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m a n c h a r  ô a
-7 ÍT ;ÍIM rtesbragamento de pudor 
i \ !  recalcitrante, as hostes de- 

mocralicas n ão 'se  confor
mam, nem se convencem com a 
veracidade dos factos, e antes amai* 
gamando tudo, procuram leva n 
tar cabeça,. n ’uma arremetida au
daciosa.

E.por ‘isso, .sonhando áihda que 
isto é  sò .cCeles," lançam • -sobre, to
dos os outros, tão a m a n t e s  ou mais 
da Republica, e dizemos mais por
que estamos ilibados das culpas 
n:esses ambiciosos ruins ou aven
tureiros sem escrúpulos que lan
çaram a Patria na anarquia e dis- 
solyencia geral, lançam sobre to- 
dcs os outros, repeti mos’ epítetos 
que ferem o coração de sinceros 
republicanos.

Monárquicos?! Mas então quem 
não fôr democrático, não tem di
reito a amar a Republica, a.eritiear 
com da dos* positivo^-, e. seguros a 
maneira desconchavada como os 
negocios- públicos teem sido diri
gidos?

A tomar conta pelo direito do 
voto e suprema vontade do Povo 
da Camara Municipal e da Junta de 
Freguezia? . - •

Mas qué é isto ? *
Em que desmerecem em ccnsi- 

deraçãcv.e respeito, honorabilidade 
e competencia o f̂ crdadabs eleitos 
nas ultimas eleições?

Porque não são democretíeos?!
Em competencia desprezam o 

paralelo; no resto e 110 amor pela 
RepuÉiica aceitam o repto , certos- 
de que nada teem os traficantes 
que armam em hisloricos que lhes 
atribuir. - r W - ;:

Porque não militam no demo-' 
cralismo, porque lhes põem a des
coberto as m azelas pondo so^re

• elas o ferro em braza da Verdade, 
são alcunhados de monárquicos 
ou maus republicados?

Que pobreza de espirito e que 
falta.de vergonha!

Mas,' n ’esáô arranco final que 
precede os desenlaces, os demo
cráticos cá do burgo, armando em 
mártires, vomitam as mais mira- j 
bolantes mentiras, procurando fa- !

zer-se ouvir pelo Povo, esse que 
enojado lhes negou nobremente os 
votos, e assim-, cóntiictos conti
nuam no caminho escabroso para
o descalabro que por suas próprias 
mãos abriram.

Que se roubaram consciências ?!• « J •» * ’Não foi roitoo o que os eleitos 
ha quatro anos para veriadores, e 
que mais tarde se passaram para 
Iogàrès chorudos da Camará, fize
ram ás consciências dos seus elei
tores? . ,

Mas isto tem e tudo mais aqui 
sido dito e repetido, e foi tãíybelà» 
mente compreendido peio nonru- 
do povo d’este concelho que che
gado o momento propicio os aban
donou, reclamando administração 
e boa gerencia dos negocios muni
cipaes.

E o grande erro, que tão maus 
resultados vem causando por esse 
paiz fóra, de ,og democráticos se 
julgarem os únicos detentores da 
Republica, não cr;ou aqui raizes, 
porque republicanos convictos, 
convictos, :notem bem, se teem 
oposto empregando para isso o 
melhor dos seus esforços. •,

Conseguiu-se com o aplauso ge
ral do Povo, porque assim ficaram 
entregues, pelos seus votos éml,oas 
mãos as suas jdstas aspirações.

Inieresses do paiz é brio nacio- 
nai, teem igualmente em todos 
nós, defensores acérrimos da Re
publica, Os mais entuziasticos cam
peões.

d e U M e a N d q
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7)sspedindo
.Ti não tenho mais na penna 

‘ Quem  possa ser delineado 
31 tifo tenho quem và á scena 
Mais.nfnguem para o tablado.

Vou dar as minhas despedidas, 
Pedindo desculpa’ aò íeitof 
Das minhas quadras màl-medidas, 
Da versa!hada sem valor.

E  se^lgum  xielineado 
Gommigo se sente ofendido 
Creia, é por mim jurado 
Qúe não foi com esse sentido.

A. R. C.

Jà que acidentalmente.. . falo d’estas 
entidades no começo d’estas linhas, bom 
e' qúe me detenha um pouco analisando 
de corrida a sua obra de indiscutível va
lor (!) provado desinteresse e patriotismo, 
levado ate' ao sacrifício...  Fazendo ao 
mesmo tempo os devidos reparos porque 
estes amigos da humanidade, eternamen
te ingénua, não contribuam com grossa^ 
maquias, arrancadas ás suas colossaes for
tunas, amassadas de tantas lágrimas, á 
conta de tanto suor mal retribuído —  pas
se!. . .  —  para acudir á crise que atraves
sámos; fazendo os governas com que pa
guem em harmoma com os seus fabulo
sos lucros,’ que teem de sempre, honra
damente; muito aumentados em virtude 
da guerra que parece querer aniquilar o 
mundo.

No alto. comercio as contas fazem-se e 
se ao fim do ano, os lucros líquidos, fo-

Éfisfil k  t l i p i s
Vomitando toda a casta de infamias, 

com a alpia ern labaredas de fogo, de 
odio, de râfncôr e atacado de raiva, apa
receu-nos, no pretérito domingo, um jor- 
naleco imundo, cujo frontispício è bem o 
simbolo do descaramento inaudito d.o ver
dadeiro frontino.

