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DDE

U-M dos factos que apôs a revo
lução de 5 de Dezembro nos 
tem mal impressionado, é a 

fórma petulante e demasiadamen
te desaforada como os monárqui
cos se teem salientado Bem sabe
mos que no governo estão homens 
de reconhecidas conviccões repu
blicanas, como Sidonio Paes e Ma-
• ha do Santos s qíie, por conseguin
te  ;..--npiid') i o regimen.

confessal-o, irico- 
■no- ura pouco a atitude rno- 

; . . , :: . mente porque os
s de tudo e porque 

. imco .jja'.?, eles abuzaram da 
Liberdade que lhe concedeu em 
1915, o governo de Pimenta de 
Castro. A sua linguagem na im
prensa, tem sido desde o primeiro 
dia, a mais agressiva e despejada 
possivel contra honestos e since
ros republicanos.

Somos dos que, por coerencia 
de principios, queremos que a Jus
tiça e a Liberdade seja ampla e 
igual para todos, mas d’uma fór
ma que não seja permitido o abu
so e a provocação a quem quer 
que seja.

A revolução triunfante de b de 
Dezembro foi feita para que desa
parecesse uma demagogia desas
trada, deshonesta e violenta que 
atormentava de dia a dia, cada 
vez mais, o espirito público e cor
rompia a sociedade portugueza e 
por isso não é. justo que se con
sinta que uma outra horda se le
vante para fazer o desasocego e 
ofuscar as boas e patrióticas in- 
tenções dos que se bateram du
rante setenta e duas horas conse
cutivas.

E’ preciso conciliar-se a familia 
portugueza e para isso necessário 
se torna que sejam metidos na or
dem os discolos que a traziam in- 
tranquila e assustada. Esse ponto 
de vist3 , todos os bons portugue- 
zes alcançam. Por isso, necessário 
se torna tambem que esses dísco
los sejam procurados em todos os 
cantos da sociedade onde eles se

encontram, pertençam eles ao par
tido A ou B e que o cutelo da Jus
tiça lhe caia implacavel sobre a ca
beça. Só assim os intuitos dos re
volucionários de 5 de Dezembro 
serão um facto.

Nós esperámos, convictos, que 
assim suceda para honra e gloria 
da Patria e da Republica.

S. C.

M A C H A D O  s a n t o s
Porque em tempos idos tratá

mos do assunto a que nos vamos 
referir, mal ficaríamos em nossa 
consciência se agora, que ias coi
sas foram repostas nos seus devi
dos logares, não voltássemos para 
demonstrar a justiça que foi feita.

Para caprichos vãos, satisfação 
de vaidades mal feridas foi arran
cada a chapa da rua denominada 
MACHADO SANTOS e substituída 
pelo nome de 14 DE MAIO, delibe
ração esta tomada pela Camara 
transa ta.

Nada significa, nada diz— 14 de 
IV aio, — a não ser que mais uma 
vez trouxessemos o que já aqui 
expuzemos.

Mas apenas queremos ?.gora sa
lientar a deliberação da ex.,lia Co
missão Administrativa, que por 
proposta do vogal José Pereira 
Fialho, vai novamente mandar co
locar a chapa com o nome de Ma
chado Santos, heróico fundador da 
Republica, prestando assim uma 
merecida homenagem e pondo ter
mo a uma flagrantissima injustiça.

f c f e Q - p a k r i o U s m o

Temos notado que sempre que o Paiz 
se encoatra em situações anormaes, apa
recem, de todos os cobiculos do comodis
mo, um certo número de patriotas, cuja 
missão é censurar tudo e todos, preten
dendo até, por vezes, opôr-se a que os 
outros, que sempre estiveram no campo 
da batalha, defendam os seus principios. 
Assim, pois, agora, após a revolução de 5 
de Dezembro tal sistema patriotico  tem 
tocado a raia do delirio.

Ora este artigosinbo vem a proposito 
de varias discussões que para ahi tem ha
vido, ácêrca dos actos do atual governo e 
da atitude dos evolucionistas ao qual, es
ses mesmos neo-patriotas, já, mais d’ uma 
vez, teem atribuído, qualidade de defen

sores dos democráticos, quando toda a 
gente de Aldegalega sabe, porque tem 
visto que nós, os evolucionistas, de Alde
galega, nunca em tempo algum quizemos 
ou tivemos ligações com tal gente, politi
camente falando.

Mas o que nós sempre, em todos os 
tempos temos, è pugnado e defendido os 
principios republicanos, em todos os cam
pos e mau grado seja de quem fôr, con
tinuaremos a defendelos, seja quai fôr a 
situação em que o Paiz se encontre. Ho
je como sempre, pediremos sempre Jus
tiça., Por isso nós, na situação anormal 
e grave que corre sob o ra il  do ponto de 
interrogação, continuaremos a apreciar os 
actos do governo como bons os que jul
garem bons, como maus os que julgarem 
maus, sem nos preocuparmos com as er
radas e injustificáveis apreciações, que nos 
façam os neos-patriotas.

