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Liquidação d’um protegido

ifiaria aos 5a
Como a actual vereação 

respondia aos ladrões d'es
te municipio mesmo no tem
po da monarquia têmol-o 
nós aqui mostrado bastas 
veçes; e para se conhecer da 
ra~ão com que sempre o fa- 
%ia vamos nós, mais uma 
ve\, mostrar aos nossos es
timáveis leitores com a se
guinte sentença da Audito
ria do contencioso adminis- 
trativo d'este districto:

Vistos os autos, mostra- 
se que Jacob Castiço veio 
a este juizo reclamar con
tra as deliberações toma
das pela Camara Municipal 
do concelho de Aldegalle
ga do Ribatejo em suas ses- 
sq js  ordinarias de seis, tre
ze e vinte de Setembro de 
mil novecentos e nove, em
quanto ellas se referem ao 
suplicante, que, pela ultima 
deliberação referida, foi de
mitido do logar de zelador 
municipal, emprego que 
exercia desde mil oitocen
tos noventa e dois e para 
o qual tinha pago os direi
tos de mercê, havendo sido 
nomeado pelo Alvará de 
deseseis de setembro d’es- 
te anno.—E pede a annul- 
lação das deliberações to
rnadas com os fundamen
tos constantes da petição 
de folhas duas e que são os 
seguintes:—ter sido o re
clamante sempre conside
rado por todas as verea
ções transactas como um 
empregado obdiente e ze
loso, probo e cumpridor 
dos seus deveres, represen
tar a sua demissão um acto 
desleal de perseguição po
lítica tendente a fovorecer 
amigos e correligionários 
da camara reclamada e se
rem as deliberações toma
das sobre objecto estranho 
á sua competencia e attri
buições, visto como a sua 
demissão teve por pretex
to, conforme allega, um 
supposto crime de suborno 
praticado pelo reclamante,

cujo julgamento só perten
ceria ao poder judicial e foi 
baseada n’uns autos de 
transgressão de posturas 
munieipaes que deviam ser 
antes remetidos ao juizo de 
direito para ahi serem jul
gados, nos termos do De
creto de seis de novembro 
de mil novecentos e dois.— 
Instrue o reclamante o seu 
requerimento inicial com 
a pública-fórma do alvará 
da sua nomeação, com o 
conhecimento da ultima 
prestação dos direitos de 
mercê devidos pelo seu em
prego e com uma certidão 
das decisões reclamadas.— 
Seguiu o processo seus re
gulares tramites, sendo 
citada a camara municipal 
de Aldegallega do Ribate
jo e offerecendo esta pelo 
seu presidente a contesta
ção de folhas treze e seguin
tes, em que impugna a ar
guida illegitimidade e ille- 
galidade das delibeiaçõés 
reclamadas com os funda
mentos de que a camara 
usou dum direito que tem, 
mandando syndicardos a- 
ctos irregulares praticados 
pelo reclamante no exercí
cio do seu emprego muni
cipal, de que usou d’u.m di
reito e cumpriu o seu de
ver, demitlindo-o depois 
de o ouvir, de o convidar 
a apresentar a sua defeza, 
dernittindo-o em vista das 
provas existentes contra 
o reclamante no processo 
respectivo de investigação; 
—que o facto nada tem 
com o julgamento das 
transgressões de posturas 
e assim, insub>istem as ra
zões do reclamante, que 
contrariamente ao que aí- 
firma, era um mau zelador 
do municipio.—Para justi
ficar esta sua ultima allega- 
ção junta a camara as duas 
certidões de folhas vinte e 
vinte uma, instruindo, a sua 
contestação ainda com as 
cópias das actas das ses
sões de seis e virue de se

tembro na parte respeitan
te á questão em debate e 
com a cópia do processo 
da syndicancia relativa ao 
reclamante.—Não se susci
tando dúvidas quanto á le
gitimidade das partes nem 
quanto á competencia d’es- 
te juizo, visto o disposto no 
numero um do artigo tre
zentos vint-e e cinco do Co- 
digo Administrativo de mil 
oitocentos noventa e seis 
e do parágrapho primeiro 
do artigo primeiro do De
creto de treze de outubro 
de mil novecentos e dez, 
cumpre-me conhecer d<> 
objecto da presente recla
mação.—Pelo exposto, po
is e

Considerando que tanto 
pelo número desoito do ar
tigo cincoenta e um do Có
digo Administrativo de mil 
oitocentos noventa e .seis 
em cuja vigência foi to
mada a deliberação de vin
te de setembro de mil no
vecentos e nove, como pe
io número oito do artigo 
cento e tres do Código Ad
ministrativo cie mil oitocen
tos setenta e oito, actual
mente em vigor (artigo 
primeiro do Decreto de tre
ze de outubro de mil no
vecentos e dez), têem as 
camaras competencia para 
demitir os seus emprega
dos, uma vez que sejam 
previamente ouvidos e des
de que pratiquem faltas 
graves no exercido das 
respectivas fu n c ções;