Mas de nada valeu tão descabida e'por
ca linguagem.

Já lá vai o tempo em que a linguagem 
desbragada e fofa, tinha algum mereci
mento, infelizmente. Mas hoje, felizmen
te, esse diabolico processo de propaganda, 
é repudiado. A moralidade e a decencia 
alguma vez haviam de triunfar!

A o povo, hoje, cabe o dever de escolher,

es á̂ escrito.no frontispício. Pois o povo 
escolheu e' escolheu bem. Escolheu, no 
dia 4, como no dia iS, ós seus verdadei
ros representantes, desprezando, pondo 
pára:o-, lado, correndo, pmfim, d’ uma for
ma altiva, os que durante 4 anos o trou
xeram enganado. Abençoado povo! E ’ 
por isso, por se vêrem esmagados, com
pletamente derrotados, que gritam, blas
femam e caluniam os seus proprios cor
religionário?, aqueles que, pondo, acima 
do seu . partidarismo, os principios pa- 
trioticos, votaram em quem melhor admi
nistrasse esta bela terra, bem digna de 
melhor sorte!

Depois do apuramento, eleitoral, sé ve
rá se este concelho é composto de cida
dãos livres se de escravos, tambem diz 
o frontispício, Pois ahi está já visto e cla
ramente demonstrado o que o povo quer! 
Mais claro? Podem continuar, na .senda 
negra do odio, vomitando as golfadas de 
sangue envenenado de mistura com a ba
ba peçonhenta, que nem sequer' salpica
rá as botas dos homeçis honrados que 
ora estão, verdadeira e conscienciosamen
te eleitos pelo póvo'para a Camara M u
nicipal e para a Junta de Freguezia.

i r n m
A  revisão é o grande embaraço dos que 

escrevem. Assim é, segundo as queixas 
dos profi.ssjonaes do jornal. Mas dos que 
rabiscam, ela d o  maior dos pesadelos.

Assim sucedeu que no meu artiguelho, 
publicado rjo número correspondente a.’
29 de abril p. p», com a mesma epígrafe 
d’este, as gralhas são aos montes e até fi
cou nos caixotins, um pedaço, ainda que 
pequeno, da malfadada prosa.

Mâs com a vida cara comó éáta em qúe1 
admira que o amigo da revisão, ande,. co
mo tanta gente boa,'com a tabeça à ra
zão de juros? Se ele não é grande comer
ciante, nem grande negociante, rpuma 
palavra, detentor, intermediário, etc., tem 
como quasi toda a humanidade, uma vi
da encravada.

ram, por ezemplo, cem, e no ano seguin
te, por qualquer eventualidade,'baixaram 
a setenta e cinco, logo esses grandes ami
gos da humanidade, acusam que perde
ram vinte e cinco e nunca que ganha
ram menos tal ou tal. N ’essa mentira 
quantas e quantas vezes não envolve o pe
rigo,'dos empregados menos catègorisa- 
dos, vêrem ir por agua abaixo a sua m o 
déstia?!. . .

Este íenomeno.—  chamemos-lhe assim
—  vera do grande comerciante e é vêr to
da esta legião de filantropos, choramin
gando como mendigos, em dias de roma
ria d’aldeia, em grande lamúria, àcêrca 
das enormes dificuldades e cánceiras que 
teem para o ezercicio da sua alta missão 
social; que nps, felisardos  consumidores, 
sentimos, comendo, vestindo e calçando, 
mau e caro, envenenando-nes lentamen
te, para que as burras se atulhem de ou
ro, para ser empregado em festas ricas, 
a-utombveis, amantes, joalheiro, jôgò, etc. 
Ele,' 0m á r tir ,  que dá tratos á imagina
ção, sempre fecunda, pára vêr aonde ha 
de ir buscar quê nos yender, para comer
mos, quando não o que seria de nós, sem 
eles, os pobresinhos, com um desinteres
se, com uma abnegação que meteria n’ um 
chinelo o proprio Cristo, se ele viesse cá 
a b a ix e . . .  Todos |is sacrifícios fazem 
para nos ven d erem ...  mais caro, em- 
quanto consentirmos o aumento a propo- 
sitivde tudo. Se ele ha comerciante que 
dezeja a guerra por mais d o is . . .  anos!!, 
para que melhor se possa avaliar até on
de chega o seu espirito d e . . .  sacrifício. 
Já e! E ’ preciso que todos façam sacrifí
cios! Ninguém melhor que os comercian
tes compreende.. .  que as leis, n’este 
paiz, são letra m ó r ta . . .  para os-bafeja
dos da sorte.

Reles frau du lagem !  A  digestão dos 
grandes da terra que não seja perturba- 

,da. Vá, revolta-te contra os governos, se
jam eles quais forem. Assim te aconse
lho; não um critério são que 0 nãò tens 
íormado. Mas 0 bojudo comerciante, ne
gociante, grande lavrador, capitalista, em
fim, toda essa gente, sabe bem que 0 teú 
melhor manjar é dizer mal de tudo e de 
todos sem te lembrares, que, todos os po
vos teem os governos que mereceu. Ha



