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F ELIZMENTE ainda cá estamos e 
estaremos se tivermos vida e 
saude.

Houve para ahi quem afirmasse 
que nós já tinhamos morrido; e 
houve até mais: houve quem dis
sesse que nós tinhamos acabado 
vergonhosamente.

Ò leitor talvez conheça esse pa
pel que se intiiúla «O Domingo»; 
pois foi esse mesmo que teve o ar
rojo de vir para público falar em 
vergonha!

Ora, é mesmo sobre o «vergo
nhosamente» que vamos falar, vis
to que ainda temos vida e saude, 
não para respondermos a desqua
lificados, mas para que o piíblicn 
que ainda o não conhece a valer
o fique co íhecendo melhor. E co
mo ainda temos, vida e saude ain
da podêmos dar na cara de quem 
tão desvergonhosamente faz tais 
afirmações, só com o fim de difa
mar e insultar quem desinteressa
damente trabalhou e trabalha para 
a Republica.

Nós o que fizemos foi simples
mente suspender temporariamen
te a publicação do nosso jornal, 
sem que para isso livessemos de 
dar satisfações a esses bilontras 
sem cotação. Suspendemos pelo 
tempo necessárioafé organisarmos 
melhor todo o material e pessoal 
tipográfico e para que d’or’ávan- 
te pudessemos proporcionar aos 
nossos estimáveis assinantes uma 
certa melhoria, tanto na composi
ção como na impressão do jornal.

Não res.uscitámos oorque não 
tinhamos morrido; não recomeçá
mos porque ainda não tinharjjos 
acabado. Ilouve unicamente uma 
suspensão voluntária, do que nada 
impediu de agora continuarmos 
pelo mesmo trilho já de nós traça
do desde o primeiro número des- 
te semanario.

Mais umá vez o arreganho fez 
sair d ’entre as beiçanas o angioto- 
rao envenenado e pestilento de tão 
desprezível difamador.

E’ mais uma a ser registada na 
consciência popular e que bastan
te nos auxilia á nossa demonstra

ção quando dizemos tVoncle par
tem as provocações e os insultos.

Quando não nos poupou consi- 
derando-nos já mortos, o quanto 
daria agora para que fossemos 
anavalhados ahi ao virar de uma 
esquina.

Criatura que bastante lhe apraz 
não se defender dos vivos para os 
caluniar depois de mortos, indica 
toda a sua ferocidade sahida, astu
ciosamente, da sua maxima cobar
dia.

Mas ainda não foi só isso: até 
di se que iamos formar outro jor
nal disfarçadamente independente! 
Istoé, cahiamos vergonhosam en
te e iamos m udar de côr!

Para . nós cairmos vergonhosa
mente e mudarmos de côr era pre- 

) ciso que a nossa «vergonha» nos 
í levasse a trocarmos as nossas con- 
| vicções políticas por algumas cen
tenas de escudos;era preciso que al
guma vez nós quizessemos vender 
á monarquia por essas centenas 
de escudos. Era preciso, repetimos, 
que preferíssemos algum osso dei
tado das janelas d’alguma reparti
ção pública, ás nossas ideias par- 
tidarias. Era preciso que alguma 
vez dirigíssemos insultos aos diri
gentes do partido por não nos da
rem esse ôsso a roer.

Ainda, ha mais; mas para não 
massarmos mais a atenção dos 
nossos leitores, só diremos: Para 
os cobardes, desprezo!

(Dais outro Gíenfado!
Devem os nossos leitores estar certos, 

(ora se estão!) do grande número de 
atentados de que tem sido acometido o 
iíustre chefe do Partido Democrático.

O  primeiro, deu-se na Praia das Ma
çãs. O  que foi esse crime disseram-no 
n’essa ocasião os jornaes partidarios de 
S. E x .a. Foi um atentado hediondo, hor
roroso  cujos autores, estão a estas horas 
sofrendo o merecido castigo, emprega
dos, com chorudos ordenados.. .  ern di
versas repartições públicas. O  segundo, 
foi o infam e atentado do homem do cha
péu de sol e do canivete de cabo branco, 
ali para os lados de Santarém e manda
do pelos talassas do Brazil.

Mas ainda aqui não queaou a iniamia 
atroz e cobarde.

Foi S. Ex.a ao Porto e ali, na invicta 
quando ninguém esperava, quando tudo 
seguia na melhor harmonia, eis que apa
rece um malvadinho d’ um Bebe' e pum-

I

(Não rima, mas è verdade).

Conheceis o homem do Congresso 
Do mundo o mais patriota?
Agora virou-se dó avêsso 
Porque lhe bateu pela porta.

Pela guerra o propagandista 
Em  linguado nada mais rico;
Eis que vê o nome na lista,
Vá lá um de nós que eu cá fico.

Como pregava Frei Tom az 
Assim mostrou a toda a gente; 
Porém, tem desculpa o rapaz 
Porque afinal é um doente.