Considerando que, pelo 
contrario, não tem este jui
zo competencia para julgar 
ou conhecer da convemen- 
cia ou inconveniência das 
decisões tomadas por qual
quer organismo ou corpo 
administrativo (artigo, tre- 
sentos e vinte seis do Có
digo de mil oitocentos no
venta e seis) e, assim, nem 
sequer é de attender as ra
zões allegadas pelo recla
mante de que a camara 
com as deliberações. toma
das pretendia favorecer 
amigos e correligionários;

Sendo, de notar, todavia, 
que não fez o reclamante 
prova alguma a tal respei
to, como a não produziu 
relativamente ás suas afir
mações, de que foi sempre 
um empregado zeloso, e

de que a sua demissão foi 
baseada em objecto extra- 
nho ás attribuições e com
petencia da camara recla
mada;

Considerando que os 
documentos de folhas vin
te e uma, não arguidos de 
falsidade, como o não fo
ram nenhuns dos existen
tes nos autos, estabelecem 
uma grave presumpção 
contra a parte das allega- 
çoes do reclamante a que 
os mesmos documentos se 
referem;

Considerando que não 
ha lei nem regulamento de 
administração pública que 
véde ás corporações o di
reito de fiscalisar e syndi- 
car d o s actos dos seus em
pregados, e, antes, essa 
missão lhes cumpre pelos 
respectivos presidentes, 
sendo no caso applicaveis 
os artigos sexagessimo se
gundo número seis do Có
digo Administrativo de mil 
oitocentos noventa e seis, 
artigo cento e nove núme
ro onze do Código Admi
nistrativo de mil oitocentos 
setenta e oito. e- outras dis
posições em vigor;

Considerando, portanto 
e finalmente, que as deci
sões reclamadas não pade
cem de qualquer dos ví
cios enumerados quer nos 
números do artigo trinta e 
um do Código Administra
tivo de mil oitocentos no
venta e seis, quer nos do 
artigo trinta e cinco do Có
digo de mil oitocentos se
tenta e oito, nem ha offen- 
sa nos autos provada, de 
direitos fundados em qual
quer lei ou regulamento; 
Nestes termos.—Julgo im
procedente a reclamação 
de folhas duas e válidas, 
nos termos da lei, as deli
berações reclamadas, con
demnando o reclamante 
nas custas dos autos com 
o minimo de procuradoria 
para a camara municipal 
de Aldegallega do Ribate
jo. Intime-se e registe-se. 
Lisbôa, dez de janeiro de 
mil novecentos e onze. (as
signado,):—«Mauricio Ar
mando Martins Costa», Es
tá conforme. Secretaria da 
Auditoria do contencioso 
admirnstrativo no districto 
de Lisbôa, aos 17 de janei

ro de 1911. — O Secreta
rio, Francisco Bernardino 
Cardoso.
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OS PADRES
X

Um povo que supoe existir-uni 
Deu.s, é ind.i§out.ivelmente estn- 
pido.—Victor Alfien.

Deus é uma eternidade sem 
tempo, uma imensidade sem es
paço, uma substancia. Ss.em atribu 
to, uma causa sem efeito, um. ser 
ilogico, um ente que não se con
cebe, a negação da negação, o 
nada,—F. Pi y  Margalf.

Segundo Laplace, Deus é uma 
hypotiiese inútil. Pois bem, nós 
ajuntamos-lhe est’outra palavra:, 
a b s u rd a— Para f Ja  vai.

Ás duas potências do- mysti- 
cismo, Deus e imortalidade, não. 
são admissíveis pela râzão pura 
—Kant.

0 . cristianismo, não predica se-. 
não ó servilismo e a dependencia., 
O seu espirito é demasiado fa.vo- 
ravel á tirania. Os cristãos foram 
feitos para serem e§cra,vos. —- 
Pousseau.

0  homem é a sciencia, Deus 
a ignorancia. O homem é a ver
dade. Deus é um erro.—E \  Su- 
ner y  CapdeviHa.

A ideia de Deus implica a 
abdicção da justiça e da razão 
híimana: — é a negação mais de
cisiva da liberdade, e conduz ne
cessariamente. á escravidão da. 
humanidade, tanto em teoria co
mo. na prática.—Bakounine.

A religião é a inimiga declara
da da sciencia, cia civilisação e 
do progresso.—A. Carfey.

0  que ama a, verdade, odeia 
Deus, e os deuses. —- Schope- 
nhaner.

Emquanto. o cristianismo des
troe as. energias do individuo,. 
predicando, a humanidade—cau
sa embrutecedora. do carácter— 
e a resignaoão.—-causa desconjun- 
tiva da vontade— Sa.ta.n, o gran
de proscrito, permanece reduzi
do a si proprio, batalhando, tre
mulando contra «o altissimQ.» Q- 
seu punho crispado.—Eduardo, 
Lamacois...

A crença em Deus não. tem 
razão de ser, porque, quando di
zemos Deus, não concebemos na
da, nem tão pouco, s.abemos a  
que queremos dizer;

Deus, portanto, nada significa, 
—Alexandre Dermas.

Vejâmos agora para remate fi
nal várias definições do-Barão.. 
d^Holbach, no seu livro «Theolo<~ 
gia de Algibeira».