quantos ános, justificadamente, se vem 
dizendo que a vida está cara, que 
tudo está pela hora da morte?! Quantos 
de nós, trabalhadores, atentámos em tál? 
Vem de longe o pão de kaolina, gêsso e 
tantas outras porcarias O que temos nós 
feito, ou tentado fazer, nos governos das 
nossas terras? Diminuirmo-nos, ridicula- 
risarmo-nos aos olhos das pessoas media
namente inteligentes, que confiavam na 
resurreição do municipio autonomo, com 
o seu cortejo de medidas atinentes a me
lhorar as condições de vida das classes 
desprotegidas. E o que fizemos nòs, ope
rários republicanos, com mais ou menos 
tendencias sociaiistas? Nada. E não obs
tante ser tão modesta a nossa condição 
social, nem por isso os governos deixa
ram de nos atender em n Q ssas justas re
clamações. Não sucederia assim mais tar
de? Porque, talvez, os dirigentes do paiz 
perdessem a confiança, tio que seria o 
norte das corporações administrativas. E  
se assim foi, o mesmo sucedeu a muitas 
populações cheias de fé, em melhores dias 
para as suas terras, que teem agora pala
vras de protesto ou desalento, dizendo 
n’um triste desabafo: tãc bons são uns 
como os ou tros.. .

Em maio de 19M, isto è, oito mezes 
depois de implantada a Republica, o pa
cato «Diario de Noticias», começava as
sim o seu editorial epigrafado Carestia da 
vida  — São geraes os clamores contra 0 
preço elevadíssimo dos géneros e artigos  
de p rim eira  necessidade. De todos os la
dos nos vinham os avisos, e bem escusa- 
vamos de vir a rua em busca d’eles, bas
tava-nos atentarmos no que se passava 
em nossa casa para que d’eles tirássemos 
as conclusões frias das nossas responsabi- 
lidades, para com a nòssa consciência dê 
chefes de familia e cidadãos republicanos, 
que não nos deviamos ter esquecido as 
tão apregoadas regalias municipaes e seus 
benefícios.

Mas não, tudo íoi trocado por insofri
das vaidades; e o estudo das coisas que 
tanto carecíamos, foi posto de parte como 
coisa inoportuna, e d’ahi as dificuldades 
sempre crescentes — mesmo sem a gran
de guerra!

Eduardo de Figueiredo.

P.S. —  0  leitor compreende —  na fé que os 
temos —  estas 1 nhas estão escritas ha muito. As 
doutrinas por mim sustentadas, em outros arti
gos, neste mesmo jornal, com a mesma epígra
fe, de que as corporações administrativas, nada
—  com pequenas excécões — teem feito do que 
era seus deveres, inalieuaveis, prova-o eloquen
temente, a bem triste lição oferecida pelos resul
tados das eleições administrativas.

Enfermaram as Camaras Municipaes, cuja 
missão está cessante, do mesmo mal das monar- 
quicas e d’ahi 0 desprezo que as populações lhes 
votou: sentiram-se logradas. E’, em parte, justi- 
licado 0 seu gesto A verdade, acima de tudo.

A esperança, que eu, por ezemplo, velho re
publicano, tinha — e ainda tenho--na obra da 
Republica, tem sido um pouco abalada á falta de 
verdade, nua e crua, na administração dos redi
tos nacionaes, fabricados da miséria do povo, 
arrancados por mil formas, engendradas pela 
monarquia, consentidas pela Republica E’ a Ver
dade.

Ora eu tambem fiz propaganda, nos tempos 
saudosos e difíceis. Não ouvi, porque ninguém 0 
disse, que as batatas viriam da terra já cosidas e 
temperadas com 0 saboroso e luzidio azeite.
E’ certo. Mas apreguou-se muito moralidade na 
governação pública, coisa que foi esquecida. Que 
feita a revolu ão nas ruas, faltava só fazel-a nas 
repartições. E fez-se, emprégando-se centenas ou 
milhares de fulanos, muitos, alcunhados de re
volucionários civis, que invadiram as já, cheias 
a transbordar, as repartições do Estado, bara
lhando tudo: direitos adquiridos, competencias, 
etc. E’ a triste verdade.

Com a queda do velho regimen finou-se a bu
faria, mas apareceu a formiga branca, desinte
ressadamente sentada á mesa do orçamento, co
mo se fòra ém tasca de galego. E aqueles que 
sempre vigiiantes pelo novo regimen, viram-se, 
por esse paiz fora, em maus Iençoes —  como su
cedeu a quem escreve estas liahas. E ainda ha 
que acudir a quantos milhares.. .  d’isso. Quem 
promete, faz dívida.

Se tivesse havido a tão apregoada e rigorosa 
moralidade, 0 regimen estava mais forte e linha 
animado pelo ezemplo, que é a melhor lição, as 
corporações administrativas dignas e ás refrata- 
ria», ao cumprimento dos seus deveres, apontan
do-lhe 0 caminho da rua, como está expresso no 
Codigo Administrativo.

E . de F igueiredo .

fl flUCOPSlfl
Cessem do sabio Jomagre e de Paulino ,
Os Códigos de Posturas que fizeram:
Calem-se os parvos e 0 Calino
Que asneiras tão arandes não disseram:
Que eu canto 0 Grão Guerreiro, douto cretino 
A quem Braga e Saloio obedeceram:
Cesse tudo quanto a antiga Camara canta 
Que outra Camara mais alta se alevanta.

Estes e outros varões por varias partes,
Dignos todos de fama e maravilha,
Assentando aqui seus baluartes,
Desputaram os votos nesta Vilha.
Mas 0 povo conhecendo as suas artes,
A pontapé correu eorr; a càmarilha.
E como bravos as lanças empunharam,
Mas com caras de parvo todos ficaram.