A. R. C.

pum atira-lhe dois tiros de revolver que, 
felizmente, não o atingiram, apenas so
frendo o susto. Mas a fatalidade que é 
irmã da desgraça, que persegue os desin- 
feli^es, faz com que um incidente n’ um 
elétrico o obrigue a sair pela janela, isto 
é, sahiu por onde não tencionava sair. 
Emfim, tem sido uma cadeia de atenta
dos, todos, felizmente, frustados e agora 
que tudo estava socegado e normaiisado 
surge-nos nova tentativa e esta agora 
mais grave, mais hedionda, mais infame!

Foi na madrugada de 13 de setembro!
Quando S. Ex.* dormia, descançado, 

atravéz d’ um grande Cristal apertado 
com uma moldura de luxo, eis que um 
incêndio, espalhando as suas luminosas 
e ardentes labaredas por todo um prédio 
tenta reduzil-o a cinzas.

Não era em carne e osso mas era em 
fotografia e por isso, tratando-se de 
quem se tratava não deixa de ser um 
atentado que, embora não fosse á pessoa 
foi a um retrato.

D’esta vez o autor do atêntado n.° 5 
foi um correligionário do sr. Doutor.

Não fica por aqui, estamos convencidos 
a série de A T E N T A D O S .

t(Cf3S
Eshipidez ou má fé?

O  veriador Cascanheira tem andado, 
não sabemos mandado por quem, a in
trujar .os ingénuos, dizendo dos homens 
que compõem & comissão de subsisten- 
cias uma autentica infamia.

Diz 0 talentoso veriador que os indi
víduos que compõe a comissão de subsis- 
ttnc:as, depois de terem mandado com
prar trigo responsabilisando-se pelo seu 
pagamento 0 não tinha feito.

O  veriador mente com um descara
mento, só proprio d e . . .  não querermos 
dizer o nome.

E ’ possivel que Aldegalega venha a 
ter falta de pão, como ha de, infelizmen

te acontecer em muitas terras, mas 0 que 
toda a gente póde ter a certeza é de que 
a comissão está animada da melhor bôa 
vontade para que tal não acontença e 
que por falta de dinheiro não deixa de 
vir trigo para Aldegalega.

Se são esses os processos de que pre
tendem servir-se para desprestigiar aque
les que fizeram 0 que eles não quizeram 
fazer, lembrem-se de que não são os me
lhores, porque, facilmente, são desmasca
rados. .

Cale-se sr. Castanheira, tenha decoro !
Aos leitores compete responder á per

gunta que serve d’epígrafe.

Quem paga?
Ha tempo a Camara processou 0 nos

so jornal, por n’ele virem insertas umas 
verdades que não agradaram aos ilustres 
èdis.

O processo seguiu os seus trâmites e 
terminou pela condenaçfo da Camara nos 
sêlòs e custas dc processo, para cujo pa
gamento já foi citada.

Ora, como o dinheiro do municipio não 
deve servir para sustentar caprichos sejá 
de quem fôr,; nós perguntamos aos srs. 
veriadores: Quem paga?

Fi Cesar o que é  de Cesar
,Tem-nos chegado aos ouvidos que a 

Camara tambem tem dispendido donati
vos para o cofre da Junta Patriótica 
d’Aldegalega.

Não queremos dizer que seja mentira 
pois que jà concorreu com 5 escudos pa
ra as familias necessitadas dos mobiiisa- 
dos d'Aldegalega. No entanto prevenimos 
o público que não se confunda com 0 
donativo de vinte e tantos escudos para 
os caiques e com os 100 escudos para 
o internato Afonso Costa. Não confun
dam agora tambem com o dispêndio das 
custas do processo que a Cam-.ra moveu 
çontra o nosso jornal.

Para as familis pobres dos que se ba
tem pela Patria, filhos d’esta terra, so
mente 5 escudos! Para a politiquice e 
para caprichos tolos não ha que olhar a 
despezas.

Não haja confusões!

0 sr, 3uiz
Como atè agora o sr. Juiz de Direito 

ainda não chamou á responsabilidade 0 
autor d’ umas locaes, pouco honrosas pa
ra S. Ex.“, publicadas no jornal «Patria 
Livre», lembrámos a S. E x .a a grande 
conveniepcia em o fazer, não sò para 
prestigio de S. Ex.a como para o presti
gio da Justiça.

Brevemente transcreveremos o que so
bre S. E x.1 diz o supracitado jornal, pa
ra que toda a gente se convença de que 
é, absolutamente, necessário que esse as
sunto seja liquidado por esta fórma e que 
nenhum intúito reservado nos leva a tra
tar d’eeles.

Parece-nos que são da nossa opinião to
das as pessoas que lêram as locaes a que 
nos referimos.