DEUS. Palavra synonima.
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t a d r e ,  ou se quizerem, é o-«facto- 
tem »  dos theólogos, o primeiro 
a g e n te  do clero; o encarregado 
dos negocios, o fornecedor, o in
tendente do exercício divino. A 
palavra de Deus é a palavra dos 
padres-; a gloria de Deus é o o r 
gulho dos padres; -a vontade de 
Deus é a vontade dos padres. 
Crer em -Deus, é orernO  que di
zem os padres.

Quando se di7. que Deus está 
em Colera, isto significa que os 
padres estão de mau humor.

A religião é a aliada nat.ural- 
-írrente do rico. . .

Quem diz Igreja dirá sempre: 
capitaes imobilizados, adoração, 
sustento de qualquer classe de 

■'bonzos, sanguesugas dos traba 
lhadores.—Gamille Per-t.

'' ■ 11 ̂ —«&'■------ 
Êaría abevía aos caktmnia- 

òores
Ê ’ 'realmente extraordinaria a 

iHaneira desleal como se tem fei
to a politica nos últimos tempos 
n ’esta terra utilisando-se de to 
fios os ílieios improprios e vergo
nhosos para desacreditarem e di
famarem áquelles que são intran
sigentes e que têem independen- 
■oia de carácter. Consta-me que 
sou calumniado por uns typos 
quaisquer,—não tendo esses typos 
a hombridade precisa para me 
lançarem essa calúmnia na mi- 
elis frente, para assim lhes pe
dir explicações immediatas da 
sua ousadia, preferem -antes di- 
eal-o na minha ausência —e por
que sou eu calumniado? Sou. 
unica e simplesmente, por ter 
felizmente sytnpathias nas classes 
trabalhadoras, por nunca me ter 
desviado da minha linha de con- 
dueta, finalmente, por ser cohe- 
rente com os principios que af- 
firmei. Deixem-se de me fazer 
essa guerra -de toupeiras, e ve
nham  a público 'demonstrar e 
provar com factos que fui eu um 
dos que incitou e orientou as 
mulheres á gréve, a fim de, os 
-senhores, mais facilmente -me -po
derem-con fundir, conseguindo as 
s«n desprestigiar-me, imeompati- 
bilisar-me com a classe -dos ue 
gociantes de carne de porco. 
•Deixe-m-se d ’es>ses expedientes-, 
porque a calúmnia dura, unica e 
cSckisiv-am-en-íe -o tempo preciso, 
p a ra  -de momento, sirgesti&aat 
ingénuos e inconscientes, mas 
-depois, quando palpavelmente se 
vê >a, realidade dos factos, -os -q-ue 
se servem d’esses meios de com
bate, -ficam indisou tivelm ente 
mergulhados na lama. Porque fi 
fealmente o que são os individuos 
que se servem d-esses expedien
tes? São evidentemente criaturas 
-crassas, verdadeiramente bron- 
•cas, malintencionadas, e d ’um 
■cretinismo de tal ordem, -que não 
vêeta qire inspiram repugnancia 
e desprezo aos seus semelhantes. 
Senhores calumniadores, argu
mentem com provas, sirvam-se 
•de meios lícitos -p leaes, comba
tam-me dentro do campo da ver
dade e da justiça, e não se sir
vam d’esses processos vergonho
sos, querendo assim incompati- 
bilisar-me com toda a ciasse dos 
negociantes de carne de porco, 
porque dentro d ’essa classe, ha 
alguns de quem sou amigo pes
soal. De futuro, senhores calum
niadores, hão de convir que, a 
vossa calúmnia, lhes não deu os 
resultados desejados__José Cy
priano Salgado Junior.

A o s  s e s l i o i i o s
Livros de recibos de rendas 

de casas a mezes com 250 folhas, 
^00 réis. Tambem ha cadernetas 
de 50 folhas a 250 réis e de 100 
a 400- Pedir n ’esta redacção.

C ARTA
Pédem-ncs a publicação 

da seguinte carta-:

Sr. Redactor.
Mais uma vez me veio bater á 

porta, a calúmnia anonyma. Es 
ta manifestação suprema da co
bardia -humana, não se apresen
ta agora envolta -na carta trai
çoeira que mão invisível forja-, 
nem no pasquim difamante que 
almàs torvas de mizeraveis lan
çam a lume, na consciência da 
impunidade que lhes é garantida 
pelo mysterio da sombra a que 
se acoitam. Vem arrimada ao 
DIZ-SE, que é, corno todas as 
demais fórmas de 'difamação 
anonyma, a summa essencia da 
vileza, dâ indignidade-e da -abje- 
cçâo de caracter.

Estes períodos-perlimrnaTes Vem 
a proposito dos incidentes ultima
mente succedidos n’esta terra, en
tre industriaes e operarias, -na 
parte em que o -meti nome -noi
tes foi envolvido e abocanhado.

