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Monstruosidades aparecera sem
pre. Fenomerfos são sempre conti
nuados. E’ um fenomeno aquilo 
que julgámos não ser filho da Na- 
turfeza como monstruosidade aqui
lo que Ela frequentemente nos apre
senta.

Foi monstruosa a guerra porque 
monstruosos foram todos esses 
materiaes empregados n’ela. Feno- 
menaes todos esses grandes, .ca
nhões, todaessa  grande metralha 
á destruição de cidades e aldeias,, 
templos enormes que eram a ado
ração da grande arte que o braço 
humano soube construir. Mons- 
truosidc -f^omenal a ambição 
germanicU .ciii^p^nattiral o abati
mento do seu grande orgulho. Tu
do .relativamentevnaturai. Tambem 
por cá. ha grandes monstruosida
des: Que monstruosidade não é es
sa que/ape/.ar de ser um braço de 
um homem que só é relativamen
te peque 10 nas suas dimensões 
como aquele que construiu esses 

■ grandes templos, esse braço peque
no, sim, mas monstruoso que ar
remessa uma bomba para cima de 
creanças? Esse braço é tambem 
uni monstro e. dizemos tambem 
fenomenal porque não supomos 
que a Natureza seja culpada da 
sua ezistencia. Mas é. E’, porque a 

; Natureza .tambem tem erros e este 
6 um d ’Ela. Pois se é a Ela que tu
do' se deve, tudo o que o Universo 
contêm, não será tambem a cul
pada de todas, estas fenomenaes 
monstruosidades? Decerto que sim.

Que. mal te fizeram, ó grande 
monstro, todas essas creaturas sem 
culpa, homens, mulheres e crean
ças que seguiam tranquilas na sua 
viagem para que a tua cobarde 
malvadez fosse desviar uma linha 
ferrea com o fim mais que deshu- 
mano para o vandalismo, á des
truição? Mas o que nos vale é que 
a Natureza tendo tudo, tambem 
tem a Providencia. Mais uma vez 
errou, mas felizmente corrigiu o 
seu êrro a tempo, não causando 
vítimas, não consentindo que den
tro d’essa monstruosidade preme
ditada á satisfação de uma malva

dez, houvesse desgraças a lamen
tar, A féra-monstro níordfe-se de 
raiva porque a Providencia, (Ilha 
tambem da Xa tu reza, assim o quiz 
e assim o determinou felizmente.

A perversidade muitas vezes en
contra obstáculos que embargam 
ás suas irá.;- A esses obstáculos 
chamaremos o acaso, pois que pa
ra lhes chamarmos um fenomeno 
era tambem supormos qué a Na
tureza nunca providenciaria.

Que importa o não fazeres víti
mas, 6 -grande monstro, pois que 
só tu te julgaste com o direito de 
viver na sociedade, para que não 
recaia a maldição sobre a tua Obra 
ch<-ia de cobardia e de malvadez?!

Tudo natural como natural a 
Providencia encarregar-se da pu
nição de perversos que desacredi
tam um paiz que quere progredir 
e viver com o nome que. lhe é di
gno.

Para bem longe canalhas!
c.

leão É s  Saiitos Cartaxo
Mais um bom que desaparece do seio 

dos seus numerosos amigos.
João Cartaxo que apezar de novo ain

da, foi nosso companheiro nas lutas pela 
Republica, no tempo da monarquia Foi 
sempre um grande entuziasta e amava a 
Republica como todos os verdadeiros e 
sinceros republicanos. Nosso correligio
nário, sempre defensor do Partido Evolu- 
cionistu; por isso, se é sentida principal
mente a sua falta pela amizade pessoal 
que lhe tinhamos, tambem queremos 
manifestar a nossa magua pela perda de 
um devotadíssimo republicano e de um 
bom patriota.

Era um bom e um sineejio; um amigo 
leal, um amigo d a ‘Familia a quem deixa 
imensa pena.

O  extinto que contava apenas 36 anos. 
de idade, deixa viuva a sr.a D. Atia Rita 
Cartaxo e trez filhos.

