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E’ natural que no coração de 
muitos republicanos já não scinti- 
1(3 aquela alegriU antiga, do tempo 
da propagandfa, _ alegria que lhes 
inundava a'alma, na doirada vi
são d’tuna Republica que trouxes
se .a esta Patria um futuro nimba
do dèpròsperidades e venturas. E’ 
natural que muitas das dyicissi-

■ más. iliisõasuiuá .n '.esb£ ie%ji<j ad tv 
javam em milhares de peitos se 
hajam apagado uma a uma, dei
xando o coração entregue aquela 
gelidez sepulcral de que íala o 
poeta.

Purém, meus amigos, no dia do 
aniversario da Republica eu senti 
um pouco da poesia d’esse tempo 
saudoso —  saudoso, sim, apezar 
dos perigos que pendiam então 
sobre todos os republicanos, mas 
nos quais, por certo, havia mais 
beleza e encanto do que em todos 
os comodismos da hora presente.

Recordemos, pois, com a mais 
viva ternura, o momento supre
mo e inolvidável em que aos nos
sos ouvidos retumbou a boa-nova 
da proclamação da Republica.

Transportemo-nos por instan
tes a essas horas felizes, em que 
velhos republicanos, muitos dos 
quais haviam consumido uma vi
da inteira batalhando denodada e 
ardentemente pelo seu ideal, vi
ram finalmente tremular nos edi
fícios públicos, altiva e vitoriosa, 
a bandeira verde e vermelha, sim- 
bolo augusto d’esse ideal sacro- 
santo.

A Republica não tem culpa dos 
erros ou das loucuras dos homens; 
e muito acima d’esses erros e d’es- 
sas loucuras estão os nossos prin
cípios, os quais se macteem fir
mes e inabalaveis. Já não merece 
discussão a superioridade da for» 
ma republicana sobre o sistema 
monárquico. Se a Republica ainda 
não realisou a sua verdadeira mis
são, isso não é motivo para cru
zar os bracos e deixar correr.

Seria um erro funesto. Seria um 
crime. O nosso dever é estar de 
atalaia e reagir quanto possivel, 
para fazer triunfar aquela Republi
ca* em homenagem á qual muitos 
republicanos, com o peito arfando 
de amôr pa trio tico,-•. se deixaram 
morrer, com a abnegação mais su
blime, nos seus postos de honra: 
quer no 31 de Janeiro, quer no 5 
de Outubro.

E’ já uma verdade incontestada 
-que os mortos mandam.

Pois bem: tiremos do 5 de Outu
bro-a lição, o ensinamento que es
sa gloriosa data representa —  e 
honremos os nossos queridos mor
tos, cumprindo a sua vontade su
prema/ Eles queriam uma Republi- 
cã^èrn f u e  -a"Ju siiçn  to ssc  
vel, a imoralidade' impecável e 
austera e o patriotismo não fosse 
apenas uma palavra sonora para 
tirar efeitos retóricos?

Pois urge fazer essa Republica, 
sem o qué o compromisso d’hon- 
ra que impende sobre os republi
canos não estará saldado, nem 
consumada a obra gigantesca que 
se empreendeu em 5 de Outubro 
de 1910.
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Alto, espadagudo, bastante forte,
La no Caes a servir a íreguezia,
Dentro do tal buraco, no caixote,
Ali mfitido de noite e de dia.

Porém, do Bacho os grandes amadores 
Não se ralam da casa ser pequena,
Não se importara d?outras muito maiofes 
Sd querem «coisa» que lhes valha a pena.

Ele então, ó que grande espertalhão, * 
Que toda a sua vida iidou com vinhos, 

.Não ha de saber pòl-os no balcão 
Pela sua mão bem preparadinhos?

A. R. C.

r

HA QUE DISTINGUIR
Porque é qué o sr. presidente, 

na sindicancia fez uma coisa e nas 
deliberações camararias íez outra, 
a respeito das acusações do sr. dr. 
delegado?

íía que distinguir:
O sr. presidente, na sindicancia, 

considerou e muito bem, o si\ dr. 
delegado um homem digno e um 
digno funcionário. Não depoz co
mo político, depoz como um cida
dão. Assim demonstrou que a di
gnidade pessoal e profissional de 
um homem lhe é reconhecida pe
lo facto de não se vergar ao pêso
da demagogia.

Na sua consciência é um ho
mem digno e um respeitável fun
cionário por não se prestar a ser 
capacho ou lacaio do facciosismo 
politico do grupo a que o sr. pre
sidente pertence.

Foi a sua própria consciência, 
liberta momentaneamente da peia 
demagógica, afastada do veneno,

sua dignidade propna d uiií b#nr 
cidadão, que o levou a praticar 
conscienciosamente esse acto de 
verdadeira justiça. Por isso dize
mos: Ha que distinguir.

Se executou, drést'arte, o pri
meiro acto da peça, foi porque 
deixou no seu guarda-roupa a 
máscara e o punhal a que a sua 
consciência pôz ao abandono n’a- 
quele momento.