EVOLUÇÃO

B Camara e a Comissão de flbasíe-
cintentos7v
Espalham, por ahi, umas belas crea- 

turas, que todos conhecemos, que a Co
missão de Abastecimentos mandara com
prar e se compremetêra a pagar uma de
terminada porção de trigo <e que tinha 
faltado a esse pagamento e que tinha si
do o Fiuza que tinha arranjado o dinhei
ro (vai tal qual se diz).

E ’ preciso não ter o mais pequeno 
vislumbre de vergonha e presar muito 
pouco a sua dignidade para mentir com 
tamanho descaro.

Ora todos estão lembrados do que se 
passou na Câmara Municipal por moti 
vodo  procedimento do sr. Augusto Guer
reiro, para que precisemos recordal-o.

Vamos pôr os nossos leitores ao facto 
do que se passa que é bem simples:

A  Comissão adquiriu em primeiro lo- 
gar 15 vagons de trigo, que já devem vir 
a caminho e que alguns membros da 
Comissão pagaram.

Adquiriu depois, milho, trigo e centeio 
tendo, os mesmos indivíduos, pago vinte 
e quatro contos, sem que a Camara e n 
trasse com um centavo nem quizesse to
mar a mais pequena responsabilidade.

Não preesam os indivíduos que fazem 
parte da Comissão de que ihe façam ma
nifestações, nem que lhes agradeçam. 
Tem  a consciência de cumprir o seu de
ver e isso lhes basta.

Agora 0 que não é decente é que se 
ande por ahi a intrujar os ingénuos, ten
tando desprestigiar os que, desinteressa
damente, se prontificaram a tomar sobre 
os hombros5 um fardo que nada tem 
de leve.

íflacbado Santos
Diz o i . . .  «Mundo» qtye um tálas- 

sa nacionalista anda distribuindo n’esta 
vila listas com 0 nome de Machado 
Santos e diz mais que o proprio funda
dor da Republica deve sentir-se mal em 
tão desagradavel companhia.

Tartufos! Não se lembram já que ar
rancaram o nome d’uma das ruas da vi
la, pata n’ela colocarem uma chapa com 
o nome de 14 de Maio!!

Isto é que o devia desgostar se para 
tanto merecessem os créditos de tal gen
talha.

f in m srsa r io s

Passou no dia 10 do corrente, 0 seu 
aniversario natalicio, a menina Emilia 
Magna Sequeira, filha do nosso particu
lar amigo Jo.sé Sequeira Junior. Os nos
sos sinceros parabéns.

Tambem passa hoje o aniversa
rio do nosso piezado amigo sr. Diogo 
Rodrigues de Mendonça.

As nossas sinceras feljcitaçÕes.

0 corêto
A  Camara encomendou ao nosso pa- 

tricio Francisco Sampaio Pombinha uma 
zorra para transportar o corêto para de
fronte da séde da simpatica Banda Dino- 
rah. EP um melhoramento que muito con- 
tribuepara 0 progresso e desenvolvimen
to da vila. Não seremos nòs que lhe re
gatearemos bs maiores elogios.

Já dizia o Wenceslau. «Não ha de ser 
nada se Deus quizer».

União Sagrada
Com esta epígrafe, conta 0 « 4 zar» de 

quinta feira, n’ um artigueto uma histo
ria algo interessante. Os democráticos 
graduados cà do sitio foram acompanhar 
ao comboio uns outros democráticos, em 
tre eles o renegado Sá Pereira. Mas' por 
esquecimento, os de dá, não compraram, 
como è da lei bilhete de gare. Um dos 
passageiros que percebeu que não tinham 
bilhete, disse là de dentro, para um em
pregado: «Olhe que esses fulanos não 
teem.bilhete de gare». Eles então, os de 
cá, ficaram muito maguados, e quanao 0 
empregado chegou ao pé d’eles, os de cá 
tinham o dinheiro na mão para pagarem 
os bilhetes.

Ora isto è um caso sem importância,

mas nós aproveilâmol-o apenas porque 
eles, os de cá, contam aquilo como sendo 
um grande e horrivle crime praticado 
pelo tal passageiro abelhudo e para lhe 
perguntarmos o seguinte: Se tinham 
tenção de pagar o bilhete de gare porque 
o não compraram logo na bilheteira?

Vão-se despir, seus patetas, vãorse des
pir, porque não, fazem .chorar a gente, 
pelo contrario, fazem-nos rir com tais 
farças.

O  que se firou sabendo foi que 0 tal 
empregado, indignado, não cumpriu com 
0 seu dever, que era não consentir' que 
os cavalheiros fossem para a gare sem" 
bilhete!

A i se os garistas  fossem evoíucionis- 
tas!

Parecs que é usrdade
França, 13 dé Outubro de 1917.