A  revolução de 5 de Dezembro satis- 
fez-uos, porque vimos, emfim, desapare
cer, (porque tempo, nao sabemos) um g o 
verno que inspirava terrôr, pela fórma 
violenta, deshonesta e desaforada, como 
estava gerindo òs negocios públicos do 
Paiz. Mas d’ahi, até nós aplaudirmos to
dos os actos do governo revolucionário, 
vai uma grande distancia. T e m  0 gover
no praticado actos de verdadeir3 Justiça, 
de moralidade? Tem , não ha dúvida e pa
ra ele, por esse motivo, vão cs nossos 
aplausos, mas tambem reconhecemos e 
por conseguinte apreciámos, no uso d’um 
direito, de que não abdicamos, que tam
bem 0 governo tem praticado actos que 
estão fóra dos principios republicanos.

Ora é contra esses actos que nós, os 
evolucionistas, protestamos e protestare
mos sempre.

Pretende o governo sanear a Republi
ca, moralisal-a e desenfeudal-a d’ uma ra
ça,. para que ela seja de todos os portu- 
guezes? Pois que 0 faça, porque não será 
o Partido Evolucionista, d’ isso estamos 
certos, que a isso oporá. Agora ao que 
ele se oporà, sem dúvida, e sempre pro
testará é contra as injustiças, perseguições 
e represalias que se pratiquem em nome 
da Republica, cujos principios são bem 
diversos de tais anomalias.

Eis 0 que se nos oferece dizer com vis
ta aos neo-patriotas, que só aparecem 
n’estes momentos. Continuem no seu 
campo, que nós continuaremos no nosso, 
que é dos sagrados principios de Justiça e 
da Igualdade, tenha com eles a ganhar A 
ou B. De futuro vêr-se-ha quem conti
nua a fazer frente á demagogia, se ela, 
para infelicidade da Paiz, cá voltar a A l
degalega.

É c o s  âc M otíefàs
Reíribuição jusfa

«A Razão» de quinta feira, diz que 
minorou a censura que já tivera feito... 
á festa que a i.° de Dezembro fez em 
homenagem aos ezecutantes que se acham 
na França em defeza da Patria; diz que

minorou essa censura logo que teve co
nhecimento que essa festa lôra da inicia
tiva particular dó sr. Baltazar e não da 
Sociedade.

Ha uma grande diferença entre a cen* 
sura d’ «A Razão» e a censura da «Evo
lução»: «A Razão» na cegueira de mal
dizer não indagou primeiro para se fir
mar n’ uma verdade, ao passo que a «E- 
voluçao» fez a sua crítica em harmonia 
com 0 que leu n’ «A Razão»; só lá viu o 
Lucio d’essa vez, e agora já vê mais, já 
vê que o orador saudou na generalidade 
todos os soldados portuguezes. Por isso 
a nossa primeira crítica subsiste, basea
da na primeira narração d’ «A Razão».

Contudo não deixaremos de levar em 
consideração a narração suplementar d’ «A 
Razão» em que sò agora diz que foram 
saudados todos os portuguezes.

Registamos as suas declarações e faze
mos votos para que para outra vez não 
tenha de fazei mais suplementos-.

O sr, heote
O  ex-comandante da Divisão Naval, 

publica nos jornaes de sexta feira, uma 
carta a proposito da acusação que lhe é 
feita pelo governo de ter mobilisado nove 
comos e picos, sem documentos.

Diz ele, que tudo foi coberto com 0 
despacho ministerial e que sejam proces
sados todos os documentos que não se de
vem ter perd ido , para tudo se esclarecer.

Tambem nós dezejàmos vêr, esses e 
outros bicos de obra esclarecidos para 
vêrmos a quantos de maio pariu Portale
g r e . . .

5 ó  agora?
Agora e' que os democráticos reconhe

cem que o sr. dr. Antonio José d’ Almei- 
da è um velho republicano, um austero 
homem de bem e um grande patriota. E ’ 
a estafada psicologia dos safados demo
cráticos no seu auge.

«A Razão» de quinta feira, toda se 
desfazia em lisonjas e mesuras. Até 0 sr. 
dr. Brito Camacho apanhava marmelada 
pelos beiços. Agora, tarde piaste. Atirem 
lá com essa harmónica  charanga do in
ferno, para 0 monturo, porque agora 
cheira mal.

Para cá, não pega. Jà os conhecemos 
demasiadamente, mesmo ao sr. Fazenda 
Junior, que nunca vimos nem conhece
mos de vista, tambem lhe conhecemos a 
sua cantiga.

Não vaie a pena aos democráticos cá 
da terra gastar agora em mel o que já 
outr’ora gastaram em f e l .  Batam a outra 
porta, porque aqui não ha pão cosido.

Coitados! Em  lhe cheirando a polvora, 
são mesmo uns cordeirinhos.. .

Por Canha
Consta-nos, de fonte segura, que 0 ze

lador municipal José Correia Louro, não 
acende a maior parte dos candieiros, não 
se sabendo o destino que 0 petroleo tem.

E ’ de toda a necessidade que a nova 
Camara providencie, de fórma a acabar 
com este abuso.



Chefia democraíica
Com esta epígrafe vem «A Razão» di

zer que o «C.» dissera na «Evolução» 
que os democráticos fo ra m  oferecer  a 
chefia ao sr. dr. Antonio José d’Almeida.

E’ uma redonda mentira. O  que a 
«Evolução» disse foi que certos democrá
ticos tiveram essa idéia, mas que o sr. 
Antonio José d’Almeida não chegou a 
ser convidado para isso.