Já na segunda parte não suce
deu o mesmo. E porquê? Porque o 
papel a desempenhar era outro, 
era aquele que a sua consciência 
não senlia; era já a sua política 
jurada perante os punhaes espeta
dos na mesa partidaria. (E não 
querem então que dêmos á peça o 
nome de uma perseguição políti
ca!) Gomo iamos dizendo: Na pri
meira parte da peça estava ali um 
homem;cumpriu. Na segunda par» 
te, estava uma máscara; tambern 
cumpriu. Cumpriu como cidadão 
e cumpriu o seu jurado programa 
politico. Vergou e não quebrou. 
Vergou para a esquerda, impelido 
pela sua honra jurada; vergou pa
ra a direita, porque impulso mais 
violento e mais foi te para lá o ar
rebatou.

Assim íicou a vara de vime no 
vai-vem das suas oscilações.

Por isso ha que distinguir.

Cobarde, estúpido 
e mau

Ora vêjam: Ha ahi uma certa foíha 
que ainda nos rescaldos da perseguição 
vem toda aflita por as nossas querelas 
não terem andamento no tribunal. A  ce
gueira e' tão grande que nem sequer se 
lembrou o u v iu  que isso que _ vomitou 
que é o que nos desejavamos. •

Talvez fosse engano. Talvez quizesse 
perguntar onde existe a pistola que atra
vessou o chapeu d’ um seu antigo cama
rada íeat a quem hoje odeia por não que
rer condignamente beber nas suas aguas.

Mas ao mesmo tempo e' bem feito. A -. 
panha Zé\ Para outra vez vai defender 
aquele que nem com uma simples que
rela se desafrontou dos que o insultaram 
cosi os nomes piores que se podem lan
çar sobre um homem.

_ Vê Z i\  Quantas vezes tu e nós nos in-
dispuz- mos £o w  certs gente por causa
n ’ , . râ KÍS ilattf» ; 3  "í 1/  g Citítaque- nos da.. 1 u.^pârao cemitenft; nos,
para a cadeia.

E  para onde irá ele?
Leiam-lhe a sina na palma da mão.
Essa folha que tanto desejo sente pe

las nossas querelas vem 3gora toda en- 
g ra lx a d e ira  dizendo que os seus apelos 
para satisfação dos seus odios, ri-o se re
ferem a um alto magistrado.

Esqueceu-se como ainda se não lem
brou que o mesmo magistrado foi por ela 
atingido quando afirmou que em pleno 
tribunal, estando presidindo o mesmo 
magistrado, se fizeram afirmações contra 
o regimen.

D’esta ainda se não lembrou! Não se 
lembrou porque ainda não teve quem fi
zesse retirar o que afirmou.

MAIS UÍVIÁ.

O presidente da Executiva pretende- 
querelar o nosso jornal e para isso foi in
timado o nosso dirètor a responder a va
rias coisas, que o fulgurante talento de 
S. E x .s entendeu que eram necessarias 
para isso?

E ’ pena que não suba á scena uma re
vista, que é para o que isto estava ria 
conta!

1 p  Ó gíSài 8É0Í-S8
Mssucar

A proposito da crise do assucar, vem 
publicado n’ « 0  Seculo» de 5 do corren
te, um telegrama d’esta vila, cujo conteú
do é tudo o que ha de mais falso e ca
pcioso. O que ali se diz é. o inicio d’uma 
intriga que de resto só vai prejudicar o 
íacioso informador ou informadores.

De facto para 0 comerciante extran- 
g eiro , que é a firma Sanchez &  Herma- 
110, vieram 700 kilos de assucar mas fo
ra divididos por diversos comerciantes
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que juntamente com aquela firma o ha
viam requisitado mediante a apresenta
ção de documentos, devidamente visados 
pelo administrador do concelho.

Tudo lhe serve para intrigar! Jà  não 
tinham outro assunto, deitaram a mão ao 
assucar. São informações de soalheiro.

Porque não informou o informador de 
«O Século» os seus leitores a forma equi
tativa e algo burlesca como a Gamara 
distribuiu as 20 sacas, que ha perto de 
duas semanas vieram?

Outro oficio, outro oficio.

Quem confessa pela faôca.. .
Do jornal «O Mundo»:

f “ Começo  ̂honlem a-fun^onar c(jmissjio Àú 
nomeada de censura á Imprensa deste coneelno, 
sendo este faclo bem recebido por todas as pes
soas sensatas, que ha muito anseiam por vêr 
terminada de vez a linguagem despejada e pro- 
vocadora com que um jornal d’esta terra, n uma 
desorientação que penalisa, continua atacar tudo 
e tod s. lloje apareceram com alguns “ecos,, 
mutilados pela censura os semanarios “0 Do
mingo,, e “a. Razão,,.

Sendo, como diz «O Mundo» que a 
censura é de utilidade por causa da lin
guagem despejada e provocadora, com 
certeza que jà aproveitou alguma coisa» 
Pelo menos as pessoas sensatas assim o 
julgam. Nem precisamos de dizer mais 
nada.

0 que baoeíia?
Muita gente notou no dia 3, á noite, 

que alguns dos mais graduados chefes 
democráticos, cá do burgo, se mechiam 
algo. Vimol-os em varias conferencias. 
Houve tal que nem Chapéu trazia na ca
beça.