Meu Querido Amigo:

Se não fosse 0 prazer que sinto em estar a 
bater-me pela Patria certamente rebentaria pe
lo desgosto de não estar junto dos meus ami
gos. E’ deveras lamentaveí e entnstecedor estar 
bastante longe de todos os meus amigos, mas 
então que querem? Primeiramente está 0 meu 
patriotismo. E depois 0 que diriam essas mães 
desgraçadas por quem tanto puni no meu jor
nal, se nse vissem fugir da guerra e se soubes
sem que eu não queria estar junto dos seus fi
lhos a bater-me heroicamente? Oh! isso nunca!,

Cá estou a mostrar a todos, esses cobardes; 
que eu acusei que a minha cobardia consistiu 
em marchar para os campos de batalha, sem he
sitações e sem mèdo nenhum. Crè meu amigo, 
assim como sinto desgosto em não estar sempre 
perto de ti, ao mesmo tempo sinto-me orgulho
so por vir cumprir um duplo dever. A'gora já 
não é só 0 dever de defender a Patria, é tambem 
0 dever de honra a cumprir que eu criei e a que 
á minha respeitabi 1 issima coereucia se impõe.

Que importa a morte quando se morre heroi
camente?

Só te peço uma coisa, meu amigo. Se eu mor
rer, manda a Dinorah tocar “As Cartolinhas,,; e 
se eu tiver a felicidade de voltar á nossa queri
da Patria não consintas que a -simpatica me vá 
esperar porque como bem sabes sempre me re
pugnou e não estão 110 meu feitio esses actos 
que me ferem a minha modéstia.

Um apertado abraço d’este teu amigo e corre
ligionário

M. P.  G. V. M.

Aldegalega, l í de Outubro de 1917.

Meu Caro Am." M. P. G. F. M :

Em resposta á tua carta cumpre-me dizer-te 
que não é menor 0 meu pezar, por te vêr longe 
de mim e de todos os nossos amigos, mas, no en
tanto, consola-me 0 facto de te vêr cumprir 0 
sagrado dever de defender a nossa querida Pa
tria.

Cá fico velando por ti. Emquanto eu estiver 
agarrado á grã-cruz da imaculada, descança, que 
não haverá novidade.

Não te posso ser agradavel no qúe me pedes 
na tua estimada carta, porque a Dinorah 
não desiste do propósito de te ir esperar, quando 
vieres cheio de gloria na companhia dos teus 
camaradas, por ti protegidos.

Toma cuidado com os gazes; nunca iargues a 
máscara- De-tudo 0 mais não tenhas receio, por
que as balas passarão, sempre, muito longe de ti.

Quando alguma vez, 0 que não é provável, 
passares por algum transe difícil, acouseiho-le a 
receita segura: Mão no peito e um copod’agua.

Teu Compadre e Am.",
M. G.

0 nouo Código
Diz o novo Código de costuras que 

tanto o corêto como a Praça de Touros! 
serão arrendados pela Camara no come
ço de Cada ano.

Ora tenham juizo, não digam, as
neiras!

A  proposito d’ isto dizem-se por ahi 
coisas vários; quando 0 meio mais práti
co de liquidar este assunto é nó prócimo 
dia 4 ningnem ficar em casa. Mas se pa
ra vergonha de todos ainda continuarem 
a sentar-se nas cadeiras da Camara ca
valheiros da força dos que là estão, ainda 
nem assim S. Ex."* põem em arremata
ção a Praça de Touros e o corêto!

Embora isto lhes pareça impossível, 
podem ter a certezi absoluta que o não é!

Trigo aão querem, o que querem é a 
Praça de Touros. Eles lá sabem para 
que precisam d’ela!

Eíeições suplementares
N’ um artigo, subordinado a esta epí

grafe diz o sr. dr. Manuel Paulino Go
mes que o esforço por ele produzido em 
favor das novas instituições revertera 
dentro de pouco tempo em seu beneficio.

S. Ex.a deveria antes ter escrito, assim 
é que estava certo.

O  esforço que outros produziram em 
favor das novas instituições reverteu, ha 
muito tempo, em meu beneficio.

Ou 0 sr. dr. já se esqueceu de se no
mear secretario da Camara!

Soirés no Samouco
Realisa-se no prócimo domingo, 21, 

uma anirr&da soirèe no florescente Club 
do Samouco, a qual será abrilhantada 
por um magnifico quarteto de Aldegale
ga, que ezecutarà lindas peças do seu 
vasto repertorio.

A Comissão organisadora d’esta soirèe 
espera a comparência de rodos os Cava
lheiros do Samouco e S. Ex.0*1’* Familias.

Teatro Recreio Popular
Soberbo espétáculo o d’ boje. N o écran 

representar-sè-ha o célebre e grandioso 
Mm em 4 partes O D I O  Q U E  RI!!, in
terpretado pelos melhorês artistas mun- 
diaes e .mais os seguintes films de sensa
ção: Convento da Batalha (natural). Von
tade de um pae (drama) e Trapalkicés 
de Mamar racho (2 partes).