A  «Evolução» faz a crítica á idéia do 
Grupo Democrático e núnca disse que 
se tivera efetivado ou tivesse sido posta 
em ezecução essa idéia.

«A Razão» precisou de atropelar a 
verdade julgando talvez que tudo era in
genuidade para a acreditar.

Desafiámos «A Razão» para nos dizer 
nde é que nós .alguma vez dissemos que 
s democráticos ofereceram a chefia ao 

; r. Antonio José d’Almeida.
Mau agouro para quem não pretende 

alar-se perante a verdade e busca a 
. nentira para arma de defeza!

Q ex-adminlsírador da (Doita
Lembram-se os nossos leitores. d’ uma 

justissirna campanha sustentada, no nos
so jornal, pelo nosso colaborador Luiz 
da Costa Santos contra este honestíssimo 
democrático e que deu logar a uma sín- 
dicancia feita pélo não menos honesto 
Eurico de Campos?

Pois bem, vê-se agora que a sindican- 
cia tinha sido uma burla e que o hones
tíssimo democrático fugiu da Moita, le
vando consigo, por engano, uma avulta
da quantia.

Que dizem, agora, os colegas demo
cráticos, cá do burgo, que tanto o defen
deram?

Comissão fídíHiolsírQÍiDQ
Em  harmonia com o decreto que man

da dissolver e nomear Comissões Admi
nistrativas, tomou já posse esta, que fi
cou composta dos cidadãos que haviam 
sido eleitos para veriadores em 4 de No
vembro de 1917, e que constituíam a 
Comissão Ezecutiva eleita em 1 de Ja
neiro de 1918.

São eles os srs. Dr. Cesar Fernandes 
Ventura, presidente; Izidoro Maria d’01 i- 
veira, vice-presidente; e os srs. Antonio 
Luiz  Salgado, Julio Pereira Nepomuce- 
no e Jcsè Pereira Fialho.

Partida
Parte na procima segunda feirá, para 

França, o sr. M. P . G. F. M., que, no 
Congresso do seu Partido, disse que ha
via patrícios seus, doentes, que deviam 
ir para 0 front, emquanto ele cá ficava, 
gosando as primícias d’um logar que lhe 
não pertencia e que lhe rende umas cen
tenas de escudos, por ano.

N. B. - Um 'esclarecimento: S. 
Ex/1 não vai combater, vai visi
tar os colegas carapins!

O s snírojas

Dizem, por ahi, os ;ntrujas que 3 ilus
tre veriação democratica. tinha deixado, 
no cofre da Camara, quatro contos de 
réis.

São sempre os mesmos!
Ficaram no cofre da Camara, apenas, 

S E T E N T A  E T R E Z  E S C U D O S  e
de dívida, algumas centenas de escudos.

Veremos se o dinheiro que ha para co
brar, chega para pagar as dívidas, e . . .  
sabem qua mais: Não sejam intrujas!

b u íoosas

excéção

corrente, a sr.aFaleceu no dia 11 do 
D. Amelia Augusta Rodrigues Fuire, avó 
dos nossos amigos, srs. José Ribeiro dos 
Santos e Amadeu Augusto dos Santos.

A  ambos envia a «Evolução» o seu car
tão de sentidos pêsames.

Tambem faleceu no dia 18, o sr. João 
Bento María.

A ’ familia enlutada as nossas condo- 
encias.

Dedicado aos m <■'■> 1 -!Sl • 
CAL CLUB.

Tudo quanto Deus fez para adornar t* tl • do 
Toda a sciencia imensa e 0 sabe1
O labutar insano, a magua, 0 sofrimento,
As alegrias e gòso, 0 pezar e tormento,
As belezas maravilhosas e ezuberantes,
O brilho resplandecente dos brilhantes,
As aguas das quebradas, puras, cristalinas 
E 0 perfume enebriante aos prados de boninas; 
Tudo, emfim, que é belo, puro, harmonioso, 
Desde 0 rugido da fera, ao canto mavioso; 
Desde a amena madrugida, pura, silenciosa 
A’s densas trevas da noite tempestuosa;
Desde a meiga andorinha, que canta, que esvoaça 
A uma canção d’amôr que com a brisa passa; 
Toda essa beleza imensa, que encanta e enleia, 
Que vai do vòo do colibri ao canto da sfireia;
Do adjejar; da borboleta de botão em boUo,
Ao rugido na montanha do carnivero leão;
Da fraze damôr em labios còr de rosa,
Ao grito da hiena, repelente e asquerosa;
Da crisalida multicôr, que suga uma flòr 
A’ magia encantadora a’um rosto sedutor;
Tem íudo 0 mesmo encanto e podèr infinito. 
Desde um grão d’areia, ás moles de granito, 
Desde 0 empirio, onde ha estrelas diamantinas, 
Até á terra onde ezistem as Venus mais divinas; 
Desde os flocos d’espuma rolando pela praia,
Ao leito do querubim, de sêdas e cambraia; 
Desde a caverna hedionda, repelente e perigosa, 
Ao castelo feudal, onde enebria 0 lyrio e a rosa; 
Do bafejo primaveril, á noite da tormenta,
E da ingénua creancinha, á meretriz sedenta. 
Tudo 0 que Minerva ao homem pode dar,
Quer seja no burilo e cinzel, a labutar;
Ou quer na tela a paleta 0 vá engrandecer,
E que 0 sapiente Júpiter queira enaltecer.
O genio e a força, as artes e a sciencia,
E tudo 0 mais que pode dar a sapiência;
Tudo, emfim, que no perverso mundo eziste,
Em que a força humana e 0 poder consiste,
Tem tudo afinal 0 mesmo triste rumo,
Como no ar tem 0 denso e vaporoso fumo;
Tudo emudece e morre e tudo tem final,
Os seres que adornam este mundo colossal!...