As filhas do Mondego, das formaturas 
De dois filhos cá d’Aldeia murmuraram,
Porque nunca tão brutas creaturas,
Em Direito em Coimbra se formaram.
O nome lhe puzeram de “Tansuras,,
Em signal dos actos que prestaram,
Uni para taberneiro prestaria,
Mas outro, nem p’ra almocreve serviria.

Sou 0 sonhador da Cambra cá da terra 
E vivo da agua do assucre e dos limões; 
Chamo-me Palmeira, apoio a guerra,
Que Portugal tá fazendo aos alamões.
Nada receio e nada nie aterra,
SÓ q’ria podêr andar nos alviões,
E quando despontasse 0 mez d’abrii 
Lançar pirolitos sobre Madril.

Bspircções liliputianos
O democratismo não cessa de lamuriar 

ahi pelos conclaves que os seus. adversa- 
rios se agruparam para lhe dar batalha. 
E para dim inuir  a importancia da vitó
ria afirma que se juntaram 5 contra t.

E’ uma afirmação muito quixotesca, 
nao haja dúvida!

Ora, ó que se quiz tirar foi esta prova 
muito simples: se uma camara democra
tica representava genuinamente 0 pensar 
da maioria — já' não diremos dos habi
tantes — mas dos eleitores do concelho.

E verificou-se que os democráticos não 
podiam ocupar p o r  completo as cadeiras 
do Senado, devendo contentar-se com as 
que coi^espondem á sua força eleitoral.

Nada mais simples, nada mais justo, 
nada mais equitativo e concludente. Por
que em paiz nenhum do mundo se viu 
uma minoria suplantar a maioria.

Isso seria o mesmo que pedir ao Mon
te Cravo que se elevasse acima da Serra 
da Estrela.

Será Derdade?
Dizem-nos que a Camara para conse

guir que a Lista Democratica obtivesse 
uns votositos de Sarilhos, tinha perdoado 
umas multas.

Serà verdade?

Ele ahi está
Um  homem de bem que, no papel a 

que pomposamente dá 0 nome de jornal, 
insultou á própria mãe, díz, com o des
caramento proprio de cavalheiros daque
la laia, que 0 Partido Democrático é o 
unico que, honestamente tem adminis
trado este concelho.

E’ preciso ser o que ele, realmente, é, 
para vomitar tal infamia.

Respondemos-lhe,, como ha tempo, al
guém lhe respondeu: «que os insultos 
d’Um c a . . .  .valheiro d’esta ordem só no
bilitam aqueles a quem ele pretende atin- 
gir». _ , .

Pedimos, pois ao m a............chiavelico
que continue na sua faipa, porque en
vergonhados é ofendidos ficam aqueles a 
quem ele, um dia, elogie.

Um engano
Vem um dos papeis democráticos, cá 

da terra, a chorar, dizendo que se per
dessem as eleições dá Junta de Parcquia, 
estava perdido este jx>bre conceiho. E’ 
um engâno. O que ele queria dizer é que 
os correligionários estàvam perdidos, por
que nunca mais se podiam anichar, ile-

galissimamente em logares da Camara, 
porque nunca mais podiam aparecer man
dados de pagamento em que a mesma 
pessoa os ordenava como presidente e 
assinava como credor, nunca mais podiam 
mandar fazer obras, sem ser em hasta 
pública, para servir amigos; nunca mais 
podiam mandar publicar n’ « 0  Azar» o 
Código de Posturas; nunca mais a secre
taria da Camara seria uma créche; nunca 
mais apareceriam licenças, assinadas pelo 
Luciano, como secretario e tezoureiro; 
nunca mais as carroças da Camara iriam 
a Alcochete buscar eleitores; nunca mais 
haverá negocios como o do talho; em 
duas palavras: nunca mais poderão ir a 
Lisboa á custa da Carnira, etc.

Em duas palavras: acabaram os erros 
de secretaria.

Das urnas não saiu a liquidação do 
concelho, como 0 mesmo papel diz o que 
saiu, com certeza, foi a liquidação d’uma 
politica d’odios, perseguições e vinganças 
e tambem a de meia duzia de cretinos 
maus que tiveram a ilusão de que isto 
era paiz conquistado!

O doutor
O doutor não podendo calar a dôr que 

sofreu, com a grande v itória ... moral, 
nas eleições, diz no seu muito lido e con
ceituado jornal, que se juntaram seis par
tidos contra 0 democrático.

Nós desconhecíamos que havia, em Al
degalega, sete partidos, mas o que se vê, 
a ser verdade o que diz o doutor, é que 
em Aldegalega ninguém quer nada com 
o seu g rr ra n d e  partido!

Valha-te Santo Antonio d’Aljustrel.

3osé Rugusío Sim ões da Cunha
Já tivemos o prazer de abraçar este 

nosso presadissimo amigo, a quem um 
desastre reteve uns poucos de dias no 
leito.

Fazemos votos para a continuação das 
suas melhoras.

E’ democrático
Escreveram-nos, perguntando em que 

partido politico, estava filiado o sr. Fa
zenda Junior. Não conhecemos, nem de 
nome, esse senhor, mas tenha a certeza 
absoluta de que é democrático.

Em que partido politico ha de militar 
um indivíduo que está em Cuba e em 
Aldegalega ao mesmo tempo.