Ninguém deve deixar de ir esta noite 
vêr tão atraente espétáculo. Terá tam
bem- ensejo de ouvir um magnifico quar- 
teto que ezecutarà lindas peças de mu
sica.

fl’ Democracia do Sul
Em  resposta ao que 0 jornal de Évo

ra, Democracia do Sul escreve, a propo
sito da* infamias que o dr. Paulino Cro
mes escreveu no jornal «A Razão», ácêr- 
ca do incêndio que destruiu 0 predio on
de estava instalado o Centro Democráti
co, temos a responder o seguinte: Que o 
que ali se diz ,n V \  Razão» é uma torpe 
mentira, porque no Centro Evolucionis- 
ta ninguém manifestou regosijo. O autor 
do infame artigo mentiu, mais uma vez 
como sempre mente em se tratando de 
politica, não duvidando empregar todos 
os principias para conseguir os fins. O  ar
tigo tinha só em vista ferir o Partido E- 
volucionista, o que não deu resultado por 
a mentira ser bastante calva e S ..E x.a, o 

do caso, d^aquela nefasta

* * - 
•7? il * R I N D O *I!

*

Ai, filhos! Não digo nada,
Nem nada posso dizer 
Do desejo com que e esperada, 
Cá no meu modo de vêr,
A Banda...  resuscitada.

Em tudo ha contentamento, 
Tudo é alegria por cá 
Para vêr 0 fardamento 
E ir toscar da Dinorah 
O grande resurgimento!

Uma tão grande alegria 
Eu creio que jámais houve, 
Pois em todo 0 santo dia 
Por toda a parte se ouve 
Esta alegre melodia:

Diz, para a mãe, a menina,
Que meio louca já anda,
N’uma voz .. .  trigueira e fina: 
- - “0 ’ mamã! vamos ter Banda! 
Mas que coisa tão divina!,,

E a mãe responde a sorrir 
E a pontear as peugas:
— “Nós. tambem haven os d’ir; 
Comigo. . .  não ha berrugas,
0‘ filha, vai-te vestir.. .  „

maneira, por não o querer tratar d’outra 
mais honesta, isto é, porque não quiz dar 
a noticia do incêndio com todos os seus 
pormenores, porque o ince-ndiario foi um 
correligionário do sr. Afonso Costa.

O  autor do célebre artigo, não encon
trando outros meios de combater os ad- 
versarios inventa calunias e infamias co
mo esta e outras. Nós, os- evolucionistas, 
não costumamos usar processos indignos 
para combatermos os adversarios, porque 
eles todos os dias, a todas as horas, nos 
fornecem assunto para os combatermos 
nobre e altivamente, com argumentos 
palpaveis e se alguem encontrou na des
graça alguma coisa, foi o Partido Demo
crático, pois que à sombra do incêndio 
ele tem, por meio de subscrição pública 
angariado um bom donativo para a sua 
filarmónica, quando afinal a mesma filar
mónica nada sofreu com a desgraça e, fi
nalmente a Democracia do Sul deve pto- 
curar n’«A Razão» se lá se escreve de 
fórma a depreender algum protesto ou, 
indignação contra os criminosos e auto
res do incêndio, sim, vêja.

E, a respeito da atitude acintosa como 
a Democracia do Sul se dirige aos ini
migos do Partido Democrático sò se nos 
oferece dizer que o autor da local trans
crita praticou um crasso êrro em se fa
zer éco d’uraa infamia inacreditavel de 
que nem o mais imbecil monstrengo se 
faria éco, o que demonstra ser asno, atre
vido e malcriado, emfim, um verdadeiro 
arrieiro.

Tenha paciência a Democracia do Sul, 
mas comentários de tal jaez só se fazem 
quando possuam conhecimentos seguros. 
Ê  basta sobre o assunto. Nem mais uma 
palavra. Fica liquidado o caso.

Com um ferro em braza fustigámos 
nós o dr.!

CCHTÂ CORRENTE...
J i"  sim pctrica

Turibio.

Ora é ponto asíente que a distinta é 
uma instituição, genuinamente, democra
tica, e por conseguinte politica, embora 
aos seus amigos lhe convenha dizer o 
contrario para o seu crescente movimen
to social não afrouxar, isto è, para os 
papalvos independentes irem caindo com 
a sua quotasinha. Não reste a ninguém 
dúvidas que assim é. Ha a justifical-o um 
sem número de factos. Temos por exem
plo a sua nascença de origem democrati
ca, a sua estreia n’ um acto democrático, 
a parte que tem tomado em todas as 
bambochatas democraticas que aqui se 
teem realisado. Acresce a circunstancia 
de que todos os seus ezecutantes são de
mocráticos, os seus corpos gerentes de
mocráticos -e os seus associados, com ex- 
céçao de meia duzia de independentes que' 
os acreditam, são democráticos. Faz álèm 
d’ isso a sua vida em comum com 0 Cen
tro Democrático 11a mesma casa, com a 
mesma mobilia e, justo é dizei-o, os pro
cessos políticos são os mesmos.