O  seu cadaver foi encerrado n’ um cai
xão de chumbo e este metido n’ uma ur
na de mogno que ticou depositado em 
jazigo de familia do nosso correligioná
rio sr. José Antonio da Silva Junior. O 
seu funeral que foi bastante concorrido, 
constituiu uma verdadeira manifestação 
de saudade de quantos o estimavam, in
corporando-se h’ele pessoas de todas as

í D u s q  r a s s p l D i i a

Respondendo ao incognilo B.

Como pode adivinhar meu pensamento,. 
Quem és tu oli iucagnito poeta,
Oue versejas com tanto sentimento,.
Cuma estrofe, tão fina e tão‘Seletaf.. .

Serás tu de Petrarca descendente,
Desse sublime cultor da poesia,
!í t’ras*lambem, como ele, um togo ardente 
Repleto de fulgor e de magia?!...

Terás acaso, oh! grande trovador,
A primazia d um estro fulgurante;
Como o.utrora tinha-o com primôr,
O genio imortal do grande Dantc?!. •.

Deixa voar para os mistérios do sonlio 
Teu spirito que fulgura n amplidão,'
Pois terás um futuro bem risonho,
Devido a teres tão bela inspiração, ,

Caminha sempre, impávido poeta,
Nobre iuspirado^e menestrel gentil,
Pois terás 110 Parnaso a melhor.meta.. .
.- .-. Porque assim te deseja 0 teu

Girsil.

- Aldeg.-V 28*- í i-!flS.

classes sociaes. Durante o trajeto^organi- 
saram-se varios turnos que pegâram às 
borlas. Das. coroas depostas sobre a urna 
destacavam-se duas de tino gosto com ri
quíssimas fitas «Morei», com sentidas de
dicatórias a letras cfouro, oferecidas por 
seus irmãos srs José Antonio Cartaxo e 
Francisco dos Santos Cartaxo. . ..

O funeral de que foi encarregado a 
acreditada agencia do sr. Filipe da Silva, 
foi dirigido pelo nosso amigo sr. Aftonio 
Dam aso Nunes de Carvalho.

Per isso prestando-lhe aqui a devida 
homenagem, queremos ao mesmò tempo 
fazer sentir à sua extremosa Familia e 
nossa am iga, as. nossas profundas condo
lências.

Écos ôc Í-Íotícias
Girsil

O nosso amigo Girsil que, ha tempo, 
devido àos seus muitos afazeres clínicos, 
nao tem colaborado n’este semanario, en
via-nos, hoje, mais uma produção poéti
ca, o que significa que está de resto a 
pneurnonica!

Carne dg uaca
Esta questão parece eternisar-se, tais 

são as peripecias que se dão todos os dias.
Como o grande benemerito João da 

Silva (de Faro), contribuinte da subscri- 
ção-vigario, tivesseVlevado o seu abuso 
até ao ponto que toda a gente viu, sem 
se importar com a figura que í az iam os 
seus correligionários que com o ex-vèria- 
dor Castanheira á frente lhe deram vivas 
à sahida da célebre sessão de Camara, re
solveu a Comissão Administrativa da Ca
mara, apezar de os seus membros já sa-
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berem do arrendamento da casa do talho, 
ezigir a'entrega da chave da mesma, no 
prazo de cinco dias.

E como respondeu 0 grande beneme
rito João da Silva (de Faro) a esta deli
beração da Comissão? P O N D O  A C A R 
NE A  80 C E N T A V O S  C A D A  K ILO , 
sem que 11a Camara constasse qualquer 
coisa.

Isto é UM P O U C O  M AIS G R A V E  
do .que levou o membro Antonio Carlos 
a cometer a arbitrariedade que comete* 
e que pretendeu justificar com medo das 
bombas..e dos sinos. .

Toda a gente, com .vontade ou semeia 
teve de gramar, sem que’ se ouvisse o tan
ger do augusto bronze, esperançada em 
que, ao menos, por esse preço não have
ria falta*; mas não tardou a que sofresse, 
mais uma desilusão, pois hontem a carne 
faltou, 0 talho feçhounrez horas antes da 
hora determinada na postura e tudo isto 
se passou na santa paz do Senhor.

