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Muito intencionalmente temos 
deixado decorrer alguns dias sobre 
a infame torpeza praticada por al
guns esbirros da policia do Porto, 
nunca fosse-caso que os nossos co
mentários pecassem por precipita
ção e surgissem desmentidos que 
os desvalorisassem. Até ao momen
to em que escrevemos, porém, ao 
nosso conhecimento não chegou 
qualquer informação que contradi
tasse os depoimentos feitos ácêrca 
da fantastica ocorrência. Podemos 
pois ocupar-nos do assunto com a 
convicção de què são fundamenta
das as tremendas acusações que se 
fazmt) aos Agpnlos policsiaes d:i ca
pital do norte.

Gomo é sabido, as proezas da po
licia do Porto teem historia pre- 
gressa com «factos notáveis» bem 
recentes, por sinal. Não ha muitos 
mezes que as autoridades dezem- 
bristas, a desproposito de qualquer 
forjada pavorosa, mandaram pren
der varios cidadãos e barbaramen
te os espancaram nas prisões. Vol
vidos dias sobre a prática d’essa 
canalhice sem nome, foi o sr. Sido
nio Paes de longada até ao Porto, 
e como o mísero caso tivesse tido 
grande retumba neta, o chefe do 
poder ezecutivo dirigiu-se á cadeia 
da Relação, chamando á sua pre
sença oi presos que haviam sido 
agredidos e_ verificando \com os 
seus proprios olhos os vestígios 
ainda bem patentes da monstruo
sidade da áção levada a cabo pelos 
seus agentes policiaes.

Por essa ocasião frizaram alguns 
jornaes qt.b o sr. Sidonio Paes se 
impressionara profundamente,r o 
que nãõ sabemos se foi verdade, 
mas o que é certo é que exceden
do as prerogativas que a si propiio 
se,arrogou, o sr, Sidonio Páes fez

• ‘o gesto de mandar âbertar as viti
m ai e solenemente-' declarou qus, 

' emquanto ele mandasse, ninguém 
mais se atreveria alespancar pre
sos. ~ n1 f,. . • - \

Como é natural elogico, toda a 
gente ficou esperando que aos ban
didos autores de tal proeza, fosse 
aplicado imediato e ezemplarissi- 
mo castigo, tão severo e rigoroso 
que lhes não deixasse vontade de 
reincidir na prática de vilezas d’es

sa natureza. Até hoje, porém — pe
lo menos que nós o saibamos — 
ninguém foi punido por esse moti
vo, antes se deu a estupenda coin
cidência de poucos dias passados 
a policia do Porto ser louvada pelo 
secretario de Estado do interior, 
não sabemos por que relevantes 
serviços nos quais porventura es
taria incluído o barbaro espanca
mento dos presos políticos.

Fosse como fosse, se a indigna
ção do sr. Sidonio Paes tivesse si
do sincera, e se sincero era o seu 
dezejo de que a ignóbil façanha se 
não repetisse, não lográmos com
preender como os miseráveis fica
ram impunes. 0 assunto é em de
masia grave para se prestar a co
médias poli ficas.

O resultado dc procedimento das 
autoridades superiores viu-se ago
ra, com a repetição do caso em cir
cunstancias an d a  mais agravadas 
e que trázem para o dezembrismo 
a gloria de haver ressuscitado en
tre nós as mais torpes áções do ve
lho. rhjguelisino.

Em duas palavras o caso foi es
te: altas horas da noite, alguns es
birros policiaes entraram nos cár
ceres onde estavam detidos em pri
são preventiva umas dezenas de 
presos politicos, e arrastando-os 
para um pateo contíguo, cairam 
sobre eles á cutiladà, á paulada e à 
chicotada, deixando-os cobertos de 
sangue e cie ferimentos que chega
ram até á frátura de ossos, ficando 
algumas das vítimas em estado 
grave. Apenas isto.

Não é preciso íazer aqui diseri- 
ções pormenorisadas da scena ca
nibalesca. As poucas palavras que 
deixámos escritas chegam e so
bram para encher- de indignação 
quem não seja tão miserável e 
tãojbandido como ós autores da 
torpe infamia. Contudo, as autori
dades superiores da policia do Por
to, ó governador civil respétivo, e 
o secretario de Estado do interior 
continuam nos seus logares sem 
que o sr. Sidonio Paes, ao menos 
por coerencia, os haja afastado de 
si com um gesto de desprezo, fa
zendo ao mesmo tempo punir se- 
verissimamente os agentes autores 
do repugnante crime.