A  Guarda Republicana também anda
va em ordens, asçim como 0 administra
dor do concelho.

Emquanto a nós nada notamos de 
anormal, por isso perguntámos, o que
haveria? , \1 S; I  f
PUíU ijubui upbiuá í

Não sabemos a razão porque a Estação 
dos Caminhos de Ferro de Aldegalega 
continua ainda a ser iluminada a petro- 
leo. Serà talvez os nossos apelos que le
vam essa teimosia á continuação do des- 
prezo-imperdoavel pelo bom nome d’esta 
terra.

Sendo Aidegalega iluminada a luz elè- 
trica não vêmos razão alguma para que 
a referida estação seja iluminada como 
qualquer apiadeiro na charneca.

Qualquer fo rasteiro  de fó r a  que che
gue a Aidegalega, com certeza que farà 
imediatamente uma fraca ideia da vila. 
Isto sob 0 ponto moral. Sob o ponto ma
terial apelàmcs para a Associação Comer
cial para que esta se interesse e faça vêr, 
como de facto, os prejuízos materiaes que 
este desleixo acarreta contra 0 comercie 
local.

Quando respondem?
«A Razão» diz no seu primeiro núme

ro que responde sempre quando lhe ba
tem à porta.
' Pois nós já estamos fartos de pergun

tar à referida folha se é verdade o que 
disse em janeiro a respeito dos preços da 
carne pelos quais 0 adjudicatario fora 
obrigado a fornecer, e até agora o res
ponde-se sempre tornou-se no nunca res- 
pondivel. Não admira porque é para «in
teresse público».

flniuersarios
Completou mais um aniversario a ex.ma 

sr.a D. Palmira Marcolino, extremosa fi
lha do nosso amigo sr. Josè Canteiro.

Que conte muitos mais é 0 que since
ramente desejámos como sinceros são os 
nossos parabéns:

Tambem passou no dia 4 do cor
rente mais um aniversario natalício a sr.a 
D. Emilia Maximo Caria, esposa do nos
so presado amigo e correligionário Jose' 
Antonio Caria.

Sinceros parabéns.

Dão haja confusões
Dissemos em tempo que, em princípios, 

eramos contra a censura dos jornaes, mas 
ireste momento e mormente sobre ques
tões internacionaes era admissível 0 freio.

Agora o que não podemos concordar é 
que se forme uma comissão onde entrem 
elementos suspeitos como aqueles que te- 
em de facto perseguido o nosso jornal e 
até mesmo d’ele ter querelado. Não è só 
imoral, é indecoroso e indecente.

Agoja 0 povo d’esta terra e que nos 
escuta, que avalie a força de certos indi
víduos que aceitam o cargo de censores 
da imprensa local que teem àçoes em jui- 
zo contra o nosso jornal e que teent 0 seu 
nome ligado á imprensa da mesma loca
lidade. ^  > > f . í *  *

Tambem era só o que faltava.

íllusical Club fílfredo Keil
Não é no dia 12, mas sim no dia 15, 

que se realisa n’este florescente Club o 
sarau oferecido aos socios e suas ex.mas 
famílias.

Poip* mau caminho ~
O sr. administrador do concelho man

dou no sabado passado, às 15 horas e 
meia, intimar 0 tipograío do nosso jornal, 
pera às 17 levara «Evolução» á censura. 
E ’ claro que não devíamos obediencia a 
tal intimação; primeiro, porque a inthna- 
ção não foi feita a quem devia, segundo, 
porque tal comissão não existe, visto que 
um dos membros não aceitára o logar. 
Mas fique 0 sr administrador sabendo que 
o nosso jornal não vai á censura em
quanto essa comissão não fôr composta 
de indivíduos que dêem todas as garan- 

j tias de imparcialidade, o que não aconie- 
j ce agora e ao sr. Governador Civil parti- 
í cipafemos este caso, pam S.
J*enôo . » -  
aem os seus subõrdmados.

ficçt -.a-

Diz 0 orgão do partido democrá
tico que devem votar no seu par
tido povque tem administrado com 
zelo e inteligencia 0 dinheiro dos 
contribuintes. Não ha dúvida, to
da a gente está d’acôrdo n’isso e 
para elucidar alguns incrédulos 
publicámos o relatorio que a co
missão revisora das contas da Ga
mara apresentou:

Considerando que da folha n.° 7 do 
mez de julho consta que o chefe da se
cretaria Joaquim Maria Gregorio recebeu 
o ordenado d’esse mez por inteiro; e que 
o amanuense Silvestre Antonio Gomes 
Carvalheira recebeu 0 ordenado de 15 
dias, como chefe da mesma secretaria e 
correspondente ao mesmo mez.

Considerando que da folha n.° 8 do 
mez de agosto relativo a empregados de 
secretaria receberam, o amanuense efèti- 
vo Silvestre Antonio Gomes Carvalheira 
o ordenado de chefe da secretaria do re
ferido mez e o chefe interino Joaquim 
Maria Gregorio o ordenado de 15 dias.