Ora, em tal conformidade, é uma sim- 
patica politica e em tal caso nós, escrevi
nhadores d’ um jornal de politica adversa 
temos o direito incontestável de apreciar
mos e discutirmos os seus actos públicos. ■

Mas, é verdade, já nos esqueciamos, ha 
ainda a acrescentar que, para maior pro
va do seu partidarismo politico está o fa
cto flagrante da simpatica permitir que o 
seu nome figure na circular do pediiorio  
como vítima do lamentaveí incêndio da 
madrugada de 13 de setembro quando 
afinal, não foi ela a maior vítima, pois 
que, provado está que apenas arderam, o 
que áliás sinceramente lamentámos, meia 
duzia de fardamentos. De resto, tudo 
mais pertencia ao Centro Democrático e 
ao infeliz Contínqo que no meio d’ isto 
tudo é quem vem a ficar mais pobre!

E ’ mentira? O  futuro o dirá.

......................... 1........... .......................
Vem isto tudo a proposito d’ umas len

das que nos últimos tempos os amigos 
da; simpatica teem, á láia de m ilagres 
produzidos pelo S .t0 Inácio de Loiola, m-



ventado para a acreditar na qualidade e 
nas honras. Assim, pois, chamam-lhe d is 
tinta, simpatica, republicana, benemerita, 
patriótica, etc., etc.

E ’ ezatamente sobre tais virtudes que 
nós hoje vimos conversar, dizendo o se
guinte:

Distinção nãc lhe reconhecemos nenhu
ma porque tudo o que toca é um com
pleto desastre.

Distintas são trez pessoas como a len
da diz; o P a dre, o Filho  e o Espirito 
Santo. O  Padre, è o presidente da Diré- 
ção; o Filho, é a simpatica; e o Espirito  
Santo, é o afonsismo. Aqui temos por 
conseguinte trez coisas distintas e que 
nenhuma é verdadeira! Republicana, são 
republicanos alguns dos seus membros, 
uns por convicções e outros por vários e 
curiosos interesses. Benemerita, virgula, 
porque ainda não vimos sair de lá obra 
alguma de benemerencia. Tem organisa- 
do e abrilhantado alguns espétàculos, ex
plorou por muito tempo a kerinesse da 
Praça i.° de Maio, mas tudo em seu pro
veito e só em seu proveito. E  para maior 
prova da sua acrisolada benemerencia 
anotaremos o seu desinteresse na parte 
que tomou na Feira Franca, o ano pas
sado, quando das hermesses da Junta 
Patriótica, por cujo serviço ezigiu cinco 
escudos, 5  E S C U D O S ! ! !  Lembram-se? 
Onde está então a sua benemerencia? 
Mas vamos adiante. Patriota!?  Qual tem 
sido a demonstração do seu patriotismo, 
a mais do que os outros? Porque foi to
car à posse da Camara? Porque foi espe
rar o Castão à estação, no mesmo dia em 
que a Camara tomou posse? Porque abri
lhantou um pic-nic que ha tempos o de- 
mocratismo realisou na Atalaia? Porque 
toca, isto è, porque sopra «A Portugue- 
za» em actos partidarios? Porque serve de 
instrumento para outros insultarem tudo 
e todos, como sucedeu ha dois anos, 
quando a i.° de Dezembro comemorava 
o 5 de Outubro? Digam-nos, é por túdo 
isto? Se não é, porque é então? Não ve
mos ouiros actos que lhe dêem outro va
lor que não seja aquele que lhe compete 
na escala musical: o n.° 2 em Aldegale
ga e.3.a classe no concelho, incluindo, bem 
de vêr, a filarmónica de C a n h a . . .

Eis o que hoje se nos oferece dizer so
bre o assunto e agora, prezados leitores, 
vamos ao doutor. . .

õ  sr . S)outor

O  sr. Doutor ha tempos, a proposito 
do seu grandioso discurso proferido, no 
Congresso Democrático, publicou no seu 
jornal «A Razão» um artigo epigrafado 
Princípios republicanos.

N’esse artigo explicava o sr. Doutor as 
razões que o levaram à sua átitude. E  sa
bem os nossos queridos e pacientes leito
res quais foram essas razões? Os Princí
pios Republicanos!! Ora aqui está. Quem 
nos havia de dizer tal coisa. E é o sr. 
doutor Manuel Paulino Gomes que nos 
vem lalar em princípios republicanos, co
mo se o sr. doutor tivesse autoridade mc- 
ral para tal.

Foi só onde o sr. doutor encontrou ile
galidades, foi no facto de se terem isenta
do, segundo o sr. doutor afirma, alguns 
indivíduos sujeitos á vida militar. Pois sr. 
doutor, melhor andaria se denunciasse 
imoralidades mas essas verdadeiras e que 
bastante desprestegiam a Republica, e a 
Patria.