Que quere o dezembrismo, que 
quere o sr. Sidonio Paes que o paiz 
julgue da sinceridade dos seus

P E R F I S
x v i i i

Melpomene, fe l-o  um dia,
No dram a, bom am ador;
E  Diana com m ag ia ,
F e f  d-ele, um bom caçador.

E ntre a nossa. «m a rin h a g em »
E ’ com certeza o prim eiro , 
P 'r a  f a \ e r  a pilotagem  
.4’ «barra do A fo n so e iro ».
Devido aos dotes qu'encerra,
E  por todos estimado;
E  é dos filhos cá da terra ,
O mais fino e ilustrado.

E m  Coimbra, f e ^  fig u ra ,
Pois deu provas de valor.
N ão 'stildou pyr d  ler  tonsiira!?_
.;. Mas em tempos f o i  p r io r ! ...
P 'la  modéstia em demasia 
Passa ás ve ies por plebeu]...
E  em pequenino comia 
. ..A ç o rd a  vinda do ceu!. . .

Them ys, lá no Helicon,
Dotou-o bem talentoso;
E  Jehovah deu-lhe o dom ,
De ser bom filho e bom  ’sposo.

Girsil.

gestos teatraes e da honestidade 
dos seus propositos politicos?

Agora, sim, agora é que cabe a 
fraze de um conhecido jornalista 
monárquico: «sinaes dos tempos»; 
dos tempos mais ominosos do ab
solutismo reacionario do «crê ou 
morres».

De resto, os sintomas de íjetro-| 
cesso abundam por ahi cotidiana- 
meríte Já nãô é o «Conserváutis- 
mo», é o terrorismo. E’ preciso que 
ninguém se atreva a pe isar de fór
ma diversa dos governantes, sqh 
pena de incorrer, não em penali
dades porventura ezistenlos n a s  
próprias leis forjadas pelos ditado
res, mas nas suas iras pessoaes 
que se traduzem pelas miserandas 
violências que fizeram a vergonha 
de homens que viveram eni épocas 
recuadas e que, apezar d’i.s>o, s! 
Historia implacavelmente esti-gma-i 
tisa.

Os casos do Porto, se muitos ou
tros não houvera mais que s u í i c h  
entes para condenar irremissivel- 
mente a atual situação, seriam bas
tantes para acorrentar a um pe
lourinho de ignominia politica 
quem d’eles fossõ cúmplice orde
nando-os, consentindo-os ou dei
xando que eles ficassem impunes. 
Contudo. . .  nada consta.

E c o s  <5c K o tic ia s
0 uensno em áção

«O Azar» da semana passada entende 
qne a Camara deve ser um asilo de in
válidos. Diz que a atual Camara praticou 
um acto de má administração em despe
dir empregados da limpeza pública que 
não podiam ganhar por outra fórma bs 
meios de subsistência. Q^uere dizer: a úni
ca coisa recomendável ao funcionalismo 
municipal è a invalidez, isto é, para os 
da penna grande. N ’este caso não seria 
preferível os da penna pequena, homens 
cheios de vida e de forças fisicas darem 
os seus logares a individuos que não po
dem com a penna grande  e que sò po
deriam viver com a penna pequena? Já 
que são tão humanitarios porque nao fa
zem isso? Se reconhecem que um inváli
do deve andar a puxar a um çarro por-
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parca puxar a uma carroça não arran.jani 
um mister onde possa aplicar as suas for
ças fisicas, dando os seus logares,a .chefes 
de família que não podem, por" falta de 
forças, angariar os meios de subsistência?

Um inválido, não se manda puxar a 
um carro; um inválido, socorre-se; e o 
cofre da Camara não è o cofre da Assis
tência Pública.

Eles sabem perfeitamente que a Ca
mara tem de fazer bastantes economias 
por isso que atualmente a receita é m ui
to menor e as despezas muito maiores. 
Eles bem o sabem. Tambem nãô são ca
pazes de dizer; que a Camara tivesse des
pedido empregados para meter outros da 
sua feição, que íoi isso ezatamente o que 
fez a Camara tranzata.

Melhor seria que estivessem calados a 
esse respeito porque faziam,melhor figura.