Não dei crédito aos primeiros 
rumores que junto de mim che
garam, porque os considerei de tal 
fórma desti tu idosdeverosi milh an
ca e senso, que'os releguei á cate- 
goria das coisas absurdas que-nem 
referencia ou apreciação mere
ciam. De -resto, julgava ter o di
reito de co-nsiderar que todos os 
actos da minha vida, durante a mi
nha permanencia n’esta terra, que 
já  não é curta, punham a cober
to -o meu nome de insinuações de 
natureza, tão pérfidamente afíron- 
tosa -e tão deslealmente malévo
la. Enganei-me. Voz amiga affir-, 
mou-me, garantindo a affirmativa 
cem a sua palavra de honra, que 
as insinuações, a principio occul 
tamente lançadas, se avolumavam, 
attingindo para muita gente, fa 
cilmente impressionáVel, as pro
porções de verdades, indiscutí
veis e authenticas.

As accusaçSes que me são fei
tas, pódem, resumidamente, con
substanciar-se no seguinte:

Orientar, e dirigir as operarias 
grevistas no seu movimento e 
uas suas reclamações;

Incitar vários elementos d ’es- 
ta  terra á destruição das proprie 
dades dos senhores industriaes 
de chacinaria.

Para que eu tomasse a peito 
tão fervorosamente a execução 
d’estes projectos sinistros, seria, 
crieo eu, necessário, que algum 
resultado material ou moral d’a- 
hi me adviesse.

Debaixo do ponto de vista ma
terial, por mais que presente e 
que investigue, nada me diz o 
meu raciocínio que eu pudesse 
obter com a destruição da pro
priedade alheia. Rancores irre
primíveis? Odios irrefragaveis 
e dominadores?

Porquê?
Co-m todos os membros da clas

se dos industriaes de chacinaria, 
eu tenho mantido, desde ha mui
to, as mais cordeaes relações e 
com alguns até, aífectuosas e es
treitas ligações de amisade.

Não se filiando a accusação que 
me assacam em despeitos, inimi- 
sades ou disputa desleal e trai
çoeira de interesses, aonde exis
te a causa que justifique, ao me
nos, apparentemente, a minha 
acção ou inspiração criminosa e 
demolidora?

Chega a ser irrisória, por de
masiadamente tola, a phantasia 
dos calumniadores.

Resta o aspecto moral do en
venenado incidente. Surge com 
elle nítida e descoberta a pseu
do politica vilissima do persona
lismo, que de ha muito mancha 
ignominiosamente a grande e fer- 
tilisadora politica da verdade e 
dos principios.

Pensou se em diminui r ou an- 
niquilar algum pequeno prestigio, 
que o meu nome, pelos meus a- 
ctos, tivesse conquistado entre os 
elementos que apoiaram as rei
vindicações das operarias em gré
ve e  lançou-se sobpertjciamente 
a atoarda calumniosa, tendente a 
malquistar-me com uma classe 
inteira.

Escudando se -com o DIZ-SE, 
que é a arma intangível dos -ca 
lumniadores, ella foi seguindo o 
seu precurso, colhendo de boca 
em bôca novo alento, até chegar 
á cathegoria de verdade absolu
ta  e "como tal ser acreditada p e 
la classe a quem originariamente 
se destinara.

Estava consumrcada a infâmia!
Pouco importavam os proces 

sos seguidos, 'comtaivto que se 
atli-r.gisse >os fins almejados.

En não envprazo os senhores 
calumniadores convictos e diffa- 
madores professos, a que exibam 
publicamente -os elementos de 
prova, ou os indícios ao menos 
que pessuam e pelos quais se de
monstre a minha interferencia 
directa ou indirecta na orienta
ção e direcção da gréve, ou no in
citamento á destruição da pro
priedade de quem quer que seja, 
porque sei de antemão que os 
biltres do seu estofo se somem 
na sombra quando os chamam á 
•responsabilidade das suas torpe- 
zas. Tão pouco protesto contra a' 
vilania que me arremessam. H a
bituado a ser alvo das-calúmnias 
dos prefissionaes da mentira, vol 
vo o r-osto -e affasto-me n’um ím 
peto de repulsão e -nojo quando 
ellas estorvam o caminho dos 
meus passos.

Appéllo-, apenas, para a consci
ência dos -homens de bem p-orque 
ahi-, 11’esse refúgio sagrado, en
contro o alento e o conforto pa
ra reagir contra as vicissitudes 
da vida e continuar mantendo, 
de fronte erguida, a norma inal- 
teravel do dever e da honra.

Os edifícios construidos com a 
argamaça da infâmia e da calúrn- 
nia, cahem ao mais ligeiro em 
bate da verdade refulgente e 
avassaladora.

E  este ha de cair afundando 
nos seus escombros os obreiros 
da preversidade e do crime, que 
o erigiram.

Agn-ardêiros, porque o tempo 
é o grande executor da suprema 
justiça.

Que ninguém mais se incom- 
mód-e de futuro a calumniar me 
para albeiaí sympathias pessoaes 
ou políticas que eu possa mere
cer a qualquer classe, porque é 
um trabalho que, tem tanto de 
degradante como de inutil.

Eu nada quero da politica.
Não aspiro a supremacias par 

tidarias, não desejo chefias loca
es, nem quero honrarias ou be
nesses.

Não disputo a ninguém as si 
tuações que obtiver pelo direito 
legitimo de conquista. Não con
trario ambições, se ellas existem, 
nem ponho diques ou impecilhos 
a aspirações ou vaidades seja de 
quem for e sejam quais forem os 
fins que as originem.