Considerando que do mandado n.° 130 
de 4 de abril na importancia de 10S00 
pagos á Imprensa Nacional falta o docu
mento comprovativo.

Considerando que na folha de paga
mento aos empregados da Saude Públi
ca referente ao mez de fevereiro falta a 
assinatura do chefe da secretaria.

Considerando que a folha dos empre
gados da secretaria da Camara referente 
ao mez de janeiro é de 70585,7 quando 
devia ser de 69885,7 visto que o chefe da 
secretaria Artur de Sant’Ana Leite não 
recebeu a importancia de i$oo que cons
ta da mesma folha.

Considerando que a folha de policia do

; concelho referente ao mez de dezembro 
é da importancia de 10S40 quando devia 
ser de 7840 visto que 0 zelador e carce
reiro J. C. L ., da freguezia de Canha não 
recebeu a importancia de 38oo como cons
ta da própria folha.

Considerando que tendo a Camara por 
maioria creado um imposto «Imposto- 
Caes» e nomeado para a fiscalisação do 
referido imposto dois empregados Fran
cisco Bernardo da Silveira e Joaquim Pe
dro Piloto e havendo recurso para os tri- 
bunaes ádministrativos por parte de um 
munícipe contra tal deliberação, e tendo 
sido notificada à Camara no dia 14 de 
agosto a sentença da Auditoria Adminis
trativa mandando suspender a cobrança 
do referido imposto devendo desde essa 
data iterar de receber ® ordenado os eiA- 
pregados para tal nomeados, o que não 
sucedeu, visto que nos mandados de pa
gamento n.03 4 28 'e 429 do mez de agos
to, consta que eles receberam a impor
tancia de 1 5S00 cada um a titulo de gra
tificação como empregados da policia mu
nicipal.

Considerando que a Comissão Execu
tiva reconheceu a situação ilegal em que 
se encontravam estes empregados visto 
que os demitiu sem as formalidades pres
critas na lei para todos os empregados 
que se encontram em situação legal.

Considerando que na verba destinada 
a iluminação de edifícios municipaes exis
tem ilegalmente folhas de jornaes feitas 
com tiragem de cand!eiros, pinturas, as
sentamentos dos mesmos em Sarilhos 
Grandes, concertos, depositos, vidros e 
galerias dos lampeões, tintas, broxas, vas
souras, sacos de cal e condução dos mes
mos para Canha.

Considerando que o mandado de pa
gamento n.° 680 de 3 1 de dezembro na 
importancia de 801800 não tem a assina
tura do presidente nem exists documen
to comprovativo d'esta verb :r entrado 
no cofre de instrução a que . ■ ■■.. destinada.

Considerando que pela v\ -3 çiestma-
frlr: rr\n1 <w'c - i viy1 h:.;L> --
za e concerto d’ este foi pag mandado 
n,° 54 na importancia de 1: perre”.-
centé á verba de reparos e -moervação 
de utensílios para o matadouro, açougue 
e casa da venda do peixe e que este do
cumento nem sequer tem o visto do ve- 
riador do pelouro respétivo.

Considerando que existem dois manda
dos de pagamento relativo a compra de 
gado, material de limpeza e concerto de 
este com os n.° 32 e 10 1, o primeiro, da
tado de 2 de fevereiro e na importancia 
de 32866 e o segundo na importancia de 
3 1S6c), o recibo do primeiro assinado por 
José Maria Capeia e o segundo assinado 
por Antonio Vitorino Mirra a rogo de 
José Maria Capela por não saber o que 
prova que um d’eles é falso.

Considerando que pela mesma verba 
foi pago o mandado n.° 1 18 na importân
cia de 8859 a Severo das Neves Gouveia 
datado de 3 1 de março e autorisado em 
2 de abril que consta de latas de petro- 
leo, vidros, bocaes e torcidas.

Considerando que pela mesma verba 
foi pago o mandado n.“ 138 datado de 8 
de abrii na importancia de 884 despeza 
esta feita com ferramentas para calceta
mento de ruas.

Considerando que pela mesma verba 
foi pago o mandado n.° ig 3 na impor
tancia de 27898 datado de 14  de maio 
quando por essa verba só deveria ser pa
ga a importancia de 17S49 visto que o 
restante devia ter sido pago pela verba 
destinada á aquisição de bancos e urinóis 
e sua conservação como se prova pelo do
cumento junto.

Considerando que pela verba destina- 
i da a reparos e conservação de edificios 

municipais foi paga a despeza feita com 
uma obra na entrada dos Passos do Con
celho na importancia de 264854,5 como 
consta das folhas e mandados seguintes:

F . de
M. n.' 3850
F. de
M. n.‘
F . de . .  15S70
M. n.c

F.
F .
M.
M.
F .
F .
M.
M.
F.
F.
M.
F .
F .
F .
F .
M.
M.

de 23 de m aio .. . . . . .  14S00
de 30 de m aio............. 14830
n.° 2 23 ...........................  1885,5
n.° 238...........................  §40

de 13 de junho........... 13S69
13890 
2820 
$80 

11876 
9860 

i 58o8 
13899 
1 i$8o

» 20 » » ......... .
n-° 3 9 9 ..........................
n.° 400..........................

de 5 de setem bro___
» 12  de setembro—
n.° 4 18 ..........................

de 19 de setembro___
» 26 » » . . . .
» 3 de outubro..........  9855
» 10 de outubro.......  4$5o
n.° 482...........................  66855

622........................ .. iSqon
‘ _ 264854,5

o que perfaz a importancia ácima descri
ta de 264854,5 não tendo sido observada 
as disposições dos art.*s 192 e 193 do Có
digo Administrativo.