Recortando
D’ uma conferencia havida entre os st;s. 

Sidonio Paes e Guerra Junqueiro, recor
támos esta consideração que o grande 
poeta lhe opôz á grande confiança na sua 
estrela e no apoio'dos monárquicos:

“ -V., Sidonio, está n’umã ampla estrada onde 
possue uma casa regularmente montada-eom 
bons moveis, boa mesa e boa çama- e,convida 
para ela os viandantes. Oferece-lhes tudo isso da 
melhor vontade,.Mas o prédio está em ruiua evi- 
denle, ameaçuiido desmoronar-se no primeiro 
momento. Como conta v. que haja aíguem que 
aceite instalar-se na casa que v. lhe oferece? „

3unia Paíríoíica
São convidadas às- familias dos solda

dos de Aldegalega, prisioneiros dos' ale
mães, a virem perante o tézoureiro' da 
Junta, sr. dr. Nà^arfo/d è■■ Paiva, dar ío- 
doS os 'éSiclareciillèntbS; íàis c:onib0iíome‘ e 

-locai--onde Se ettcoiitram, ^ara está Juqla 
lhe poder prestar algum aucilio. Pede-se 
a maior urgência para que o aucilio a 
prestar não seja demorado.

,5ó de íaríufos
A «Razao'»' que tem por d iré tor  o sr. 

Manuel Tavares Paulada (?) faz a denun
cia de um conspiato cavalhei. o ter con-
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duzido trigo de Ganha para Aldegalega. 
Esse conspícuo cavalheiro, caros leitores, 
é o nosso dirétor. Foi ele que mandor vir 
da sua propriedade de Canha umas sacas 
de trigo e outros produtos agrícolas, na 
sua carreta puxada por um boi. Esse ce
real acha-se manisfestado conforme o re
gulamento e é para seu consumo pro- 
prio. E ’ muito seu e não tem satisfações 
nenhumas a dar a esses tartufos que de
sejam a condenação dos indivíduos que 
conduzem pão para a sua terra.

O  «Vigilante», como eles lhe chamam, 
cometeu o horrive.l crim e de trazer trigo 

'para a sua terra e por isso metam-no na 
cadeia. «A Razão» merece uma medalha 
porque um denunciante de tal jaez me
rece ser bem condecorado.

Mais um que vai para a cela 
Por querer a terra farta;
Lá no ceu vai uma estrela 
E não ha uni raio que os parta.

Quem íorio nasce tarde ou nunca se 
endireita.
Assim mesmo e' que é. Não ha melhor 

prova de coerencia que c um indivíduo 
morrer como nasceu. O  A. R. C. nasceu 
assim e assim hade morrer. E ’ o proprio' 
«Azar» que o diz. Já não sucede o mes
mo ao Celorico que «O. Azar» lhe cha
ma volúvel por dizer coisas désagrada- 
veis ao governo e á atual situação.

Sáo assin:, o que se hade fazer?

Fí Parceria dos Uapores
Começam a vigorar, hoje, as novas ta

belas de preçós das carreiras de vapores, 
d’esta vila para Lisboa.

A  prestante e benemerita Empreza mi- 
moseia-nos com um pequeníssimo aumen
to de V IN T E  C E N T A V O S .

O  argumento é de todo o p o n t o , justo, 
visto que quando o preço do carvão’ era 
de n o  escudos a tonelada, foi aumenta
do o pr-eço para $35 centavos na i .a clas
se e $30 na 2.a. Agora que o preço do 
carvão subiu para 60 escudos e o combus- 
u v c i  c m p i c g a u u  c d le u i ia  ri ao poetemos 
deixar de concordar.. . que ainda c pou
co: para o qué merecemos.

\7inhos
Continuam os negociantes ccm a sua 

perícia, a tratar de' Vêr se podeni fàzer 
anular o contrato Malhou.

Jà por duas vezes e com esta trez, te-* 
mos aqui tratado d’ este assunto é paréce- 
nos que nao; tomos sido infelizes no caso, 
pois que temos recebido provas dè solida
riedade e apoio -á íTóssa despreténciosa 
prosa, peio que nos anima a continuar lio 
caminho que encetámos.

Agora que vamos entrar no período 
das vindimas era conveniente que os vi- 
nicultores :d’esta região se prevenissem 
contra as investidas dos negocianteS que, 
com certeza, aqui virão para comprar os 
novfts vinhos.

