiu, pode avaliar bem a 
fa rça d a  que se r.ealisou.

O  aplaudido e estimado amador d’esta 
vila Diogo Julio Rodrigues de Mendon- 

í ça, pretendeu farpear a cavalo 0 primei- 
| ro do curro, fazendo todos os esforços 

para fazer marrar o cornupeto, 0 que
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não conseguiu, recebendo do público 
muitas palmas pelo seu trabalho.

Depois houve de tudo,’ que reputamos 
improprio d’uma praça como a nossa e 
pelos preços que todos os assistentes fize
ram pagar os seus logares,

O  dirétor da corrida, nada fez para 
manter a boa ordem tão necessaria- n’es- 
fès divertimentos e a pepineira não foi 
até ao fim porque a autoridade interveiu, 
saindo todos desagradavelmente impres- 
siônados.

E ’ mangar demais com o público, qué 
misericordiosamente deixou passar.

Foi um espétáciilo vergonhoso que só 
trouxe descrédito, para quem tomar a 
iniciativa de novas corridas, e que é ne
cessário se não repita.

Que respondem a isto?
Em  tempos fez «O Mundo» uma cam

panha contra o sr. Mesquita de Carvalho 
por despezas exageradas feitas por este 
nosso correligionário com o autom ovel,! 
isto quando S. Ex.a foi Ministro aa Jus
tiça. ■

O  orgão democrático cá do burgo fez- 
se eco a essa campanha. Pois, hoje, ofe
recemos-lhe nós esta informação oficial 
das despezas feitas pelos ministros com 
os automóveis:

Ministério da Justiça....................  3:162,5810
Ministério das Finanças..............  4:í41Ç830
Ministério da Guerra.'.'.. l-3:081gR50
Ministério dos Extrangeiros.. ... 3:430fj080
Ministério do Interior.................. 4:Í78$380;
Ministerio do Fomento................  3:2g í| 1Ô0
Ministério dasColonias.. . ..........  3:88í $060
Ministério do Trabalho................  2:150§990

Devemos observar que a nota referente ao 
Ministério dos Extrangeiros é só relativa a um 
período de 11 mezes; que á conta do Ministério 
do Trabaibo é só de gazolina e reparações, não 
se incluindo nem as despezas de garage, gratifi
cações de lavador,’ ordenado de chauffeur, etc., 
etc., despezas que, somadas, a elevam a uma 
cifra maior que a do Ministério da. .Justiça; que 
á conta do Ministério das Finanças, na impor- 
fancia de 4:441 8̂30, ha acrescentar os ordena
dos dos dois chuuffeurs ao seu serviço, que n ela 
se não incluem, o que, a 3fi§00 mensaes cada 
chauffeur, a elevam a 5:377$830.

Falta-nos a conta dò^Ministerio da Marinha, 
que é muito elevada, e quanto ao Ministério da 
Instrução nenhuma conta ha a apresentar, por
que o respétivo ministro não teve, por qualquer 
circunstancia automovel ao seu serviço senão 
durante um ou dois mezes.

Que respondem a isto, cavalheiros?

Teafro Recreio Popular
Abrindo a época de espétàculos, è ho

je, que esta casa abre as suas portas ao 
público d’esta vila, ha tanto tempo deze- 
joso de vêr surpreendentes espétàculos e 
ter noites de um belo passatempo.

E ’ de esperar, o nosso amigo Carva
lho, que tenha uma boa casa, devido ao 
programa deveras palpitante e atraente.

Projétar-se-ha um grandioso film  da 
guerra atual: B A T A L H A  D O  A N C R E ,  
onde o espectadoi verá passagens cheias 
de arrojo e lances de heroismo, assim co
mo, as seguintes fitas: Capitão na idade 
da pedra, O detètive P O  TS.

Nos intervalos um quarteto ezecutará 
trechos de linda musica.

Atendendo ao nosso amigo Carvalho 
querer trazer d’or’ ávante boas fitas, é 
bom que o público o ajude, para assim 
podêr proporcionar-lhes espétàculos so
berbos.

Ninguém falte!

jTbrindo

Abrindo uma nova secção, nas colunas 
d’este jornal, temos apenas em vista dar 
mais desenvolvimento ao nosso noticiário.

Aqui, n’ esta secção, apreciaremos todos 
os casos, conforme o nosso critério. Cri
ticaremos todos os maus actos e, ao mes
mo tempo, dúvida nenhuma teremos em

elogiar e prestar homenagem aos bons 
actos, venham eles do campo que vierem.

g ic o  ou cabeça?

Afinal, a proposito do incêndio do Cen
tro Democrático disseram, escreveram e 
fizeram correr mundo fóra que tinha ar
dido tudo, que nada estava no seguro, 
etc., etc., mas no fim de tanta lamúria 
notámos que tudo foi equivico, felizmen
te pois que, segundo as circulares que o 
presidente da Banda enviou a toda a gen
te amiga, implorando donativo para os 
fardamentos dos seus executantes, e que 
dizem o seguinte:

“ No dia 15 do corrente, deu-se nesta vila, um 
incêndio que destruiu totalmente o edifício onde 
se acham instalada a Banda Democratica per
dendo esta m fogo os fardamentos de todos os 
seus executantes, grande parte do seu mobiliário, 
instrumentos e atè o proprio cofre contendo al
gum dinheiro,,.