Deixem-me em paz no acon
chego da minha vida íntima e no 
exercício da minha vida profissio
nal, para o qual bem poucas 
energias me restam.

Assim ficarei bem, porque a 
ninguém estorvo nem contrario, 
embora fique commigo a mágua, 
muito profunda e muito dolorosa 
de ter havido alguem, n’esta ter 
ra, tão injusto ou tão mau, que 
julgasse o meu carácter capaz de 
promover a prática do crime!

Foi mais uma illusão desfeita, 
n’esta vida de iliusões eternas.

Pela publicação d’esta carta 
confessa se muito reconhecido o

O D O M I N G O

seu Am.° e Correligionário Mt.° 
Obgd.°—Manuel Ferreira Giral- 
des.

íLomineniarios & Moíicias
«feíasàa «le yepatpífdoircs

Foram nomeados pela camara 
para a junta dos repartidores os 
nossos amigos Antonio Luiz 
d’Oiiveira e Antonio Marques 
Peixinho, effectivos; e Francisco 
da Costa Moura e José^os San
tos Anino, substitutos.

iF o lh a  Ssova»
E ’ este o titulo d’um novo col

lega qire ha pouco começou a pu
blicar-se em Villa Franca de Xi- 
ra e que acaba de visitar-nos. 
Agradecemos e ern troca vamos 
enviar o -nosso modesto semana
rio.
í̂ jíásiPisESçSes em divida

O praso para as declarações e 
fianças relativas ao pagamento 
das contribuições em divida ao 
Estado, a que se refere o decre 
to ultimamente publicado na folha 
■official, foi prorogado até 25 do 
corrente.
E'>e-3e;s«c«So cie Ssoassa

O «Diario ‘do Governo» de 
19 do corrente publica o despa 
-cho concedendo ao engenheiro, 
sr. Fernando de Sousa a exone
ração que pediu dos cargos de 
vogal e secretario do concelho 
de administração dos Caminhos 
de Ferro do Estado.

.15erciearSa D c bejo c v .i i  1 ©a
Com este nome abre hoje ao 

público um importante estabele
cimento de mercearias e ferra
gens na rua Cand-ido dos Reis, 
onde se achava installada a far
macia Cunha,
Sim sseação

Pela camara foi nomeado inte
rinamente para fazer clinica na 
freguezia de Canha, o sr. dr. 
Francisco Mendonça Pinto de 
Sousa.

BSdsaeação |>«j?5s!as’
Por ordem do ministro do in

terior, o director geral de ins
trucção primaria enviou um offi
cio a todos os inspectores e sub- 
inspectores do paiz, no qual se 
determina que estes entrem em 
relações com todas as commis
sões districtaes, munieipaes e 
paroquiaes, auctoridades da arca 
das suas eireumscripções e indi
viduos ou collectividades que se 
interessem na obra da educação 
popular, para que, assim, se es 
tabeleça a livre cooperação, ne
cessaria para a difiusão do ensi
no primário, promovendo, so 
bretudo, -que as corporações 
administrativas e iniciativas 
particulares auxiliem, tanto 
quanto possivel, o pagamento 
das rendas de casa, mobilario e 
material das novas escolas crea- 
das pela Republica, de modo 
que estas possam abrir se desde 
já.
Associação «!c classes 

t r a b a lh a d o r a s
As classes operarias d ’esta vil

la reunidas em assembleia geral 
na séde do Aldegallense Sport- 
deliberaram nomear provisoria
mente para directores da sua As
sociação os cidadãos Abilio da 
Silva Caria, presidente; 1.° se
cretario, Joaquim Amadeu Gre
gorio; 2.° Manuel da Veiga; the
soureiro, Manuel Ladislau; vo
gais: Francisco dos Santos e Ro- 
mão Agostinho. Mesa da assem- 
bléia geral: Theodoro Manuel 
Teixeira, presidente; 1.° secreta
rio, José Rodrigues Paricão; 2.° 
Antonio da Veiga Marques.

— Hoje, pelas 3 horas da tar
de, realisar-se ha uma reunião 
na séde da associação.

P s^ s ie s ío
A proposito de falsas noticias 

atiradas mais dVilas co-m garra
fões de vinho, etc,, para certa 
imprensa da capital, reuniram na 
noite de quinta feira passada na 
séde da sua associação, em gran
de número-, os agricultores d’es- 
ta villa para lavrarem o seu pro> 
testo contra essas aleivosas noti
cias, cujo aviltante fim é pGr 
este bom povo n’uma guerra d ’o- 
dios vergonhosa e véxatoria, Che». 
ga a parecer impossivel que ha
ja  homens—se é que merecem 
este nome—tão crueis, tão cur
tos e tão tacanhos, que para a 
realisacão dos seus imagina-rios 
fins desçam á calúmnia e á intri
ga próprias de tresloucados.

Seja tudo ern seu proveito?