Seria o fornecedor João da Silva (de 
Faro), multado por este facto?. Não nos 
parece!

Más continuará a Camara a dispensar 
ao grande benemerito João da Silva (de 
Fa.ro) a protéçao esçíinda,losa; que até ho
je tem dispensado? .

E ’ o que queremos vêr!
Oh! sr. Izidoro, olhe para. este caso com 

olhos de vêr. e acabe d’ uma vez com a 
maior infamia, aliada ad maior descara
mento e falta de consideração pela Ca
mara,. que em Aldegalega se tem prati
cado.

Esperemos
O  grrrrande orgão démocratico: «A 

Razão», •defensor dos pequeninos, vem 
no,seu ultimo número muito indignado 
com 0 qúe'se está passando em Aldega
lega com as subsistencias, falando em as- 
sucar, pão, carne de porco, arrozf, não fa
lando, comtudo, em carne de vaca, por 
esquecimento, já se vê, não porque não 
estejam Convencidos que o grande bene
merito João da Silva (de Faro), fornece
dor que não fornece, tem sido o maior 
explorador, para lhe nao darmos outro 
nome, que em Aldegalega tem aparecido.

No proximo número do grrrrande or
gão, defensor dos pequeninos «A R a 
zão» vamos lêr, estamos convencidos, um 
fenom enal artigo do sr. Já-kini tratando 
este assunto com a proficiência que todos 
lhe reconhecemos, sem se importar com 
o facto de 0 grande benemerito ter con
corrido para a subsçriçao-vigai io.

Esperemos, pois!

Conferencia
Realisa no proximo domingo uma con

ferencia sobre a guerra 0 F. miliciano 
que a si mesmo se cognominou,-quando 
n’um dos últimos números do grrrrande 
orgão «A Razão», defensor  dos pequeni
nos, dizia o que. era um delator.

Deve ser interessante, porque S. E x .a o 
F. miliciano vai, com certeza, dizer-nos a 
razão porque pertencia ao número dos 
que queriam que os outros fossem.
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Tudo lhe serue
Tornou-se muito reparado o facto de 

a simpatica Banda Democratica não ter 
tocndo á porta do F. miliciano, ha pouco 
chegado do «front», no dia em que saiu 
para festejar o armistício.

A nòs não nos admirou tal facto, por
que calculámos que S. E x.a, modesto co
m o c , tinha mostrado dezejos dc que lá 
não fossem.

Mas que querem, tudo lhe serve para 
intrigar.

=  Carteira lia "EV0LUQÂ0„ =
ANIVERSÁRIOS:

Passou mais um aniversario natalicio 
no dia 26 de novembro, o nosso prezado 
amigo e assinante sr. Antonio Nepomu
ceno da Silva.

Os nossos parabéns.

PARTIDAS E CHEGADAS:

De Lisboa regressou na passada quin
ta feira a èsta vila o nosso amigo sr. 
Francisco Maria da Silva, acompanhado 
de sua ex.ma esposa e filho.

= P a r a  Lisboa, partiu na passada sex
ta feira com seus filhos, afim de seguirem 
os seus estudos, a ex.ma sr.a D. Julia Gi- 
raldes.

DOENTES:

Felizmente encontra-se quasi restabe
lecido da grave enfermidade que o rete
ve bastantes dias no leito, 0 nosso amigo 
sr. Antonio Joaqujm Marques.

A n ú n c i o s

w
(Única publicação)

Pelo Juizo de Direito da comar
ca de Aldeia Galega do Ribatejo, 
cartorio do escrivão Alvaro Cardo
so, e por sentença de quinze do 
corrente mez, que transitou em 
julgado, foi decretado 0 divorcio 
entre Manuel Ferreira, que tam
bem usa do nome de Manuel Fer
reira Carregoso, casado, trabalha
dor, morador n ’eda vila de Aldeia 
Galega do Ribatejo, e Angelina 
Ferreira, vendedora ambulante, 
moradora em Lisboa, Calçada dos 
Loios, número vinte e cincO, 0 que 
se anuncia para os termos e efei
tos legaes.