Nada absolutamente ardeu ou se quei
mou no Centro Democrático. O u  menti
ram hontem, quando disseram que tudo 
pertencia ao Centro, ou mentem hoje, di
zendo que tudo pertencia á Banda o que 
aliàs, segundo alguns democráticos afir
mam, é a mais flagrante mentira, visto 
que, pertencente á Banda apenas arderam 
uns quatro ou cinco fardamentos e um 
clarinete e, a sua séde nada sofreu por
que é independente do predio incendiado.

Ora nada diriamos do caso se não nos 
fosse tambem enviada uma circuiar-pe- 
dinte e por isso dezejàmos saber se é bi
co ou cábeçá,'isto è, se foi o edifício, do 
Centro ou se foi o da Banda que ardeu?!

Não haja demora na resposta, pois que 
temos já cincoenta centavos de parte, ca
so se trate d.a Banda, pois que nos é bas
tante grata contribuirmos para a Banda 
Democratica, porque só a sua existencia 
nos dà ensejo de ouvirmos boa musica 
ezecutada pela i.° de D ezem b ro .. .

jY ão  se esqueça, 3>r.

Lembrámos ao Dr. qne não se esque
ça de mandar fazer o seu fatinho de oft- 
cial, visto que a sua partida para o cam
po de batalha, está para breve.

Vá, Dr., corra a saltar. Ande, então? 
T em  muita demora? Olhe que a Patria 
reclama os seus serviços? A h!. . .  é ver
dade. não nos lembravamos que o Dr. 
está doente! Sim, sim, é verdade. Váo in
do os outros, porque ele vai ali à Estre
la, já volta.

E ’ o vais. Và um de nós, que eu cá fi
co, é o caso.

G.-Livros.

Sunía Pdfrioíiea
Comissão de Pensões

Os mil e um entraves com que 
o presidente da Comissão de Pen
sões, sr. Augusto Guerreiro da 
Fonseca recheiou a obtenção de 
pensões para as familias "pobres 
dos soldados mobilisados d’esta 
vila, aliados á indolancia do mes
mo presidente, faz com que uma 
farnilia, cujo requerimento mere
ceu da assembleia geral da Junta 
Patriótica o competente aplauso, 
estejam até agora sem receberem 
as respétivas pensões!

As dificuldades múltiplas que 
essa morosidade acarreta, só as 
avaliam aqueles que não tendo re
cursos vão arrastando na vida pe
nosa, a par da relativa abastança 
que S. Ex.* n u m  desprendimento 
pelas desgraças alheias, vai gosaa- 
do.

Como presidente da Comissão 
de- Pensões e portanto o guia ou 
mentor da marcha dos trabalhos o

sr. Fonseca, que tem a sanção de 
todos os outros membros da Jun
ta e da Comissão de Pensões, vem 
desde meiados de ju lho  organi- 
sando os processos, que já esta
vam organisados, e durante este 
longo espaço de tempo nada le- 
solve, nada diz, nada faz.

Com franqueza e sem  querer
mos desgostar S. Ex." é lícito afir
mar, que a Junta Patriótica, ani
mada dos mais bemfazejos senti
mentos, vai lenta e paulatinamen
te sendo arrastada na onda cau
dalosa que ameaça submergir es
ta e outras mentalidades  cá da 
terra, com grande pesar nosso e 
intima alegria dos seus sequazes.

Vamos in d o ! . . .  O povo d'esta 
vila, que sempre solicita e genero
samente acorreu a tòdos os gestos 
levados a efeito para recolher ca- 
bedáes, compenetrar-se-ha, que o 
mal advem de quem, pavoneando- 
se nas previdencias, esquece aque
les que tudo são e tudo valem, e 
que tudo fez para os guindar ás 
culminancias da gloria, que por 
especial... graça  do sr. Afonso 
Costa usufruem.

Depois de os requerentes terem 
o voto da Junta Patriótica para 
que se lhes dê as pen.-ões, porque 
é que o nresidente da Comissão de 
Pensões, alegando a já célebre or- 
ganisaçâo dos processos, as não 
manda dar?

Meios práticos e rápidos é o que 
se reclama, para evitar que as pes
soas necessitadas passem priva
ções, quando todos nós, que cons
tituímos a população d’esta vila, 
dezejàmos que a brilhante e gran
diosa obra da Junta Patriótica não 
sofra interrupções e muito menos 
como a que presentemente criticá
mos.

Mas que critério é esse, sr. pre
side ite?

Mais de dois mezes para S. Ex." 
pôr o visto?