Considerando que pela mesma verba 
foi pago o mandado n.° 322 datado de 21 
de julho e na importancia de 2840 a E- 
duardo Batista pelo fornecimento de duas 
chapas esmaltadas para nomenclaturas de 
ruas.

Consjderando que pela mesma verba 
foi pago o mandado n.° 577 de 7 de de
zembro a Severo das Neves Gouveia e na 
importancia de 9836' quando o que deve
ria ser pago era apenas 8870 visto que 
pelo doqumento junto se prova que a im
portancia de 866 era proveniente da com
pra de vidros e torcidas para candieiros.

Considerando que tendo sido adjudica
do em 14 de abril a Carlos Luiz Tomaz 
a construção d’ um cano de exgoto da R . 
da Bela Vista á R . do Mártir de Mont- 
juich pela importancia de 179S98 como 
consta do auto de adjudicação a folhas 46 
do respétivo livro e que ao mesmo indi
víduo foi paga a importancia de 261848 
como consta do mandado de pagamento 

j p.° 23o datado de 2 de junho e do recibo 
ror ele assinado.

verba de fiti-./Onsi jarandp que
j gtoá ror pago presidente da Comissão' 

ixecutiva Manuel P . Gomes a impor- 
u-.icia de 5800 constante do mandadp de 
pagamento n.° 388 datado de 19 de agos
to e considerando que esse mandado foi 
ordenado pelo veriador Antonio C. Saloio 
foi pelo mesmo assinado como secretario.

Considerando que pela verba de lití
gios foi pago o mandado n.°„ 543 datado 
de 24 de novembro na importancia de 
1S60 ao presidente do Senado Municipal 
Augusto G. da Fonseca sem 0 documen
to comprovativo.

Considerando que pela verba destina
da a arborisação foi paga a quantia de 
iSõo autorisada em 19 de fevereiro cujo 
recibo não está selado.

Considerando que pela verba de repa
ro no moinho e reservatorio d’agua foi 
paga a importancia de 165^00 a Carlos 
José da Silva como consta do mandado 
n.° 282 datado de 4 de julho, provenien
te d’ uma canalisação de tubos de duas 
polegadas e n’ uma extenção de 152 me
tros, sem que a Camara tivesse cumpri
do o disposto nos artigos 192 e ig 3 do 
Código Administrativo.

Considerando que pela verba destinada 
á construção d’ um urinol foram pagas as 
importancias de 1822 e 1S98 constante 
dos mandados de pagamento n.*s 473 de 
17 de outubro e 5 10 de 3 i do mesmo 
mez, quando existe uma verba especial 
para estes trabalhos.

Considerando que pela verba destinada 
aos vencimentos dos empregados do «Im- 
posto-Caes» foi paga a importancia de 
14S00 proveniente do ordenado dos pri
meiros 14  dias de setembro e constante 
dos mandados n.°s 552 e 553 datados de 
14 de setembro aos empregados Francis
co Bernardo da Silveira e Joaquim Pe
dro Piloto, quando 0 dito Imposto estava 
suspenso por sentença da Auditoria Ad
ministrativa notificada à Camara cm 14 
de agosto e tendo os mesmos empregados 
recebido 0 mez anterior pela verba da 
policia municipal.

Considerando que pela verba destinada 
a transportes e mais despezas feitas em 
serviço da Camara foi paga ao presidente
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da Comissão Executiva Manuel P . Go
mes a importancia de 5S6o constante do 
mandado n.° 368 datado de 7 de agosto 
e autorisado em sessão de 13 do mesmo 
mez pelo veriador Antonio C. Saloio que 
assina, como secretario, assinando o reci
bo e como presidente o dr. Manuel P. 
Gomes.

Considerando que à sessão de 13 d'a- 
gosto em que foi autorisado este paga
mento, presidiu Manuel P. Gomes e não 
Antonio C. Saloio.

Considerando que pela mesma verba 
foi pago ao presidente da Comissão Exe
cutiva Manuel P. Gomes a importancia 
de 4$oo por despezas feitas em Lisboa 
nos dias 13 e 14 de agosto para tratar do 
recurso contra a suspensão do «Imposto- 
Caes» e no dia 18 do mesmo mez para 
assinar o termo de fiança na Alfândega 
de Lisboa, para transporte de materiaes 
de luz elétrica constante do mandado n.° 
389 datado de 19 e autorisado em 20 por 
Antonio C. Saloio servindo de presiden
te, quando a essa sessão presidiu Manuel 
P . Gomes, assinando Antonio C. Saloio 
como secretario.