Aldeia Galega do Ribatejo, 26 
de Novembro de 1918.
Verifiquei a czatidão:

O Juiz de Direito, 

Rocha Aguiam.
0  Escrivão do 1.” Ulicio,

Alvaro aodinho dos /leis Cardoso.

Atenção/
5acinío fílarques Correia, com ser- 

ralheria mecânica, Avenida Anto
nio José d’Almeida (na antiga ofi
cina do Anica), participa a todos 
os seus amigos e ao público em 
geral que se encarrega de todos os 
irabalhos concernentes â sua arte, 
como maquinas a vapor, bombas 
de pressão, bombas para poços, 
bombas para estrefega, caldeiras

de distilação, maquinas de costu
ra, bicicletes, inoto-cicleles, moto
res a gazolina, portas de estufa, 
grades, portas para jazigos, armas 
de fogo e todas as balanças, etc.

Todos os seus trabalhos são ga
rantidos e todos feitos com pron
tidão sem que haja necessidade do 
freguez recorrer a Lisboa, ficando 
assim bem servidos e sem grande ; 
dispêndio.

"V en d e-se
Trez talhas para azeite em muito 

bom estado, sendo uma de 41 al- 
mudes (690 litros) e duas de 25 al- 
mudes (420 litros) para vêr e tra
tar na Latoaria de Fernando Fer
reira & Irmão — Aldegalega.

R A P A Z
Que queira aprender o oficio de. 

funileiro, admite-se na Latoaria de 
Fernando Ferreira & Irmão — Al
degalega.

V  en d e-se
Uma bomba para tirar azeite de 

cascos, hílhas de o a 30 litros, um 
funil grande e mais utensílios de 
folha, usados, mas em bom estado.

Tratar com José Sequeira Junior. 
—Aldegalega.

Fs EKD KU-SB
Um molho de pequenas chaves. 
Pede-se á pessoa que as achou o 

favor de as entregar n ’esta redação.

Companhia
í»e $eo''ros

í c o l S i ã l
Sede em Lisbôa:

L, do Barão do Ouiintela, n.° 3

C A P IT A L :
Esc. 1.500:00

Fa\ seguros de incêndio, 
agricolos, marítimos, postaes, guerra , 

g reves, tumultos, roubo 
e cristaes

Correspondente em Aldegalega:

Antonio Pereira da 5ilDa fíraujo

(Dodisía de chapéus
Por motivo de retirada, ensina a 

fazer chapéus por figurinos.
Riía da Bela Vista, n°  3, 1.°—E.

V ende-se 
Cinco quartolas para toucinho 

ou chouriços e duas vinagreiras. 
Tudo em bom uso.

Trata-se com Avelino Relógio.

Venda tle utensílios
usados para a chacina

Depositos grandes com e sem 
torneiras, mesas de madeira para 
os mesmos, alguidares g.andes, 
canecos, mais de 100 latas nara ba
nha de ^5 e 50 kilos, um tacho 
grande com fundo de cobre e tor
neira, dois tachos mais pequenos, 
seringas, taboleiros para as mes
mas, balanças grandes de braços 
iguaes e uma decimal para 500 ki
los, pesos de ferro, etc., etc.

Para vêr e tratar na Latoaria de 
Fernando Ferreira & Irmão.

ALDEGALEGA
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Nesta tipografia executa-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 fúnebres, memoranduns,

_bilhetes para rifas, impressos para 
Repartições de Finanças, Juizo e Camaras Municipaes
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E ncarrega-se
qualquer modelo d da composicão e

vontade os trabalhos a cores, ouro, impressão
do / r e g u e j pra ia , etc. de jornaes
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Fornece todos os irabalhos pelos 
mesmos preços porque os fornecem  as suas 

congéneres de Lisbôa
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