R I N D O . . .
^ . d e u s ! ,

Do Síerçatio até á Caldeira 
E da Caldeira ao “Azar,,
E’ enorme a choradeira 
O desgosto e 0 pezar,
Cá na nossa parvalheiraí

Tudo chora! tudo sente,
Nas mais tristes convulsões!
E, pr’a nós, foi bem pungente
O linal das eleições
Que nos rouba...  0 Presidente.

Adeusinho.. .  rico filho,
'stou fartinho de chorar;
Meusi olhos já não teem brilho,
Já os não posso enxugar,
Não percebo este sarilho!

Adeus riquisinha alegria,
Por quem eu pedia méças!
Deixas minhalma bem fria!
Mas, já que vais.. .  não te esquéças 
De levares a fiilosofia.

Pois vai!. . .  que sofro 0 desgoste»
Leva 0 Chalet e fiquem agruras!
Leva Praca de Touros, impost#
E quando levares 0 Corêto 
Leva tambem as postaras.

Vai, minha musa, ligeira!
Deus da minh'alma, saudade!
Deixa esta gente embusteira»
Vai pró chalet, e á vontade 
Repousa da tua canceira.

Vai! Mas não partas sósinho,
Que faças boa jornada,
E sé este ingrato povinbo 
Encontrares, na caminhada,
Diz-lhe de longe:—  adeusinhe,,!

Tuvíbio.

A N IV E R S Á R IO S:

Passam àmanhã, 26, mais um aniver
sario natalicio 0 nosso ilustre amigo e cor
religionário, sr. Antonio Luiz Nepomu- 
ceno da Silva, zeloso empregado do Ban
co de Portugal e a extremosa filhinha do 
nosso amigo e correligionário, sr. José Ri
beiro dos Santos.

Os nossos sinceros parabéns. 
E N FE R M O S:

Tem melhorado, n’estes últimos dias, 
os nossos queridos amigos e correligio
nários, srs. Antonio Luiz Pilar da Costa 
Nepomuceno, João dos Santos Cartaxo e 
Luiz Antonio Fernandes Aleixo.

Regosijâmo-nos imenso com o pronto 
restabelecimentos de todos.

Tem passado ult<mamente incomo
dado de saude o nosso prezado amigo e 
assinante, sr, Francisco Freire Caria Ju
nior, que, por tal motivo, aguarda ainda 
0 leito.

Pronto restabelecimento c o que sin
ceramente lhe dezejàmos.

Côbro na língua
Certas cabeças desvairadas pela sua 

grande derrota nas ultimas eleições, che
gam ao desplante de dizer que a nova 
Camara e a nova Junta são compostas 
de «talassas».

A grande maioria de Aldegalega vo
tou conscienciosamente nos indivíduos que 
compõem as duas corporações, por isso 0 
que eles dizem é uma afronta aos brios 
d’este povo retintamente republicano des
de longa data.

Como não podem pôr em dúvida a ho
nestidade e a incontestável capacidade 
administrativa de todos os cidadãos que 
compõem as duas listas vitoriosas, tra
tam do insulto, não só sobre estes, como 
até se esquecem n’essa cegueira, que vão 
ofender todo um povo orgulhoso das 
suas idèias republicanas.

Porém, alguma coisa hão de dizer pa
ra não estarem calados, no entanto bom 
será porem côbro na lingua.

Discutam factos e não insultem.

Carta ds França
Em virtude da fronteira ter estado fe

chada, chegou atrazada a carta do g r a n 
de heroe M. P. G. F. M. e portanto, só 
para a semana, póde ser publicada.

Fazenda 3unior
Diz este senhor no artigo de fundò 

d’« 0  Azar» que aqui, em A ldega lega , 
conseguiram á força d’intrigas, suplantar 
a votação democratica por 80 votos.

Nòs não conhecemos o sr. Fazenda 
Juilior, nem nos parece que resida, cà, 
nenhum cidadão com este nome! Será 0 
artigo, o atestado de residencia, para ser 
inscrito no recenseamento eleitoral?

Temos de nos acautelar!

iôstituío de Cegos Branco Rodrigues 
(Esforil),
Inscreveram-se como protétores d’esta 

escola educativa de creanças cegas, que 
vive, afóra eziguo aucilio oficial, apenas 
do concurso pecuniário dos que reconhe
cem a magnitude moral d’esta institui
ção, os srs. Dr. Cesar Fernandes Ventu
ra e Cândido José Ventura.

Quem pagou?
Ate' agora, ainda, os d’« 0  Azar», não 

disseram se as custas em que a Camara 
foi condenada, no processo de imprensa 
que moveu ao nosso jornal, foram pagas 
pelos veriadores ou se a massa saiu db 
cofre da Camara.

Por Can&a
D z «O Azar» que na terra do Sal

gueiro alguns amigos do sr. Caleiro já 
tinham comprado uns sacos de batatas, 
para o presente final.

E’ facto. O que não puderam foi ser
vir-se d’elas, porque os, d’« 0  Azar» não 
foram là!
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Qte pagode
Diz «O Azar» que os arautos foram a 

Canha para conseguir a vitoria da «Lista 
do Couceiro» e que fizeram por lá coisas 
diibolicas e que improvisaram represen
tações ao Ministro da Justiça a quem um 
dos arautos trata «por tu».

T e m  «O Azar» muita razão n’aígumas 
das afirmações que faz.

Por ezemplo os arautos viram a taipa 
do cemiterio escangalhada, ha 4 anos, 
continua na mesma; viram que o mate
rial da capela que. foi demolido não esta
va lá; souberam que os candieiros nunca 
mais se acenderam, depois da vitória, nas 
eleições camararias.