Considerando que pela mesma verba 
íoi paga ao presidente da Comissão Exe
cutiva Manuel P. Gomes a importancia 
de 892 proveniente de despezas feitas em 
Lisbôa como consta do mandado n.° 43b 
datado de 2Q de setembro e autorisado 
em 1 de outubio assinando como crèdor 
e como presidente da Comissão Executi
va o dr. Manuel P. Gomes.

Considerando que pela mesma verba 
foi paga ao veriador José T . da Silva e 
ao presidente da Comissão Executiva Ma
nuel P. Gomes a importancia de 2$5o 
constante do mandado n.° 460 datado de 
3 e autorisado em 8 de outubro, ordena
do pelo veriador Antonio C. Saloio, assi
nando como presidente Manuel P. Go
mes e como secretários os veriadores An
tonio C. Saloio e José T . da Silva e que 
nem sequer d’e.sta importancia existe re
cibo.

Considerando que 0 mandado n.° 53o 
ttacado dv 14 e aniorbmic «m »8 de no
vembro na importancia de i3$9 7  para 
pagamento ao presidente da Comissão E- 
xecutiva Manuel P. Gomes ue despezas 
feitas em Lisboa, nao tem a assinatura de 
Antonio C. Saloio que o ordena como 
presidente nem a do Dr. Manuel P. Go
mes que presidiu a esta sessão como 
consta do livro das actas não existindo 
recibo d’esta importancia nem qualquer 
outro documento comprovativo.

E ’ a comissão de parecer que as con
tas não sejam aprovadas atentas às mui
tas e graves irregularidades que n’eles se 
contem e que os veriadores que n’eias ti
veram interferencia sejam chamados à 
responsabilidade e à reparação dos actos 
ilegaes que praticaram.

Aldegalega, xo de fevereiro de 19 15.

Este relatorio devia constar da 
acta da sessão da Camara, em que 
íoi apresentado, como determina 
o Código Administrativo, art°,34:

«Art.° 34 — De tudo que oco rrer nas 
sessões se lavrará  acta em lii»'o especi
al numerado e rubricado em todas as 
fo lhas pelo presidente, que assinará os 
respètivos lermos d 'abertura e encerra
mento».

Pois a Camara, no seu alto cri
tério e ao abrigo d’um art.° do tal 
Código Administrativo que tem um 
art.° a menos, não 0 exarou na acta.

Escusado será dizer que as con
tas foram aprovadas, por maioria.

Ora 0 l unico do art.° 76 do Có
digo Administrativo diz 0 seguinte:

«O recurso por parte dos agentes do 
Ministério Público é obrigatorio quando 
as coíitas não fo re m  aprovadas p o r una- 
nimidadade de votos e quando não tiver 
sido satisfeito a despega obrigatoria  de 
pagamento de ordenados aos em prega
dos administrativos».

' 0 sr. dr. delegado não recorreu,

para fazer favor aos ilustres édis; 
Já recebeu 0 pago.

Em vista do que expomos nós 
tambem dizemos como 0 orgão 
d’eles:

Votem na lista apresentada pelo 
partido democrático, se querem 
que o seu dinheiro continue a ser, 
assim, administrado!

Lembram-se d’aquela histórica sessão 
da Camara Municipal em que foi resol
vido telegrafar ao sr. Ministro da Justiça, 
dize^ndo que a permanencia do ilustre de
legado d’ esta comarca, produzia alteração 
da ordem pública, deliberação aprovada 
pela enorme e seléta assistência, segundo 
o que diz 0 orgão onde pontifica o presi
dente'da Executiva?

A verdade d’essas afirmações està nos 
constantes motins, que, por esse facto, se 
teem dado!

Vamos dizer umas coisas que os sapi- 
entissimos édis desconhecem:

Diz 0 ati.° 38 do Código Administra
tivo o seguinte:

“São nulas e de nenhum efeito as delibera
ções dos corpos administrativos que forem ex- 
iranhas ás suas atribuições, ou infringirem 0 dis
posto nos artigos 20 a 26„.

O art.“ 24 diz o seguinte:

“As sessões dos corpos administrativos, que 
serão públicas, deverão reaiisar-se em local pa
ra elas destinado, mas a nenhum cidadão é per
mitido intrometer-se nas discussões, nem fazer 
manifestações de qualquer natureáa, sob pena de 
ser preso, autoado e entregue ao poder judicial,,.

E  fizeram o 14 de maio para entrar
mos no regimen da lei de que andavamos
afastados!

Não digam que foi rara encher a bar
riga, que não ' rdade!

Gaite? cPum soldado
Meu am ór:

Recebi 0 teu retrato que, n’esta inquie
tação constante em que vivemos, veiu 
dulcifkar mais estes dias trágicos de guer
ra com a imagem querida e sempre lem
brada d’aquela que eu, defendendo a Pa- 
tria, confundo com a mesma Patria.

Estàs mais magra, e 0 teu luminoso e 
inquieto olhar de outr’ora parece-me mais 
quieto e como que mergulhado n’uma 
tristeza branda e caridosa que è, como 
a saudade, um martirio e uma alegria. 
Porque se, como julgo, essa tristeza è por 
mim, eu sei que quem ama sofrendo che
ga a amar esse sofrimento sò porque è 
um sacrifício a mais a elevar esse amor 
que nos arrebata, a tornar-nos mais di
gnos da pessoa a quem dedicámos os doi
rados sonhos da nossa mocidade.