Não é demasiado duro e cruel 
manter assim por tanto tempo o 
desespero d’essas familias necessi

tadas, atravessando como nós to
dos as pesadas necessidades da, 
vida atual, agravadas com a sepa
ração dos entes queridos que he
roicamente se batem pela Patria?

Esperámos não-voltar ao assun
to, e, oxalà. que assim seja, prepa
rando no emtanto o nosso livro 
de notas para a próxima reunião 
da Junta Patriótica, ali lançarmos 
o discurso do sr. presidente em 
resposta a estes ligeiros comentá
rios.

k  m m *  k c j w i
J)epojs d Jim pressa a nossa  

2 .a página} soubemos que era fa l 
so tudo quanto se d iz  ha nossa  
secção C o n s t a . . .  a propo
sito do dr. J\faijuel paulino Qo- 
m es!

S- e s tá  doente.

flgradecimgnfos
A Comissão de Senhoras, orga- 

nisadora do sarau para a Junta 
Patriótica de Aldegalega agradece, 
penhorada, a cooperação desinte
ressada de todas as pessoas que, 
gentilmente, se prestaram a abri
lhantar aquela festa e, bem assim, 
ao público que, mais uma vez, con
correu pelo seu devotado patriotis
mo, para o relativo bem estar das 
familias dos mobilisados d’esta 
vila.

A Comissão de Senhoras da Jun 
ta Patriótica de Aldegalega, fazen
do realçar o bom êxito da sua ini
ciativa vem, reconhecidamente a- 
gradecer a todas as pessoas que, 
com o seu obulo, contribuíram pa
ra a Festa da Flor, realisada n’esta 
vila, para suavisar as amarguras 
das familias d’aqueles que, muito 
longe, dignificam a sua Patria.

Aldegalega, 5 de outubro de 
1917.

Telefone 2256-c E S T Â B E L E C i E N Í O  
HOBTiCOLO '

Sementes nacionaes e extran- 
geiras para 

hortas, jardins e pastos

Preços especiaes para grandes cul* 
turas e revendedoresÍ O

X  importação e exportação dirétes

< V
ADUBOS 

INSECTIICIDAS E UTENSÍLIOS
Çrande variedade enj 

p lan tas de estufa e a r livre

V / 5 B 0 K

' V i v e i r o s :

| ta r  i n t i i o  do P i i t ó s
(á s  Laranjeiras)

Enviara-se catálogos ilustrados grátis.
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: <ÍOSE SOARES
A r t i g o s  D i v e r s o s

Especiâlidade 
em d l ás e cafés, vinhos finos 

e do Porto, cognae, genebra, lico
res nacidnaes e extran- 

eiros
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í^esta tipografia executa-se qualquer encomenda com 
a maior nitidez e perfeição, assim eomo:

DIPLOMAS, CIRCULARES, EDITA ES,
AVISOS, PROGRAMAS, FACTURAS BILHETES DE 
' ■ ESTABELECIMENTOS

PROSPECTOS,' POSTA ES, RECIBOS, EN VELOPES' E PAPEL 
TIMBRADO, CARTAS FÚNEBRES,

MEMORANDUNS, BILHETES f  ARA RIFAS, IMPRESSOS , 
PARA REPARTIÇÕES DE FINANÇAS, JUIZÒ, 

CAMARÁS MU N1CIPAES E TODOS OS :
1 TRABALlí‘S DE LUXO
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Boi ras s sarros
Çrègorio Ç il com fábrica de.dis- 

titação, previne aósex.™'-'* lavrado
res e demais pessoas interessadas, 
que compra qualquer quantidade 
<í« SARROS, BORRAS ESPREM IDAS 
E SECAS E EM ESPECIAL BORRAS 
EM LFOUIDO por preços muito ele
vados /*■ pede para mão ligarem 
negociocom outros sem antes con- 
suMa.r oâ seus preços.

Executa qualquer iao- |  Encarrega-se dacam -
deio á vontade, da posição e impres-
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Casa fundada cm J 867

deposito  de tabacos,
fa r in h a s  e azeite s
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ESTANCIA DE MADEIRAS 
DROGAS E OUTROS ARTIGOS

15, 16, 17, f

LARGO DR. BiiSUEL BOMBARDA,

------------------ÍSÇ is, -20 -------- — —

A l c o e l i e t e

Tripas sisas i  salgadas
V E N D E .  

j U  ilio da 57/v j  C aria

‘Manuel ‘Fernandes Alegria
Encarrega-se de todos os trabalhos da i.idustria de carruagens
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Agente exclusivo dos figurinos 

« A  M O D A  ID E A L  DE P A R I S » 
a Si d cent.
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P reg a ria  e rédè■tfàraine-para vedações 
Diversos àrligos de 

papelaria,, vidros, g a rra fões, 
loucas e tabacos

Vencias a retalho
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Oficina dg Sanoglro
de _

Iiipilo José loliipis li is í

Garante-se a boa qualidade

Encarrega-se de. todos os servi
ços eoiicernentes á sua arte. Com
pra e vende vasilhanle usado.
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