Não são coisas diabólicas, tudo isto?
O  que os arautos não fizeram foi' pro

meter estradas nem melhoramentos que 
nao podem fazer, como os da grei costu
mam.

«O Azar» njio tem razão, porém quan
do afirma que"se improvisaram represen
tações ao Ministro da Justiça. Não foi de 
improviso, foi muito bem pensado.

Alguns habitantes de Canha, dos que 
não utilisam a igreja para celeiro, pre
tendem que voltem para lá os objétos de 
ouro que de lá vieram.

A  maneira é representar ao Ministro e 
o arauto, prestou-se a ser o portador 
dVssa representação, sem d’ isso ter que 
dar satisfações a fantoches.

Com  respeito ao tratamento de «tu», 
fique «O Azar» sabendo que o arauto 
não o trata nem por tu nem por senhor 
t tinha-lhe sido bem melhor não 0 ter 
conhecido, nem a outros cavalheiros da 
mesma força.

O  autor do suelto fazia muita melhor 
figura se estivesse calado! E  sobre as elei
ções de Canha falaremos!

. Um posíai
Paris —  C. E. P.

Mon Âiai:
Toútes les fois que jc me souviens de tons 

nos amis, mon colhir est cassé et envelope de 
uoir. Loin& comme je suis de notre Patrie c’é- 
tait bien triste si je navais par ia glorie de ia 
défendre,

Tous les hommes qui savent défendre lenr 
pays comme moi-même, som dignes de íoutes 
les honeurs do irnées par les démooratiques et 
par la musique la Dinorah.

ar. p .  g .  f .  m .

P a ra  quem não sabe fra n ceç

Paris —  C. E. P.
Meu amigo:

Todas as vezés que me lembro de todos os 
«ossos amigos, 0 meu coração se despedaça e 
envolve-se de iuto. Longe como estou da nossa 
Patria era muito triste se, eu não tivesse a glo
ria de a defender.

Todos os homens que sàbém defender 0 seu 
paiz como eu, são dignos de todas as honras, 
dadas pelos democráticos e pela musica a Di
norah,

M. P . G. F . M .

Falecimentos .
Apòs um. doloroso sofrimento, faleceu, 

no dia 17 do corrente, a sr.a D. Maria 
Joana da Piedade Dias Gouveia, esposa 
do nosso amigo e assinante, sr. José Luiz 

•Gouveia.
^  Tambem, após um longo e doloroso 

sofrimento, e quando a vida lhe despon
tava como o sol na primavera, sucumbiu 

.no dia 17, a menina Maria Elvira Mou
ra, extremecida filha do nosso prezado 
amigo, sr. José Pereira de Moura.

A  ambos, envia a «Evolução, o cartão 
de sentidos pêzames.

Eleições em CqrIm
Sobre as eleições da Junta de Fregue

zia de Canha pouco ou nada teremos a 
dizer por emquanto, porque parece qtie 
ha dois códigos eleitoraes por se ter Jeito 

-um, especialmente, para aquela fregue
zia.

Mas segundo nos parece os cálculos 
veem a ser falhados.

- Esperemos, en tã o .. .  ,,

Teofro Recreio Popular
Grande espétáculo é o d’hoje. Abre o 

programa, com o comovente e sensacio- 
nai fihn em 3 partes D6r S85H alegria, 
seguindo-se o não menos sensacional e 
empolgante drama em 4 actos Y E N U S  
e assim fechando com a chistosa comé
dia Aventuras dum  conquistador.

Roga-se ao público que vá no começo 
da 1.“ sessão, que começará às 7 e meia, 
para assim podêr avaliar o quanto é de 
artístico o desenrolar do soberbo film
Dar sem aisgria.
Psra amigos mãos rôfas ■

0  ‘-Calma„ que é de cá 
E conhecido dos pescadores 
Ofereceu pr-á Dinorah 
Quasi todos os seus valores.

Ofreceu oitenta escudos 
Logo á “primeira vez;
Como ficaram Iodos\nudos 
Só largou uma de dez.

Mas inda assim esse dinheiro,
(Dez réis para uni pobresinho;
Foi palmado pelo companheiro 
Para um decilitro de vinho

V,
flldegaiense Sporí Club

E J hoje, que na sede do florescente 
Aldegalense Sport Ciub, terà logar uma 
animada soirèe.

■SIS

MSTMMím -

Vitimado por uma congestão, faleceu 
no dia 18 do corrente, o sr. Pedro Pilo
to, a quem 0 povo tratava por M estre 
P ed ro  Calafate.

Era um republicano da velha guarda, 
e por esse facto muito respeitado e que
rido por todos os republicanos.

Era tão arreigada a sua convicção e a 
sua fè na Republica, que quando do seu 
advento, ele disse ao autor d’estas linhas, 
que a implantação da Republica, para  
ele, representava uma fo r tu n a .'

Militava no Partido Democrático mas 
nem por isso a sua morte deixou de ser 
sentida por todos os republicanos da vt- 
iha guarda, filiados em outros partidos.

O  seu funeral realisoú-se no dia 19. Fo 
bem a demonstração da homenagem pres
tada a um velho paladino que abalou pa
ra sempre.

Que descance em paz o Mestre Pedro.