Julgas tu que tambem me não lembro 
de ti?. .

Mas hoje, aqui, na vanguarda do nosso 
exercito, no perigo eminente e contínuo, 
eu sou muito diferente d’aquele que vis
te partir da nossa aldeia, com as lagri
mas nos olhos no adeus derradeiro.

Não sou aquele que dizia: — Vou de
fender a Patria, vou dar o meu sangue 
por ela! — com uma angustia mortal a 
gelar-lhe 0 coração ainda que a voz ten
tasse ser firme e vibrante.

Quando parti era o homem sedentá
rio, ligado à sua lareira, á sua leira, á 
sua familia por poderosos laços, o homem 
que abominava a guerra, não por cobar
dia, mas porque os longos anos de paz 
haviam arreíecido o sangue rico e forte 
da sua raça. Era 0 egoista que em mim 
se revelava, era o horror de nunca mais 
te ver, a dor de deixar para sempre a 
minha mãe e a minha irmã. Porque, fi
ca sabendo, a mulher é quem amolece 
toda a energia do homem e nas suas la
grimas muitas vezes lhe afoga, lhe extin
gue a centelha sagrada do heroismo, do

sacrifício e da abnegação. A  mulher è 
im pulsiva... de forma que uma guerra 
preparada a sangue frio, com mobihsa- 
çÕes lentas e sem o rastilho ardente e ab
sorvente do entuziasmo, não lhe faz vi
brar nem um só nervo, se bem que todos 
nós encaremos a guerra atual como uma 
guerra neecessaria e justa, como a reáção 
vigorosa e tenaz de quasi tedos os povos 
da Europa contra o militarismo da Ale
manha e o despotismo deprimente do seu 
imperador.

Esse era o homem que um dia deixou 
a sua aldeia pelos campos de batalha. E 
hoje, afastado da influencia diréta, esma
gadora, que o meio que tu, que minha 
familia exercia sobre mim, eu reconheço, 
que sem perder 0 amôr a todos vòs seu 
mais digno de me chamar filho da Pa
tria, porque a sei amar, porque a sei 
compreender melhor.

Talvez não percebas a forma como eu 
te falo, mas sabe (como eu via isto ou- 
tr’ora e como hoje o vêjo claramente!) 
sabe que acima dos nossos interesses pes- 
soaes, requintadamente mesquinhos e ego
ístas, estão os interesses da humanidade 
que leis1 poderosas regem e para felicida
de da qnal é necessário sempre,, por es
sas mesmas leis, que muito sangue corra.

Se os nossos antepassados não tivessem 
derramado tão prodigamente o seu san
gue, julgas tu que o nosso paiz setia ho
je 0 que é, que nós seram os quem somos?

Comtudo, minha linda açucena lacri
mosa como se o orvalho da madrugada 
te houvesse rociído, eu, defendendo a mi
nha Patria, sou ainda profundamente 
egoista — porque arriscando a minha vi
da procuro assegurar a felicidade futura 
(se acaso sobreviver), a minha proprieda
de, a paz anciada em que todos nós, tu, 
minha familia e meus amigos, vivereis 
até que a Morte os ceife no seu moirejar 
contínuo.

Sei que te vou dar um desgosto com 
esta carta poque tu, levianamente, julga
rás que te esqueci por n.to te escrever 
queixoso d’esta vjda, lamentando a mi
nha sorte.

Não, não a lamento! e a ti amo-te tan
to que te confundo com a figura nobre e 
gloriosa da Patria.

Não, nao a lamento! porque eu sou 
francez e a França na hora do perigo 
distinguiu-me, confiando-me a sua defe- 
za, bradando por mim, como a mãe, n’ u- 
ma aflição, bradaria por seu filho.

Não, não a lamento, porque para o ini
migo se apossar d’este solo bendito è ne
cessário que passe por cima do meu ca- 
daver. Oh! não, nao a lamento! porque a 
vitoria sera nossa, porque a bandeira da 
França nos protege, e porque, com o teu

retrato sobre o coração, eu serei um he- 
roe ou morrerei ignoradamente n’ um 
golpe de audacia tendo comtudo sobre 
mim, erguidas n’ uma benção, todas as 
mãos, todos os corações da França!

. Sempre teu, 

C . . .

t r íMdade c o r r eia
Foi exonerado do cargo de administra

dor d’este concelho o sr. Trindade Cor
reia.

CGnsta que virà desempenhar igual 
cargo o ten en te  reformado sr. Azinhaes.

Não era de esperar outra coisa da inte
gridade de caráter do sr. Governador 
Civil.

Er„’JL - garantida, para semente, 
m lifa, VENDE José Soares. Rua 

do Caes, 22— Aldegalega.

Yende~se
Trez carroças para animaes pe

quenos e duas carretas para bois, 
tudo em bom estado.

Dirigir a José Julio, n’esta vila.

VENDE-SE um tonel de 7 pipas 
e meia. Rua do Quartel, n.° 24.