T e a ír o  $a!S© E S ecreio  P o -  
psaiar.
U espectáculo que hoje deve 

realizar-se com a primeira e uni
ca representação-de Enrico Den- 
sen, o célebre actor transformis- 
ta-muudial que fez a admira-ção 
do público de Lisbôa durante 15 
dias successivos no Salão Rocio 
Palace, deve agradar immenso. 
O programma cinematográfico é 
attrahente de novidades entre el
las o drama d’arte «Beatriz Cen- 
ci».

A Empreza offerecerá hoje en
trada a 20 crianças da escola of
ficial do sexo feminino.

Deve ser uma noite bem pas
sada.
; 4 SSepsíSí §!**«..

Subordinado a este titulo ini
ciou a sua publicação era Lis
bôa, no domingo passado, um no
vo diario republicano, sob a di
recção do sr. dr. Antonio Josê 
d’Almeida, digníssimo ministro 
do Interior.

Ao novo confrade appetece- 
mos a mais longa e próspera exis
tencia.
E^oliciafâacisío da  v i l la

Retirou na passada segunda 
feira a guarda republicana que 
n’esta villa estava de serviço sob 
as ordens do alferes Rodrigues, 
sendo substituída por outra de 
infantaria 5 que para aqui veio 
no dia 19.

í»or  ffa!ía d e  e s p a ç o
O espaço que reservavamos 

para esclarecer aos nossos leito
res o motivo d ’uns rumores trai
çoeira e criminosamente lança
dos para ahi com fins qne nin
guém melhor ou mesmo tão bem 
como nós conhece, tomaram-no 
as cartas dos nossos amigos e 
correligionários, srs. Manuel F e r
reira Giraldes e José Cypriano 
Salgado Junior, presidente e vi
ce-presidente da camara respe
ctivamente.

Estás a vêr, amigo leitor. . .  a 
razão por que a calúmnia e a in
triga appareceram contra estes 
dois honestíssimos cidadãos: pre
sidente da camara, o primeiro; e 
vice-presidente, o segundo.

Não é preciso pôr mais na car
ta! . . .

Quanto a nós, por tolice, hou
ve quem quizesse fazer-nos em 
torresmos uma noite d’estas sem 
se lembrarem que somos tão ma
gro que só poderiam aproveitar 
os ossos e uns coiratos, e que fi
caria roubado quem os aprovei
tasse para temperar a feijoada.

Com escriptorio na rua 
João de Deus, n.° 73. En
carrega-se de solicitar em 
todas as rerpartições da 
comarca e fóra delia, por 
preços muito diminutos.
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Êarta aberta ao povo òc Aí- 
òcgalíega

Está terminada a gréve. 
Emquanto as resoluções 
permaneciam indecisas a- 
fastámos-nos sempre de 
um e outro grupos contrá
rios, procurando, no em- 
tanto, nos nossos artigos 
harmonisar ambas as par
tes. Eramos levado a isto 
pelas considerações que 
nos sugeriam a situação 
dos litigantes. Dar uma 
opinião sobre o assumpto 
que se debatia não era da 
nossa competencia. Podía
mos discutir particularmen
te a questão do dia mas 
sem lampejos de lhe dar
mos uma solução e sem 
pretensões a sermos con
selheiro. Friamente, impar
cialmente versámos casos 
que, ligando-se mais ou 
menos com o problema 
das gréves, não consti
tuíam, porém, a essencia 
da gréve das mulheres da 
lida.

Não costumamos meter 
a fouce em seara alheia. Se. 
por ventura, alguma vez 
apreciámos um facto no 
jornal, é porque a nossa 
consciência nos diz que é 
dever de todo aquelle que 
julga proceder bem a to
dos manifestar a sua opi
nião. Se não houvesse 
quem apontasse ao povo o 
caminho a seguir para a 
busca da sua felicidade, 
decerto não tinhamos hoje 
implantada a Republica em 
Portugal.

A Republica é para nós, 
hoje, um facto. O nosso 
dever, como bons cidadãos, 
é, por isso mesmo, o de 
respeital-a e defendel-a. El
la não nos foi imposta por 
ninguém. Fomos nós quem 
a quiz e quem a procla
mou. A nós, pois, compe
te velar pela sua prosperi
dade.

O caminho não está ain
da todo andado. Quem jul
ga que implantada a Repu
blica tudo está feito, enga
na-se redondamente. Ago
ra é que o nosso trabalho 
é mais árduo e deve ser 
mais constante. Até aqui 
engraixámos, agora dê
mos-lhe o polimento. N’es- 
te período gravíssimo da 
existencia da Republica é 
que nós devemos mostrar 
a todos que somos bons 
republicanos e melhores 
patriotas. E esta demons
tração só se fará por meio 
de sacrifícios que devemos 
suportar com amor pelo 
novo regimen.
_ As gréves são de uma 

tão elevada justiça que o 
proprio Governo Proviso
rio da Republica Portu

gueza aos operários reco
nheceu o direito de as fa
zerem Reconhéceu-lheses- 
se direito sem favor, já se 
vê. Mal seria para a Repu
blica se ella traisse tão ce- 
Jo o seu pensamento.