Para a região, conhecida aqui pela «do 
norte», jà se íala que os proprietários dos 
novos vinhos pedem óo$oo, por isso è ca
so para que ós nossos vinhos não sejam 
vendidos por menos, jámais que costu
mam ser procurados para lotes, visto se
rem melhores.

Aberta, pois, vinicultores dé Aldegale
ga!— Fiche, ,

Falecimento
Faleceu na Guarda, onde estava em 

tratamento, no dia 25 do corrente, o ex.m0 
‘br. Severo da Silva Firmíáo Junior, de 
23 ános, solteiro, proprietário na fregue
zia de Sarilhos. Grandes, para otide-foi 
trasladado, 110 dia 30.

O  cadaver que veiu encerrado n’ uma 
riquíssima urna de mogno'com incrusta
ções, ficou depositada em jazigo.de farni- 
Iia. Sobre 0 féretroTor^m,deposta^ duas 
fiquissimas coroas dç floixs artificiaes que 

' ofereciam:

Ai) seu querido filho ^evero-Ultimo Beijo flej 
sua mãe Sebastiana de Jesus-S. G., 2S-8-íM8j

Áo nosso querido cunhado e ,lio Sevei-p t{a S. 
Firmino Junior - Lembrança dè Antonio Carlos 
Barreiras Sobrinho, e, lillios G., ào-8-018.

Foi encarregado'do1 funeral á Agencia 
de Funeraes Filipe Silva.

Problema
Um A" qualquer pôz diante dos .olhos 

dos leitores da «Ordem», 0 seguinte pro
blema:

Sabe-se:
a) Que 0 primeiro presidente da Republica 

Portugueza, dr. Manuel de Arriaga, ezerceu es
se alto cargo (lurante í  anos, e que tinha 70 a- 
nos de idade quando 0 renunciou.

b) Que 0 segundo Presidente, dr. Bernardino 
Machado, ezerceu 0 mesmo cargo durante 2 anos 
e tinha 66 quando dele foi destituído.

r] Que 0 atual Presidente, dr. Sidonio Paes ti
nha io anos de idade quando assumiu a presi- 
deneia da Republica.

Se acharmos as diferenças entre 0 número de 
«nos de governo do primeiro Presidente e 0 do 
segundo, e entre os anos de idade que tinham 
os mesmos quando deixaram de ezercer 0,.refe
rido cãrgo, e se multiplicarmos uma diferença 
pela outra,.obteremos 0 número 20.

Pois, se acharmos semelhantemente as dife
renças entre 0 número de anos de governo, do 
segundo e do terceiro Presidentes e entre os a- 
nos de idade dos mesmos ao terminarem 0 seu 
governo, e se multiplicarmos uma diferença pe
la outra, diz-nos um Profeta que se obterá 0 mes
mo produto que se obteve em iclação ao primei
ro e segundo Presidentes.

Pergunta-se: quantos anos governará 0 sr. dr. 
Sidonio Paes e que idade terá quando deixar 0 
governo da Nação?

Nós achámos logo a solução- 1 ano. De 
facto. 2 menos 1 dà 1 e 6(5 ménes 46 d_á 
20. Ora 20 multiplicado por 1 fica ainda 
20. Se 0 profeta da «Ordem» não erra, o 
sr, Sidonio Paes terà de deixar 0 gover
no antes de 5 de Dezembro. Mas deceiuo 
o profeta erra. O  seu cálculo, astrologi- 
camente, deve ser falso, porque nos ho- 
roscopós da situação grande perturbação 
trouxeram decerto as 25 estrelas impedi
das no serviço pessoal do sr Sidonio Paes.

Estação Telégrafo Postal
Foi, como era de justiça, considerada 

a mais importante da Comarca, Por esse 
facto passa a ter um boletineirc, indigitan
do-se para o desempenho d’esse cargo, o 
sr João Xavier Lopes.

Carteira da “ »

N A S C I M E N T O S :

Na passada quarta feira, 28. de agosto, 
deu á luz uma robusta creança do sexo 
masculino, a esposa do nosso amigo e cor
religionário sr. Manuel Jorge Aranha J.or.

Tanto 3 mãe como 0 filho teem pas
sado bem.

Ao recem-nascido agouramos um futu
ro risonho.