Somente uma excéção se abre para um homem, 
Onde aspirações se nutrem e se consomem, 
Onde predomina um caráter bondoso,

M:":3 que não conhece as regras de zeloso,
I Tudo tem 0 seu fim, menos 0 seu pensar,

i é do seu emprego, não se saber compenetrar,
i • tais terá fim um dia, jámais terminará, 

onstante abandono que ao seu logar dá,
1 se preocupa, não se está para maçar, 

í í em todas as partes, menos no seu logar!
( .4 ilha não tem agua... Os tacos não têem solas... 

r  ia ele obrigações"?.. .  são trêtas e gabarolas, 
(Não é para molestar a sua comodidade 
Esta minha expansão pura da verdade,
Más permita-me, caro leitor, que lhe diga 
Oue se ele íssim continuar, 0 seu logar periga, 
Mão abuse tanto damizade que lhe consagram, 
Aqueles que são seus amigos e que lhe pagamj, 
Ele è 0 mandatario grande e onipotente 
Dessa bela séde querida e florescente,
E’ ele quem ordena com voz imperiosa 
Qualquer deliberação, simples ou perigosa, 
Descomposturas e leis dá sem fantazias,
A mim me disse ele mda ha bem poucos dias: 
“Tolo aquele que não andar bem a direito,
Tem a vara da Justiça em cima do seu peito!,, 
Tem uma fraze linda como os lyrios ròxos,
E quando ele nos diz: “Tem práhi dois camochos? 
E a sombra negra 0 persegue a toda a hora 
O seu aliarrabió das quotas em demora,
Nas feiras em Lisboa, ha hora das touradas,
Nas próprias eleições, faz as suas caçadas!
Tem espirito ás vezes as coisas em estribilho 
E de Deus Calino segue um belo trilho.
Tem os seus defeitos, mas tambem os seus dotes 
E é d’Epicúro um discípulo dos mais fortes, 
“Numa noite de novembro, houve bela caldeirada 
E predqminava jà Baccho na sua mente adorada. 
Coisas fez mirabolantes, que aqui vou descrever, 
Quiz que um mudo falasse 0 que ele stava a dizer, 
Por ler grades nas janelas 0 Costa ele insultou 
E até no seu caminho um pobre homem achou, 
Até a minha cabeça se conseguisse falar!?.. .  
Alguma coisa dizia, dessa noite de folgar!.. .„ 
Mas basta já palavras e tão mesquinha rima 
Que eu quero descrever 0 que já disse acima,
E’ que tudo quanto formou e fez Jehovah, 
Emfim, tudo 0 que no mundo eziste e ha,
Só este ente se distingue de todos os seres 
Devido a jámais seguir os seus deveres,
E devido a desprezar tanto 0 seu logar 
Sem ao menos um dia 0 seu dever ezecutar!

E sois só vós a unica excéção universal,
Oh! meu grande Camara, “patrono,, do Musicai!

Aldeg.% 21-XII-9I7.
G irsil.

DE

Revestindo ura caráter muito in
timo, realísou-se no passado do
mingo, na bonita vivenda da quin
ta do Saldanha, um jantar de des
pedida ao nosso presadissimo ami
go e ilustre conterrâneo José Pe
reira Fialho Junior, digno oficial 
de artilheria n.° 7, e que em gôso 
de licença veiu do front passar a 
licença graciosa a que tinha direito.

0 nossoamigo cursava com dis
tinção 0 curso de agronoraiae cha
mado a prestar os seus serviços á 
Patria, frequentou a Escola de 011- 
ciaes Milicianos, partindo para 
França, onde com inexcedivel ze
lo e coragem, tomou parte na fren
te da batalha em varios combates 
contra os alemães.

E porque 0 conhecemos e ava
liámos as excelentes qualidades de 
caráter, a tão brilhante festa nos 
associámos, dezejando ao home
nageado todas as venturas e um 
breve e íeliz regresso.

À festa decorreu muito animada 
estando a mesa artisticamente a- 
dornada com grande profusão de 
camehas e outras ílòres, sendo a 

‘ todos os convivas servido um di- 
licioso menu.

Tomaram assento à mesa 0 nos
so amigo Fialho Junior, que en
vergava a sua farda, seu pae José 
Pereira Fialho, seu irmão Luiz Pe

reira Fialho e os srs.: Francisco 
Freire Caria Junior, D:ogò Rodri
gues de Mendonça, Dr. Navarro de 
Paiva, Diogo Rodrigues de Men
donça Junior, Dr. João Quaresma 
da Silva, Dr. Carlos Alberto da Sil
va Pereira, José Maria de Mendon
ça, Antonio Rodrigues de Mendon
ça, Vasco Tavares Móra, Antonio 
dos Santos Fer íandes, Joaquim 
dos Santos Oliveira, Alvaro Tava
res Móra, João "Tavares Bastos, 
Cristiano Rodrigues de Mendonça, 
Antonio Artur Neves, Joaquim Sa- 
lazar Leite, José Augusto Simões 
da Cunha, José Simões Quaresma, 
José de Mira Reis, Virgílio Tavares 
Móra, Justiniáno Antonio Gouveia, 
Julio Pereira Nepomuceno, Joa
quim Freire Caria, Joaquim Manuel 
Salazar Leite, Miguel Pereira Duar
te, Antonio Marques Gaspar, não 
comparecendo por motivos justi
ficados, 0 nosso amigo Luiz Salga
do de Oliveira.