V ende-se
Carroça baixa em bom uso. N’es

ta redação se diz.

BaUta semente
De boa qualidade, teem para 

vender João Borges Sacoto, Aveli
no de Jesus Relogio e João Baldri
co.

TeleJone 2256-c

\ > H i t %

í ô

ESTABELECI 
H0RTIC0L0

\ Sementes nacionaes e extran-
geiras para 

hortas, jardins e pastos

Preços especiaes para grandes cul
turas e revendedores

Importação e exportação dlréías

ADUBOS 
INSECTIICIDAS E UTENSÍLIOS

Ç rar.de variedade erq 
plantas de estufa e ar livre

t  ' U s $ 0 £ j

V  i v e i r o  *»:

.la i *  Antonia lo Pifiheio
(ás Laranjeiras)

Enyiam-se catálogos ilustrado* grátis

*Dp. •Perdigão
Mudou a sua residencia para a

Jtfachado Santos, 37
(Antiga R. do Pôr,o)

Aldegalega.
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i  T i p o g r a f i a  P O T O R I  
@  *  *  ©

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

DIPLOMAS, CIRCULARES, EDITAES,
AVISOS, PROGRAMAS, FACTURAS BILHETES DE 

ESTABELECIMENTOS,
PROSPECTOS, POSTA ES, RECIBOS, ENVELOPES E PAPEL 

TIMBRADO, CARTAS FÚNEBRES, 
MEMORANDUNS, BILHETES PARA RIFAS, IMPRESSOS 

PARA REPARTIÇÕES DE FINANÇAS, JUÍZO, 
■GAMARAS MU NiCIPAES E TODOS OS 

TRABALHOS DE LUXO

m m m m  § m m m im m

ESTEVÃO AU80ST9 HUHES
S U C E S S O R  D L  

Miguel JLugiista Mimes

Casa fundada em 1867

• DS ■

JO A E  S O A R E S

A r t i g o s  D i v e r s o s

Especialidade 
em chás e cafés, vmhos imos 

e do Porto, cognac, genebra, lico
res nacionaes e extran- 

geiros

Execuía qualquer ma 
tíeío á vontade do 

freguez

Encarrega-se da com
posição e impres

são dejornaes

i\m im  m m®
deposito de tabacos,

farinhas e azeites

ESTANCIA DE MADEIRAS 

DROGAS E OUTROS ARTIGOS

85, (6, \1,
LARGO DR. JVSSGOEL BQW3BÃRDÂ
------------------- (8, (9 , 2 0  --------------------

A l c o c h e t e

F o r a è c e  t o d o s »  o s  t r a l  > a l  l i o s  p è l o s  
m e s m o s  p r e o o s  p o r q u e  o s  

f o r n e c e m

2 2  = Rua do Qges = 2 4
A l d e g a l e g a

Oficina de Canceiro
—  de —

ustQ José M ip s  Juiir
Encarrega-se de todos os servi

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

L a r g o  d a  E i r a ,  

fihDEGfiifcEGH

a s  s u a s  c o n g è n e r a s  d e  J L i s l ^ ò a

C A R T Õ E S  D E  [ V I S I T A
DESDE 20 CE^TÂVOS 0 CEMTO

r

©

f  k  ALMIRANTE CÂNDIDO l)0S REIS, 44- 1° f  

Hlèplep fe iilsje

L I V R A R I A

VENTURA ÁBRÁNTES
80 -- Rua do Alecrim - 82 

L IS B O A

Casa p rem ia d a  n a  exposição n a 
c ion a l das a r ies  grafícas  

=  1913 =

Especialidade em trabalbos
-ss OPOGRfíFíSOS

Agente exclusivo dos figurinosg 
« A  MODA ID E A L  D E P A R IS »  

a S 1 5 cent.

Feijão  ca rrap a to
até 300 litros vende FRANCISCO 
MANHOSO IÇA=Rua do Quartel.—
A ldegaiugc

-Manuel H enrique M onte iro
Encarrega-se de todos os trabalhos da industria de carruagens

V e n d e - s e  feijão carrapa
to para semente a 1$50 cada al
queire. Trata-se com Albino Bru
no— Aldegalega.

wtm*ss.
Uma morada de casas na rua 

Magalhães Lima, 67. Trata-se com  
José Maria iça— Aldegalega

Borras e sarros
Çregorio Çil com fábrica de dis- 

tilação, previne aos ex.mos lavrado
res e demais pessoas interessadas, 
que compra qualquer quantidade 
de SARROS, BORRAS ESPREMIDAS 
E SECAS E EM ESPECIAL .BORRAS 
EM LIQUIDO por preços muito ele
vados p pede para não ligarem 
negocio com outros senrantes con
sultar os seus preços.

i l l l i i l u
as» sm
« É !

Fnnoísco km de Faria
Faz dezenhos para construções civis, 

fiscaSisação ds obras, 
orçamentos e empreitadas

Em Aldegalega: Sinfronio Fer
nandes de Carvalho & C.a, Praça 
da Republica.

Em Setúbal: Avenida Todí, 209 
— í.%

II

propriedáde do Centro P ŝpublicaqo £voluciomsta 31 de Janeiro