ANIVERSÁRIOS:

Completou mais um aniversario nata
lício no dia 27 de agosto, o menino José 
Luiz, interessante filhinho do nosso ami
go e prezado correligionário sr. Abílio da 
Silva Caria.

— Tambem no dia 30 de agosto pas
sou mais um aniversario natalício, a ex.ma 
sr.* D. Adriana Clotilde da Silva Repas, 
esposa do nosso amigo sr. José Fernan
des Repas. Os nossos parabéns.

PARTIDAS E CHEGADAS:

Para as Caldas da Rainha partiu na 
pretérita terça feira, 27 de agosto, onde 
foi em procura de minorar os seus sofri
mentos, 0 nosso bom amigo sr. Antonio 
Jorge Gomes Junior.

= P a r a  a praia de S. Pedro d’ Amoela 
(Marinha Grande) partem hoje a ex.“ a es
posa e filhinhos do nosso amigo e dedi
cado correligionário sr. José Gervasio 
Marques, acompanhando-os sua irmã e 
tia, a ex.ra“ sr.a D. Miquelina Repas.

= D a s  Caldas da Rainha regressaram 
tambem a esta vila, as seguintes pessoas: 
No dia 23 de agosto, a èx.ma esposa do 
nosso amigo sr. José Fernandes Repas e 
a ex.n|i‘ esposa do tambem nosso amigo 
sr. Diogo Rodrigues de Mendonça. No 
dia...28 de agosto,.o nosso amigo e corre
ligionário sr. José Antonio da Silva Ju
nior, acompanhado de sua ex.ÍIW esposa e 
filhos.

= D e  Entre-os-Rios regressou tambem
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Nesta tipografia ezçcuta-se qualquer en
comenda com a maior nitidez e perfeição, assim como:

Diplomas, circulares, editaes, avisos, 
programas, fáturas, bilhetes de estabelecimentos, 

prospetos,'postaes, recibos  ̂
envelopes e papel- timbrado, cartas funébres, mêmoranduns, 

bilhetes para rifas, impressos para 
Repartições de Finanças, Juizo e Gamaras Municipaes

Executa-se  
qualquer modelo d 

vorítade 
do fr e g u e j

€zecutcm -se iodos 
os irabalhos a cores, ouro, 

praia, etc.

Encarrega-se  
da composição e 

impressão 
de jornaes,

*

-X--

For>iece Iodos os irabalhos pelos 
mesmos preços porque os fornecem  as sitas 

congéneres de Lisbôa

DESDE

C e n t .  o  c e i i t o

Praça da Republica, n.° 8, I M I i e p l e p

no dia 28 de agosto, o nosso querido ami
go e assinante sr. Luiz Salgado d’01 iveira.

— Dos campos de batalha da França 
regressou no passado domingo, 25 de a- 
gosto, a esta vila, o nosso conterrâneo e 
amigo sr. Joaquim T.eodoro da Silva.

Aos recem-chegados envia a «Evolução» 
0 seu cartão de Boas vindas.

DOENTES:

Por indicação do seu médico assistente 
partiu na pretérita sexta feira para Lis
bôa, gravemente enfermo, 0 filhinho do 
nosso amigo sr. Francisco Maria da Silva.

=Convas!ecendo de uma enfermidade 
de que foi acometido, encontra-se n’esta 
vila, 0 ex.mosr. Alfredo Damasio, cunha
do do nosso amigo e prestante correligio
n á r i o  s r .  A v e l i n o  d e  Jesuv^ R e i o g i o .

A ambos dezeja a «Evolução» um pron
to restabelecimento.

íi tin cios

V E N D E - S E
Uma propriedade rústica, livre 

de foro, com p os la de vinha, arvo
res de fruto, oliveiras, pôço, casas 
de habitação e boas terras de se
meadura.

N’esta redácão se dão os escla
recimentos.

V  c n d c - s c

Motor a gasolina 4 H. P. e uma 
bomba rotativa.

N’csta redácão se diz.

V  e iacÍc í-6 s» < È i
: ' • I ' : ■ * ♦ ; . } * I í

Duas pedras de cantaria próprias 
para janela-sacada.

N^esta redácão se diz.

V  e n d e - s e
Dois biombos em casquinha. 
Trata-se com Fernando Ferreira 

& Irmão — Aldegalega.