C. S.

Metamorfoses do tampo
Na expressão de mau humôr provoca

do pela derrota,continuam os democráti
cos na sua falsa propaganda, e na falta 
de outros argumentos de pézo, valendo- 
se do. insulto, da mentira e da calunia. 
De nada lhes valem a astúcia e a menti
ra. Nada ha como o.tempo para ensinar, 
pois, é ele, o grande mestre. A s suas me
tamorfoses são como 0 ponteiro d’ um re- 
logio; de instante a instante, marca novos 
e surpreendentes fenomenos! No período 
de 4 anos, quasi volvidos, as lições foram 
constantes. Ambos aprenderam: os demo
cráticos da Camara e o Povo que os ele
geu. Por isso a derrota não nos surpreen
deu'.

Os democráticos tiveram 0 castigo que 
os povos iludidos costumam aplicar aos 
apostolos que os atraiçoam. Todos os po
vos teem a mesma psicologia. A  parte do 
povo de Aldegalega, que em 1913 correu 
á urna, fel-o na convicção plena de que 
o seu voto seria, emfim, bem proveitoso 
para a Republica e para a localidade. 
Mas tal não sucedeu. Apenas se satisfize
ram vaidades, caprichos e ambições. Fi
zeram perseguições a esmo, represalias 
sucessivas, timfim, era Aldegalega con
quistada por um grupo de imbecis!

Ora n’estas circunstancias, como é que

os democráticos queriam novamente tri
unfar? Não podia ser, era inteiramente 
impossível a continuação de tal estado de 
coisas.

A  Camara de Aldegalega era uma ca
mara unica no género. Era um estado 
dentro do estado. Era um império imbe
cil, sem tàtica, sem prática e sem teoria. 
Na Sua propaganda, os seus membros tu
do prometeram mas nada fizeram. Saiem 
ao fim de 4 anos de gerencia, e o que 
deixam, ao menos rasoavel? Nem sequer 
trataram a serio das subsistencias. Foi 
um problema que nunca lhe mereceu 
cuid.idos nem atenções. Se não fôra um 
grupo de homens, alguns dos quais fa
zem parte da veriação nova, Aldegalega 
não teria pão.

Emfim, triunfou a Justiça. Tanto bas
ta para que Aldegalega tenha, de futuro, 
melhorei dias! ,

Jtfíé os hsspatjhoes!!
Os democráticos, não podendo nem 

encontrando remedio para atenuar, se
quer, a grande dôr causada pela formi
dável derrota, aventam coisas e loisas. 
Assim, pois, n’«A Razão» do dia i 5, ati
ram-se aos hespanhoes, que residem em 
Aldegalega, tentando envolvel-os na polí
tica. Não nos consta que nenhum extran- 
geiro se intermetesse, por. qualquer via 
ou processo, na causa das eleições, a fa
vor fosse de quem íosse. Mas, se tal acon
tecesse, faltava aos democráticos cá da 
terra a autoridade necessaria-e indispen
sável em tais casos para falar em patrio
tismo;"poisque‘Tia bem pouco tempo, isto 
em x de Dezembro de 1915, foi um hes- 
panhol que regeu a Banda Democratica, 
quando esta, em sinal de regosijo, per
correu a vila tocando o Hino de 1Ô40! Já 
vêem os inteligentes e patrioteiros de
mocráticos, que mais uma vez perderam 
uma boa ocasião para estar calados.

Onde lhes morde sabemos nós! Meus 
amigos, este mundo é assim e là diz o 
ditado: «Ninguém faça mal á conta de 
lhe suceder o bem». Tem -lhe custado a 
roer, tenham paciência. O  povo não po
dia nem devia sofrer mais.

Basta de tiranias! Abaixo o despotismo!

õ  da gr rr  ande vitóriaV.
Ele, coitado, lá esta, o homem da g ra n 

de vitória, pensativo sem saber o que fa
zer. De facto a derrota foi monumental, 
Ele 0 confessa, nunca esperou tal. E  se

nao esperava no dia 4, menos então no 
dia 18! Foi de mais, pensará ele.

Oh! parece que o estamos a ouvir, ha 
4 anos, correndo pela rua Direita acima, 
como um frangainho da Índia, voz m u
lheril, corpo gingão e fransino: Viva a 
grande vitóriaaaW

Foi isto ha 4 anos! Como os tempos 
mudam! Ah! não faz mal. Estudou já a 
vingança^ ha de moel-os. Vai comprar 
um chapeu alto e colocar-lhe-ha uma ta- 
boleta com letras de ouro, com o seguin
te dístico: Viva a grande Vitória! Viva 
a Cambra velha! Viva 0 Lexandresinho,
vivoooV.I!

G.-Livros.

A n u a c i o s

Para os devidos efeitos se faz. 
publico que, nos autos de acçáo 
de divorcio litigioso, em que é au
tora D. Maria Joaquina Marques, 
moradora na rua das Amoreiras, 
n.9 169, rez-do-chão, direito, desta 
cidade e reu Francisco Justiniano 
Marques, morador em Aldegalega 
do Ribatejo, Avenida Antonio Jo
sé de Almeida, n.° 80 andar, e 
por sentença de onze de outubro 
ultimo, que transitou em julgado, 
foi autorizado o divorcio deíiniti- 
vo dêstes cônjuges e dissolvido o 
seu casamento, 0 que se anuncia 
para os devidos efeitos e nos ter
mos do artigo 19° do decreto de
3 de novembro de 1910.