Ao chainpagne foram erguidos 
muitos e entusiásticos brindes 
pondo-se em destaque a conduta 
irrepreensível do ilustre oficial, 
que no front tem honrado#nobre- 
mente a sua farda, pelo que os 
seus superiores 0 tem na mereci- 

: da e justa consideração.
Igualmente foram brindados to

dos os filhos de Aldegalega que 
em França e em Africa, matuem á 
custa de pezados sacrifícios as 
nossas gloriosas tradições.

Por ultimo falou o nosso amigo 
Fialho Junior agradecendo a todos 
tão simpatica festa, cuja recorda-

* Caríeita òa Êvoíitção„ *
Por motivos alheios á nossa vontade, 

não tem esta secção saido regularmente 
e por isso hoje damos, ainda que já tarde, 
os aniversarios d’algumas pessoas amigas:

*
A N IV K R S A .R IO S :

Fizeram anos: No dia 7, 0 menino Ma
nuel Jorge, filho do nosso amigo e corre
ligionário Áíanuel Jorge Aranha Junior; 
no dia 8, 0 nosso amigo e assinante, sr. 
Antonio Rodrigues de Mendonça; no dia
11, 0 nosso prestimoso correligionário 
Manuel Maria de Vasconcelos e no dia 
18, 0 nosso amigo e correligionário, sr. 
Julio Fernandes.

A  todos, ainda que tarde, envia a «E- 
vohição» 0 seu cartão de sinceras felici
tações.

% No dia 22, passa tambem o seu ani
versario natalício, a menina Libia Relo- 
gio Damasio, sobrinha do nosso prezado 
amigo e prestante correligionário, sr. A -  
velino de Jesus Relogio.

Antecipadamente, envia a «Evolução» 
0 seu cartão de parabéns.
E N F E R B IO S :

Enconíra-se ha bastantes dias enferma 
a ex.m> sr.a D. Luiza Rodrigues de Men
donça, esposa do nosso amigo e assinan
te, sr. Diogo Rodrigues de Mendonça.

íJí Tam bem  tem passado incomodado 
de saude, a esposa do nosso amigo, sr. 
Diogo Rodrigues de Mendonça Junior.

íjc T e m  nos últimos dias melhorado 
sensivelmente, o nosso amigo e correli
gionário, sr. Custodio Ferreira.

A  todos os enfermos dezeja a «Evolu
ção»^ seu rapido restabelecimento.

ção guardaria perduravelmente, 
dizendo voltar tranquilamente a 
França a desempenhar-se dos ser
viços impostus pelo seu dever de 
militar e para manutenção do.lxnn 
nome portuguez, sendo 110 final 
abraçado por todos os convivas.

Que faça uma boa viagem feliz 
e breve regresso, e tenha muitas 
felicidades na honrosa missão em 
que está empenhado, são os nos
sos votos muito sinceros.

Em 16 do corrente, pelas i 3 horas, fa
leceu 0 ex.mo sr. Antonio Julio Pereira 
Moutinho, com idade de 71 anos, foi es- 
crivão-notario n’ estj vila.

Figura altiva e impeluta que bastante 
honrou o Tribunal d’esta vila; e não me
nos honra prestou ao notariado, pela sua 
elevadíssima competencia e inexcedivel 
honradez.

Aldegalega acabou de perder um ami
go e um homem de bem e por isso sen
te-se pezarosa por tão triste acontecimento.

A  «Evolução» não poderia deixar de se 
associar nas mesmas condolências, envi
ando por esta fórma o seu sentir à ex.'na 
Familia do finado.

O  seu cadaver foi encerrado em caixão 
de chumbo e este n’ um de veludo doura
do, estavam dispostas sobre o feretro ri
quíssimas coroas que tinham gravado a 
ouro sentidas dedicatórias:

Ao meu chorado ma ido- Ultima adeus-16- 
1-918 Ao meu querido Pae- Eterna saudade 
de Armindá-16-1-918 ífc Ao meu querido Pae 
e avô - Maria Carmo Moutinho Moura e Maria 
Leonor Moutinho Moura - 16-1-918 ^  Ao nos 
so querido Padrinho - Recordação de Ana JuSia 
Cardoso e Julio Cardoso Oliveira - 16-1-. 18 
\o seu querido 0 saudoso amigo Antonio Julio 
Pereira Moutinho -  Oferece. Josè Caldeira d’Q]j- 
veira - 16-1- 918 *  A Antonio Julio Pereira Mou
tinho - Ultimo adeus, como testemunho de muita 
consideração, estima e respeito pelas suas aitas 
qualidades e virtudes de cidadão ezemplar-0 
funcionalismo do Juízo de Direito da Comarca de 
Aldegalega - 16-1-918 ^  De José Pereira de
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Moura estia filha Ilerminia- 16-1-918 ^  Re
cordação saudosa de seus sobrinhos e afilhados 
-Luiz, Abel e Caldeira- 16-1-918 Um ramo 
de flores artiíiciaes -  Oferece Guilhermina d’01i- 
veira Cardoso, Alvaro Fialho Gouveia, Arminda 
Juiia Nepomuceno Serrano, Antonio Julio e Rui 
Francisco - 16-1-018.