Olhe, sr. doutor, o sr. foi tão incoe
rente no discurso como o foi- no artigo. 
O  sr., quando pensou em fazer aquelas 
afirmações, devia primeiro oferecer-se, co
mo bom. portuguez e melhor, patriota, 
como fizeram alguns cidadãos, entre eles 
Joaquim Ribeiro, Carlos Olavo, Antonio 
Granjo e outros, cujos nomes não nos 
lembra. Mas visto que o não fez antes, 
por esquecimento, acreditamos, provasse 
o seu pat iotismo e a sua valentia no dia 
em que íoi chamado ao cumprimento do 
seu dever. Porque foi que o sr. não pro
cedeu como outros, isto é, declarando á 
Junta de inspéção que se achava apto pa
ra o serviço e.por conseguinte, como 'fi
zeram muitos cidadãos, entre eles, que

nos lembre, Augusto Soares e Ernesto de 
Vilhena.

Assim., sr. doutor, dava uma alta pro
va de patriotismo, ma? não procedeu as
sim, achou mais cómodo isentar-se!! Nos 
seus casos, sr. doutor, ainda qúe o meu 
corpo estivesse a cair aos bocados pela 
doença, teimaria em partir para os cam
pos de batalha. Se não fosse a bem iria a 
msl, faria mesmo uma revolução!!!

Isto assim é que são principios republi
canos, sr. doutor, e nao como Frei T o- 
maz.

Mas, sr. doutor, voltando aos princi
pios. . .  Olhe que o sr. não foi só incoe
rente nos principios, ti’este caso tambem 
o foi n’out.ros que depois apontaremos, 
porque para hoje já basta. Este bocadi
nho jà o ha de decerto desalinhar um 
pouco.

Simplesmente mais isto: o sr. doutor fi
ca d’or’ávante sem palavra sobre Princi
pios Republicanos.

G.-Livros.

Bombeiros Voluntárias
Quando a atual edihdade tomou 

pesse das cadeiras municipaes ou
vimos no seu discurso inaugural, 
entre rnil e uma promessas, espé
cie de bôlos p ara  enganar os lô -  
los, a reforma completa dos servi
ços de incêndios e ingenuamente 
acreditámos que alguma coisa de 
proveitoso se ia fazer.

Impunha-se, era razoavel que 
esta vila pela sua população que é 
grande, e á semelhança das suas 
co igéneres, tivesse montados os 
serviços cie salvação, nao diremos 
com todos os requisitos modernos, 
mas de forma a intervir com êzito.

Compraram-se uns metros de 
mangueiras, mais umas pecas e 
não vimos a cooperação da Cama
ra junto dos dedicados Bombei
ros Voluntarios, a animal-os, a in- 
cital-os a proseguir na sacrosanta 
missão de que voluntariamente e 
com e ituziasmo se investiram.

Ninguém melhor do que a Ca
mara, tinha autoridade para se co
locar á frente da Corporação dos 
Bombeiros Voluntários e mostrar 
ao povo qual a sua utliidade, re
modelar-lhes os serviços, tornal-a, 
emíim, estimada, é digna d’uma 
vila como Aldegalega.

Abandonados, sem a coopera
ção de ninguém, uma duzia se 
tanto, de prestimosos cidadãos, 
ainda ao sinal de incêndio enver
gam a sua íarda e prestam os ser
viços que podem, com risco emi
nente d’um desastre que os impos
sibilite de angariar os meios de 
subsistência para si e para os seus.

E todos olham com lamentaveí 
indiferentismo para a Corporação 
dos Bombeiros Voluntários!

Se tantas vezes temos visto ir
romper movimentos em pról d’es- 
ta-ou d’aquela coiétividade, e que 
se tornam simpáticas por excelen- 
eia, poique se não inicia, 'Jesde já 
em favor dos Bombeiros Voluntá
rios, visto que, quem tinha o de
ver moral de o fazer, os esqueceu?

A  não ser assim teremos o des
gosto de vêr desaparecer em breve 
a mais util, humanitaria e presti
mosa Corporação.

J.

3unfa Patriótica
Mais oito dias são passados e o 

presidente dos presiden tes  não se  
resolveu a mandar convocar a reunião 
da Junta Patriótica.

Pasm ae.povo da nossa terra!
Com o maior dos desprezas, põem- 

se  de parte assuntos que se ligam com 
o bem estar de muitas familias e á 

maneira de birra de creanças, que 
pedeiu ̂ açoites o sr. presidente tei

ma em não ouvir os prantos de tantos 
desgraçados, que esperam aneiosa- 
mente o óbulo da Junía Patriótica!