E quem ha ahi que afir
me o contrario? Todos nós 
sabemos que um homem é 
sempre igual a outro ho
mem e nunca seu escravo. 
Quem trabalha, quem pro
duz, póde altivamente 
queixar-se dos maus tra
tos ou da desconsideração ̂ 
que lhe fazem. E’ preciso,’ 
porém, comprehender as 
palavras O termo altivez 
póde ser tomado pela mul
tidão como querendo dizer 
fúria, barulho, má creação. 
Não admira que tal suceda 
A altivez dá sempre á pes
soa que a manifesta uma 
atitude especial que tem 
alguma coisa de zanga e 
suavidade.

O povo não é o culpado 
destas coisas. Isto é que 
nós temos affirmado deze
nas de vezes, quer nos nos
sos escriptos, quer nas nos
sas conversas particulares. 
Como, porém, bradámos 
no direito e as nossas ex
clamações de nada valem, 
o pôvo continúa na mesma, 
sem um fito determinado, 
caminhando ás cégas, im- 
pellido pelos variados esta
dos da sua consciência, ora 
mansamente adormecida, 
ora despertada em convul
sões de ira.

Muitas vezes nos têem 
aconselhado a que deixê- 
mos de escrever. Não ha 
muitos dias ainda, uma car
ta, alguem nos fazia sentir 
que era em vão que os nos
sos artigos eram publica
dos, pois nelles não sabem 
apreciar a imparcialidade, 
a justiça e a sinceridade. E 
esse alguem nos frizava 
mais que, ainda por cima, 
nos alcunhavam de mau 
conselheiro e peor articu
lista.

Em poucas palavras res
pondemos: Que nos impor
ta que haja quem maldiga 
os nossos escritos? Não po- 
dèmos agradar a todos. 
Quando pegámos na pen
na para escrever já no nos
so pensamento existe a- 
quella afirmação. Deixar 
de escrever, nunca. Se um 
crime praticado contra a 
própria consciência. Assim 
como somos o primeiro a 
afirmar, nas nossas conver
sas particulares, que é ne
cessário que eduquemos.o 
povo, queremos tambem 
ser o primeiro a procedei 
assim para que nos não 
possam sarcasticamente 
perguntar porque motivo 
não começámos a dar o 
exemplo.

O exemplo temol-o da
do sempre. Apenas lamen

támos que n nossn. voz se
ja tão fraca e o nosso valor 
tão pouco. O povo de Al
degallega, a maior parte 
d elle, decerto, não nos lè. 
Sabemos, porém, que al
gum nos presta attenção e 
isso nos contenta, tscreve- 
mos para essa parte que 
nos lê com o prazer de 
lhe prestar esclarecimentos 
que o acaso das coisas nos 
fez conhecer. Escrevemos 
para ella porque reconhe
cemos um dever ensinar- 
lhe aquillo que outros tam
bem nos têem ensinado.

Nunca nos arrependere
mos de assim proceder pa
ra com o povo. E como lhe 
falámos sempre de coração 
nas mãos é que hoje lhe 
dirigimos esta Carta Aber
ta que tem um fim. Que
remos nós pedir ao povo 
de Aldegallega que, depo
is de terminada a gréve, 
olhe para os seus ex-con- 
trarios com a mesma con
sideração e respeito com 
que antigamente se trata
vam; queremos lembrar á 
Mercantil que nenhum si
gnal de resentimento deve 
nella permanecer contra 
as operarias grévistas. 
Houve excessos, houve a- 
busos; não os conhecemos, 
mas parece que sim.

Que se esqueçam esses 
excessos, que uma espon
ja passe sobre os abusos e 
que nos abracemos todos 
naquella communhão tão 
grande em que viviamos e 
que fazia de Aldegallega 
uma terra respeitada em 
Portugal inteiro, pela ho
nestidade politica dos seus 
filhos e pela hombridade 
de porte dos mesmos.

Que'o povo de Alde
gallega seja intensamente 
republicano, sem attender 
a pessoas, sempre de olhos 
fitos no ideal que defende, 
lembrando-se de que não 
é bom republicano quem 
neste momento faz des
viar as attenções do Minis
tério Provisorio.

E como não ha quem o 
eduque, elle que se eduque 
a si mesmo numa atitude 
de sacrifício exuberante de 
amor pátrio,

P aulino. Gomes.

:i"nanai,
; nos termos uo decreto de 
I io do corrente mez.

Aldegallega. 19 de Ja
neiro de 1911.

O Presidente da Camara

Manuel Ferreira Giraldes.

A N N U N CIO S

Convite

PADARIA

Trespassa-se uma na R. 
Cândido dos Reis com pô- 
ço, forno e todos os per
tences, por preço baratíssi
mo. Trata-se com Antonio 
Joaquim Gregorio, R. João 
de Deus, n’esta villa.

cÉçm so
A Camara Municipal de 

este concelho faz público 
que está aberto concurso 
por espaço de 3o dias a 
contar data da publicação 
d’este annuncio no Diario

ao Governo para o provi
mento do logar de faculta
tivo do partido municipal 
com residencia na fregue
zia de Canha, sendo o or
denado annual de 200̂ 000 
réis, pulso livre e sujeito á 
tabella camararia.