Durante o percurso ccnstituiram os se
guintes turnos:

1. ° - Pelos srs. drs. Rocha Aguiam, Tarares 
Móra e os srs. José Mendonça, Lourenço Gonçal
ves, Alvaro Cardoso e Figueirôa Junior.

2.°-  Pelos srs. dr. Paulino Gomes, Alvaro Va
lente, Justiniano Gouveia, José Augusto Simões 
da Cunha, Cândido José Ventura e Caria Junior.

3.° -  Pelos srs. dr. Vitorino da Mota, Augusto 
Guerreiro, Izidoro Maria d’01iveira, Joaquim Ma
ria Gregorio,Antonio Mendonça e Diogo Men
donça.

4.°-Pelos srs. Vasco Tavares Móra, Virgilio 
Tavares Móra, João Tavares de Bastos, Soares 
Ventura, Medeiros Junior e João Soares.

5.° - Pelos srs. Miguel de Sousa Rama, João 
Quaresma, Manuel José da Costa, José Justinia
no Gouveia, Silva Araújo e José Gervasio Mar
ques.

6.0 - Pelos srs. Dias Capela, Caetano d Olivei- 
ra, Raul da Silva, Cândido d’Anunciação, Miguel 
Pereira Duarte e Francisco d’Oliveira Nete.

Os restos mortaes ficaram depositados 
no jazigo do dr. Costa Moura. 0  funeral 
foi catolico. Dirigiu o faneral o sr. Joa
quim dos Santos d’0 1 iveira.

Foi encarregado do funeral a Agencia 
de Funeraes de Filipe Silva.

CULTURA DA BATATA

Motivos ha que levam a cultura 
da batata a ser muito menor este 
ano, n’3sta região e ri’esta época. 
Aqui temos dois períodos de se
menteira: a cultura do cedo e a 
cultura do tarde,
' A cultura do cedo, n’esfca época, 

era feita nos anos anteriores em 
muitos terrenos que já se acham 
ocupados com praganas; quasi to
dos os agricultores teem trigo se
meado, o que não sucedia nos 
anos anteriores. A batata que ago
ra se semeava  era a batata fran- 
ceza, pois que era a que resistia 
mais ás friagens; este ano não apa
rece nenhuma e o agricultor receia 
sem ear cedo a batata, chamada 
segundeira, que apezar de ser ca
ra é muito melindrosa para a cul
tura.

Ainda ha uma razão superior 
que leva o agricultor a receiar a 
cultura da batata n’essa pouca ter
ra que deixou disponível Ha urna 
tabela de preços porque se tem de 
vender a batata e o agricultor fa
zendo as suas conta=, vê que per
de dinheiro e por isso foge á cul
tura da batata.

E’ um êrro, sem dúvida, uma 
tabela de preços para todo o Paiz 
e para todas as épocas.

N’esta região e n’esta época uma 
saca de batata, ou sejam 75 kilo- 
gramas, não custa menos de 22 es
cudos, até á arranca. Toda a gente 
sabe que o agricultor nao conta 
com mais de quatro sementes nas 
batatas que são agora semeadas. 
Portanto uma saca de batata pro
duz 4 sacas ou sejam 20 arrobas, 
que teem de ser vendidas a 1$10 
cada arroba para o agricultor não 
perder dinheiro.

Agora ponham á frente do agri
cultor uma tabela que o obrigue a 
vender por menos e uma incerteza 
na produção da sua cultura, se ele

se arriscará a comprometer os seus 
já escassos recursos? 0  agricultor, 
sabendo que vai perder, não se
meia.

Emquanto é tempo, era bom que 
os poderes superiores olhassem 
para estes factos e fizessem as ne- 
cessarias modificações para bem 
da agricultura e do consumidor.

c.

M E N T E . . .
Sspsrenj . .

Não teem os democráticos mais seta- 
ristâs podido conso!ar-se, desde que foi 
preso o seu chefe, sr. dr, Afonso Costa.

De facto eles teem razão. Nós tambem 
fosse em que situação fosse, nunca dese
jaríamos vêr encerrado, onde tantos ino
centes o tem sido, o chefe do nosso Par
tido, por mais diatribes que ele houvesse 
praticado eas quais nós tivessemos aplau
dido e acatado. Mas as coisas da vida são 
assim Os democráticos, com raras excé- 
ções, todos os actos praticados pelo go
verno transato, aplaudiram com um fre
nesi n alvar, curvando a sua cervis a to
das as prepotencias.

Alguns d’esses democráticos, jà hoje 
vão entrando no seu estado normal de 
juizo e vão compreendendo que realmen
te o homem andava mal em cerlas coi
sas. Mas outros ha que, mais custosos 
de se convencer, continuam na defeza 
dos processos violentos de antes de 5 de 
Dezembro e dizem que 0 errar é pro- 
prin dos homens.