Aos restantes membros da Junta 
Patriótica recomendámos este caso , 
porque os não julgámos capazes de 
se  tornaram cumpiicBS de tão grande 
escandaio,

Olhas para isto, povo da nossa  
terra!

Comissão É  Ite te c is iiiio s
Em lameitaveis scenas de ata

que e de desforço, procuram os 
democráticos cá da terra deslus
trar a valiosa interferencia que 
alguns prestimosos cidadãos teem 
tido na Comissão da Abastecimen
tos.

Abalançando-se a colaborar com 
eles, reagindo assim contra a sua 
consoiencu de, politicamente se
guirem, o mesmo rumo, é um 
acto, que os nobilita perante os 
sinceros que sé sentem enojados 
perante a politica demagógica cfUe 
o paiz atravessa.

Era, porém, urgentíssimo, que 
todos pensassem na tranquilidade 
e bem estar do nosso povo e d’ahi 
a junção aparente de esforços, a 
salvaguardar a desordem prestes 
a bater-nos á porta.

Nada, faziam, nem nada fariam, 
nem nada Fizeram sem a ajuda 
poderosa dos jazu ilqs  e talassas, 
que, n’um movimento de repulsa, 
subiram as escadas da nossa Ca
mara e n’um protesto justo 3 vee
mente fizeram arripiar caminho e 
deitar por terra os castelos de di
ficuldades que alguém  fazia amon
toar aos olhos dos ingénuos.

Está formada nova Comissão. 0 
seu trabalho tem sido d’uma proíi- 
cuidade extraurdinaria. Aldegale
ga, tem garantido o seu forneci
mento de pão e se algumas faltas 
tem havido é porque n’este paiz 
até agora tudo são entraves. No 
em tanto alguns vapores de trigo 
estã,o a chegar e para outros tra
tou-se de remover os obstáculos 
que é necessário per de parte, pa
ra que não venham influir consi
deravelmente no preço do pão.

0 esforço de tão honrados cida
dãos está sendo devidamente apre
ciado, e o povo d’esta terra com- 
penetrar-se-ha que é preciso álém 
d’uma grande força de vontade, 
tacto e orientação administrativa.

*  * *

No dia i 3 de setembro deu-se um in
cêndio que destruiu totalmente o edifício 
onde se achava instalada a Banda Demo
cratica; e na noite de 5 de Outubro teve 
logar no mesmo edifício uma soirèe.

Ora vêjam! Ainda o edificio estava em 
brazas já lá se dançava!

Não ha quem mais se sacrifique è ver
dade. mas tambem não ha quem melhor 
puche a braza à sua sardinha.

Diz a imprensa democratica local que 
em breve se vai concluir a estrada de 
Canha.

Quem souber fazer a respétiva tradu
ção logo vê que aquilo quer dizer que em 
breve vai haver eleições.

Preso por ter cão e preso por não ter.
Se a Camara tivesse feito algum me

lhoramento este ano diziam logo que era 
por causa das eleições. Como nada tem 
feito dizem então que só tratam de poli
tica.

Más linguas, nem ao menos reparam 
que a Camara jà deu 5 escudos para as 
familias dos mobilisados!

O  sr. presidente não pode nem deve 
começar a distribuir as pensões sem pri
meiramente ter os seus processos devida
mente organisados. Que importa que as 
familias morram de fome?

Cumpra-se a lei. Jà com o trigo suce
deu a mesma coisa: Comprar trigo para 
abastecimento da terra era maior crime 
que deixar essa terra morrer de fome.

Provavelmente toda a gente quere sa
ber quem è 0 signatario da carta que pu
blicamos n’este número.

Só poderemos dizer que M. P. G. pó- 
de ser muita coisa, mas o F. M. é com 
certeza Fantoche Miliciano.

P R  O  V I O E N C I A S

Pedem-se, a quem de direito, para que 
seja reprimida a linguagem obscena dos 
garotos, que ha noite se juntam na Pra
ça da Republica, onde tambem, de vez 
emquando armam tiroteios de pedrada, 
pondo em risco os transeuntes, que des- 
preocupadamente por ali transitam.

Pede-se tambem que olhem, misericor
diosamente para as palmeiras do Largo 
da Eira.

V i s i t a  e l e i t o r a l

E-iteve esta semana em Aldegalega um 
engenheiro, que vem, segundo dizem, 
vêr se consegue, que no dia em que rea- 
lisarem as eleições.administrativas sejam 
canalisados alguns votos para a lista 
apresentada pelo Partido Democrático.

Não se esqueçam de levar o homem a 
vêr a estrada de Canha, que isso, tam
bem, dá alguma coisa.

v m m  m m
jT ' hora do nosso jornal entrar 

na njaquina, som os inform ados 
que a Cam ara obedecendo ao seu 
progranja de tra ta r  dos pobre
zinhos vai, tambem, f a z e r  unja 
postura em virtude da  qual tom a
rá  posse  dos coretos de Canha 
e Sarilhos1.
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