Lisboa, 8 de novembro de 1917.
0  escrivão do 3." oficio da 2.” vara cível, 

Gaspar da Rocha Diniz 
Verifiq-uei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO,
Mota Prego.

la f i ia  para s e a n t i
Filha de Francsza Legitima Pinheira

-1
Q U A L ID A D E  G A R A N T ID A

Vende . J o s è  S o a r e s  
R. do Caes, 22 — Aldegalega

Telefone 2256-c ESTABELECIMENTO
H 0R T 1C 0L 0

Sementes nacionaes e extra li
geiras para 

hortas, jardins e pastos

Preços especiaes para grandes cul* 
turâs e revendedores

importação s  exportação -diréiss
ADUBOS 

INSECTIICIDAS E UTENSÍLIOS 

Çrartde variedade enj 
p lan tas de estufa e a r livre

V \ í l 5 B 0 K '

"V  i v e i r o s !  

ta Ç fo.t0 I i é é  io  P i s h i n
(ás Laranjeiras)

Euviam-se- catálogos ilustrados grátis.
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M o a g e m  

M e e â n í e a
— -  De

Magalhães êc írmãos
Q U IN T A  D O  B R A G A

K ííbatejo-Sam ouco

Moagem de:

Milho, Trigo, Centeio, Cevada, 
Tremoço, etc,

VENDEM-SE 
Barris de 200* lilros em carva

lho, para calda de sulfato de cobre.

i Í © © ' © @  
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Preços sem ccsnpgíeíiclâ

M o iõ  k Garvelho I 0:
- C O M  -

i s f à m i s í M i i i r ©
1 1

*  F 1 M M 1 M  1  » I « â M  *

( P reg a ria  e rede d ’’arame para vedações 
Diversos ariigôs de 

papelaria, vidros, g a rra fõ es , 
loucas e tabacos

Vencias a retalho

F®. K e pufolsc â.
ALDEGALEGA

f
tIS* ££'• ^  VW «/“> i:,w MJ* >' St{

Oficina ds Uaooêlro
--- BE----

tiipite losílsÉipes Isièr
Encarrega-se de todos os servi

ços concernentes á sua arte. Com
pra e vende vasilhame usado.

N’esta tipografia executa-se qualquer encomenda com 
a maior nitidez e perfeição, assim eomo:

DIPLOMAS, CIRCULARES, EDITAES,
AVISOS, PROGRAMAS, FACTURA^ BILHETES DE 

Sgw 'ESTABELECIMENTOS.
^  PROSPECTOS, POSTAES, RECIBOS/ ENVELOPES E PAPEL 

TIMBRADO, CARTAS FÚNEBRES, ■ 
MEMQRANDUNS, BILHETES PARA RIFAS, IMPRESSOS 

[PARA REPARTIÇÕES DE FINANÇAS, JUIZO, 
GAMARAS MUNICIPAES E TODOS DS 

TRABAffiI*S DE LUXO

los  Oiucinsiiõs
Massa de toma.e 

e pimentos morro- 
nes, para tempero de carnes de por
co. Qualidade garantida.

Fabricante:

■ ALFREDO DE SOUZA RUSSO
Rua do Juiz, 2 — EVOfiA 

Pedidos a I l s f À e > j o s  
Hotel Cen trai — ALDEGALEGA

.........
Executa qualquer mo- |  

delo á vontads da 
freguez

Encarrega-se da com
posição g impres

são dejoríiaes

P o r n e c e  'todos oss p e l o s
mesmos ;pr*e<c>os porque os 

fornecem

S T E IA I  ADGOSTO M I E S
S U C E S S O R  D E  

Miguei Aitíjhsfa Munes

Casa fundada em J S67

v m p m  m

deposito de tabacos,
fa r in h a s e a ze ite s

ESTANCIA DE MADEIRAS 
DROGAS E OUTROS ARTIGOS

15, IS, 17,

« . s  s s o í i s  c o a ^ g - e x - i e i ^ e s s i  c i e
m

â G A R T O S B  D E  V I S I T A

OESDE 3 0  CENTAVOS O CE^TO

R. A LM IR A N TE  GÂM PiBO DOS R E IS , 4 4 -L ’  ® 
I l f e g É p  l i  l l É j s '

s>
m  8 &

P r o g p e s s o
• pis.

JOSE SOARES

V E N D E  

Jioilia da  JyVvcr C aria

Garante-se a boa qu^Jidade

LÁRGO DR. «V1IQ0EL BOfilBÀBOÂ, 
— --------—  13, 19,20 — — -----:

i M c o c h e t e

i Í5 r* & $ 0 j£ .

ÊLampanliia 
í)e Seguros

Í C O L p N I A L
Sede em Lisbôa:

L, do Bfrão do 0.uiníeia, o." 3

C A  P IT A L :
T B s c .  l . o O O s O O 1

Fa\ seguros de incêndio, 
asricolos, marítimos, poslaes, guerra , 

greves, tumultos, roubo 
e cristaes

Correspondente em 'Aldegalega:
ííiígdío Pereira da Siioa Hraujo

i z n É  no TbiíoiI José Mendonça

, Artjg-os D iv er so s
Especialidade 

em chás e cafés, vinhos finos 
e do Porto, cognac, genebra, lico

res nacioaaés e extran-

m
W i B li  J! i I f t

GrgSo do p a r tid o  Svoluciomsfa S o ca i

L argo  da 2 3

geiros

22 = Rlisi do Csjes = 24
A l d e g - a l e g a