De facto assim è, e nós estamos perfei
tamente de acôrdo mas com 0 que nós 
não concordamos é que se erre e se per
sista, voluntaramente, no êrro, causan
do prejuízos (a um povo que vive n’ uma 
situação gravíssima.

Sim, com issò é que nós não concor-

Â! ASSOCIAÇÃO
DA

Praça 5 ds
Ha uma certa Associação 
Na Praça 5 d’Outubro 
Que só tem por devoção 
O que de melhor eu descubro: 
Entre todos.. .  União!

Está mui bem constituída,
Pois tem o seu presidente, 
Eleito mui legalmente 
Pia assembiéia reunida 
Em festejo imponente.

Teem divisa os “mariolas,, 
Que nos faz admirar!
P’ias paredes caçarolas,
Tachos para cozinhar 
Coelhos ou galinholas.

Quando todos reunidos 
Tratam de qualquer questão 
P’los seus-cargos divididos; 
Meza posta, belo pão,
Assim passam entretidos.

Então no fim dos tratados 
E de comerem do bom, 
Ouvem-se então belos fados 
Tirando da lyra o som 
E indo após os bailados.

Aqui está, caros leitores,
Uma befa Associação 
Que tem bailes cantadores, 
Tem fandango no serão,
Tem cantigas tais autores.

Apoiados dou então,
Ao sr. José d’Oliveira,
Ao Emidio e ao Sirtrião,
Ao Diogo e ao Sequeira, 
Chefes d’essa Associação.

Ao mais fino peço eu,
Ao ijue seja mais doutor 
Que vá ter com o Amadeu 
Que lhe diga por favor 
Se é ou não...

dâmos. A  todos seria perdoável semelhan
te atitude, mas ao sr. dr. Afonso Costa, 
que é inteligente e perspicaz e que, co
mo republicano que sempre foi e —  faze
mos a justiça de acreditar que ainda è —  
tanto condenou os actos de violência e 
mà administração dos monárquicos, é 
que não se perdôa nem tolera.

Tenham, pois, paciência os democráti
cos e esperem mais uns dias. Temos a 
certeza que o sr. dr. Afonso Costa não 
será eterno na prisão. Apenas apanhará 
o susto que servira de lição a ele e a to
dos os que se julgam onipotentes,peran
te a força titânica d’ uma sociedade que 
reclama Justiça, Ordem, Trabalho, L i
berdade e Pão!

j ÇJs arnjas! j 7 Js armas!
Dizia ha dias, no seu jornal, o sr. dr. 

Paulino, que no jantar em honra da 
Banda Democratica o delírio foi tal que 
até se gritou: A ’s armas! A ’s armas!

Quer dizer, o banquete, com todas as 
suas naturaes consequencias fmacs, foi 
um ensejo para diversos patriotas faze
rem a sua prova de fé guerreira!

Caraspita! Aquilo foi medonho! A ’s 
armas! A ’ s armas! Aquilo não foi um 
banquete, foi uma batalha. Temos pena 
não termos assistido, là do alto, está cla
ro, bem acondicionados n’um airoplano 
a tão terrible fenomeno.

A ’s armas! A ’s armas! gritaram todos, 
gritou o sr. dr,, gritou o dos pratos e gri
tou o do cornetim!

E  vem dizer isto: A ’s armas! A ’s ar
mas', o sr. dr.. Tal, só a ele lembra.

A ’s armas! A"s armas! gritou, quem 
tão covardemente fugiu ao cumprimento 
do seu dever no momento em que tinha 
o dever sagrado de o cumprir, após a fi
gura que fez n’ um Congresso partidario.

Ora abobora, sr. dr..
G.-Livros.

H heairo fl. IPopitíar 
HOJE

Exibição do
retumbante

SUCESSO
policial em o 

actos
fdm de 

surpreendentes 
passagens 

que muito prenderá 
a atenção 

do público

Ide vêr! Ide vêr!

«5eetC©e®e)a==-

m im m m m

presso o meu agradecimento com 
os votos ardentes do regresso bre
ve de meu marido, para pessoal
mente transmitir a todos os seus 
amigos a gratidão, que tal festa lhe 
ha de com certeza trazer ao espi
rito, logo que d’ela tenha conheci
mento.

Aldegalega, 6 de janeiro de 1918.
Lidia Ferreira da Silva.

A n u n c i o »

D am a! Eu.

I / 1 / 9 1 S
Muito penhorada pela homena

gem prestada a meu marido Joa
quim Teodoro da Silva, actualmen
te em França ao serviço da Patria, 
pela florescente associação de re
creio Aldegalense Sport Club, de 
que é socio, e que gentilmente 
inaugurou nas suas salas o seu 
retrato; á Sociedade Filarmónica
1.° de Dezembro, de que é ezecu- 
tante, e que a esta festa prestou 
todo o brilhantismo, fazendo-se 
ouvir sob a habil diréçào do seu 
digno regente, ex.ma Sr, Baltazar 
Manuel Valente; aos ex.""08 srs. Al
varo Valente e Justiniano Gou
veia que no decorrer dos seus dis
cursos tiveram palavras elogiosas 
e de amizade para meu marido, e, 
finalmente, a todas as pessoas que 
de bom grado tomaram parte na 
mesma festa, aqui deixo bem ex

(I.® publicação)
Pelo Juiz de Direito d’esta Co

marca e cartorio do escrivão éc
2.® oficio, correm editosde30 dias 
a contar da 2.a e ultima publica
ção do anuncio, citando os inte
ressados incertos para na segunda 
audiência d’este Juizo posterior ao 
praza dos éditos, verem acusar a 
citação e seguirem os demais ter
mos legaes no processo de justifi
cação para habilitação requerida 
por Joaquina Maria cTOliveira, sol
teira, maior, domestica, morado
ra em Sarilhos Grandes d ’esta Co
marca, a qual pretende habilitar- 
se como unica e universal herdei
ra de seus paes Manuel (JfOliveira 
Catarro e Maria Joaquina morado
res que foram no sitio da Broega 
da dita freguesia de Sarilhos Gran
des, fallecidos'0  primeiro em lá  
de março de 1916 e a segunda em
11 de dezembro de 1904, ambos 
sem testamento e sem outros des
cendentes alem da justificante. Da- 
clara-se que as audiências neste  
Juizo teem logar ás segundas e 
quintas-íeiras de cada semana pe
las 10 horas no Tribunal Judicial 
d’esta Comarca sito na rua do Ca es 
d’esta v illa, não sendo aquelles 
dias feriados ou considerados de 
descanço.

Aldeia Gallega do Ribatejo aos 
18 de Janeiro de 1918.

O escrivão interino

Antonio Lonrenço Gonçalves 
uei a ezatidão:

O Juiz de Direito 

fíocha Aguiam.

tl

FaHnha de tfetnoço
VENDE 

JTnionio <£uiz $algado
ALDEGALEGA

Salãia para m t i
Filha de Francaza Legitima Pinheira 

QUALIDADE GARANTIDA

Vende J o s è  S S o sL í-ew
R. do Caes, 22 — Aldegalega
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I^ L  t  b a t e j  o  -  & ra  m  o  t i  c  o ,

Moagem de:

Milho, Trigo, Centeio,. Cevada, • 
Tf emoço, etc,

VENDEM-SE i 
Barris de 200 jit.ros • em .carva

lho, para calda de sulfato de cobre.

P reço s sem  competencia

N’esta tipografiaexecuta-se qualquer encomenda com ^  
a maior nitidez e perfeição, assim como:

DIPLOMAS, CIRCULARES, EDITAES,
AVÍSOS, PROGRAMAS, FACTURAS BILHETES DE 
f. ■ ESTABELECIMENTOS,

PROSPECTOS, POSTA KS, RECIBOS, ENVELOPES E PAPEL 
TIMBRADO, CARTAS FÚNEBRES,

MEMORA XDUXS, BILHETES iJARA. RIFAS, IMPRESSOS 
[PARA REPARTIÇÕES DE FINANÇAS, JUIZO,

CAMARAS MUNICIPAES E TODOS OS 
TRAIjALII*S DE LUXO

R & f e  los c t ó i i r o s
Massa de tomate 

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

Fabricante:
ALFREDO DE SO U ZA R U SSO

Hua do Juiz, 2 -- ELVAS 

Pedidos a i N í a u l  x l i t i i o s  
Iíoíel Central — AD&EGALEGA
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p reg a ria  e rédecParqm e para vedações 
Diversos artigos de 

papelaria5 vidros, g a rra fões, 
loucas e tabacos

Vendas a retalho
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Encarrega-sa da com- ^  
posição 8 Impres- | | p  
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m e s m o s  p r e o ò s  p o r q u e  o s  
f o r n e c e m  

a s  s u a s  c o n  f f e n e r e s  c i e  L i s b o a
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Tíipas sisas i salpli
V E N D S  

Jsbilio da £ ilv a  Caria
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JOSE SOARES

Casa fundada em 1807

y  n í * /

deposito  ds tabacos,
fa rin h as e azeite?

ESTANCIA DE MADEIRAS 
DROGAS E OUTROS ARTIGOS

15,18, 17,

LARGO DR. m m i l  H ^ B '
———— is, sr-, só

, 1 1 c í  1 '

r r ^  ■

ÊcompaiiKia 
be Seoucouros

Á CO LO N IA L
Sede em Lisbòa:

L. dó B arão do Oiuintsla,- n.° 3

C A P I T A I .,:
E s c .  K -S Q o :O 2

-Fa-; seguros de incendia, 
agriedos , maritimos, postaes, guerra , 

greves, tumultos, roriío 
e cristaes

Garante-se a boa qualidade

Correspondente em Aldegalega:

BeíOdIo Pereira ds Slíoa fírcujo

A R R E N D A  
tle ilfi lilíOdl José Mendonça

A r tig o s  D iv erso s
Especialidade- 

> - -  | em chás e cafés, vinhos Pinos
Lncarrega-se de todos os servi- | e c[0 p 0rtç, cognac, genebra, licô-

cos concernentes á sua arte tom - , é . ,laci,maes e ex[ran_
pra e vende vasilhame usauo. geiros. -- ----   _z=z. ;? - )

L argo  da  I £i ra. ^ 3
RLDEGflbEGfl 2 2  —Rua do C aes =  2 4

1 cl e g a le  ga
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S r g c o  d o  p a r t i d o  ■ c v o lu c io n is ia  £ o c a !