Os concorrentes deve
rão apresentar na Secreta
ria da Camara, dentro do 
referido prazo, os seus re
querimentos acompanha
dos dos respectivos titulos 
e mais documentos exigi
dos por lei,

Aldegallega do Ribate
jo, 18 de Janeiro de 1911.

O Presidente da Çamara

Manuel Ferreira Giraldes.

F A Z E N D A

Vende-se com vinha e 
arvores de frueto perta de 
Atalaya.'

N’esta redacção se diz.

DBMAMÃ CENTRAL
EDUARDO D, NUNES

Fundada em i —i—1909

© r o g a s , T in t a s ,  P r o d n c t o s
c h im ic o s  e  P h a m a c e u l l c o s

Grande sortimento de artigos para brindes, pentes, escovas para cabe
ça. calçado e fato, e perfumarias finas dos melhores auctores. Essencia e 
Veloutine a pezo. Sortimento em todas as qualidades de cimenros. gessos, 
oleos. alvaiades. enxofres, vernizes, pincéis, brochas, esponjas, pó de ouro, 
cobre e prata, alcool, essencias, artigos para t.ntureiros, etc., etc.

Saèonefas desde %'& a réis Ui fèãslas denHêrieas

3, P R A Ç A  D A  R E P U B L IC A , 4
(Junto á Loja do Soares)

ALDEGALLEGAD l  I

JOSÉ SEQUEIRA JUNIOR, FILHO
COM ■

Encarrega-se de todos os serviços que dizem res
peito á sua arte assim como concertos em gazómetros, 
pulverisadores, bocais, vidros, torcidas, etc., por preços 
muito convidativos.

A Camara Municipal 
tem a honra de convidar 
os commerciantes de este 
concelho para uma reunião 
que se ha de effectuar no 
dia 22 do corrente pelas 2 
horas da tarde, no Edifício 
dos Paços do Concelho, a 
,fim de se fixar 0 dia desti-

1—Rua da Bella Vista—Largo da Calçada, ig
ALDEGALLEGA 49?

A L F A IA T A R IA  DA I O D A
—  I)E *r~

Antonio òa Pieòaòe cie Brito
GRANDE NOVIDADE 

C o IIe ie s  d e  fa n ta s ia ,  aSta a£ovi<Saít«

Fatos de lindo chaviote e muito 
bem acabados com bons forros a 
yíjiooo réis, cortes de calças desde 
de i$200 réis.

Sobretudos de Alta novidade com gola de velludo 
de seda a g$ooo réis.

Continúa a fazer fatos a 4$5oo réis com aviamen
tos e a 2$800 trazendo-os o freguez.

Tem sempre uma boa collecção de amostras de 
fazendas. 493

Avenida Anlonio José dAlmeida , 20 — j.°
A LD E G A LLE G A
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B IB LIO TH EC A
UE

—  EDUCAÇÃO M O D E R H H -

1/iò.a nos Âsfros,,
Traducçáo do tenente Moraes Rosa

Se os outros mundos sito habitados, 
como parece estar provado... Se ou
tros planetas, que vagueiam no espa
ço. têem em si humanidades meis ci 
vil.sajas talvez do que a nossa... 
Como será a vida n'esses astros? Co
nto poderemos chegar a corresp m 
der-nos com os habitantes d'esses ou 
Tros mundos?

Estes assumptos, sempre de palpi 
tante actualidade, sempre de um inte
resse empolgante, sáo tratados no no
vo iivro do grande astrónomo f:an- 
cez Camille Flammarion. A VIDA 
NOS ASTROS—livro agora traduzido 
em portuguez. constituindo o quinto 
volume da «Bibliotheca de Educação 
Moderna», que se publica em Lisbôa 
sob a direcção de Ribeiro de Carva
lho.

Sem dúvida alguma, A VIDA NOS 
ASTROS é uma das obras mais sen- 
sacionaes, mais instructivas e curiosas 
dos últimos tempos. Como seiá a vi
da nos outros planetas que vemos bri
lhar no Céo infinito? Como podere
mos nós, um dia, communicar com as 
outras humanidades que certamente 
povoam o e>paço? Estas duas questões 
estudou as Flammarion com a sua 
proficiência, dando nos uma obra ma
gnifica. náo só de um enorme valor 
scientífico, mas tambem de leitura 
encantadora, attrahente, emocinante.

A mesma «Bibliotheca de Eiucação 
Moderna» já publicou mais quatro li
vros, verdadeiramente sensacionaes, 
tambem primorosamente traduzidos 
para portuguez

O primeiro intitula se «A Egreja e 
a Liberdade» e é devido á pena de 
Emilio Bossi. o famoso auctor do 
«Christo nunca existiu».

O segundo intitula-se «Socialismo 
e Anarquismo» e constitue um estu
do, completo e claro, ácerca d'estas 
duas doutrinas sociaes. sendo seu au
ctor o grande sociólogo Hamon.

O terceiro tem este título suggesti- 
vo: «Descendemos do Macaco»? N’eile 
se trata, com uma clareza maraviho?a. 
o problema da origem do homem, 
respondendo a estas perguntas, que 
preoccupam todos os espiritos: De 
onde de-cendemos? Qual a nossa ori
gem? Como appareceu sobre a terra 
o primeiro homem?

O quarto volume intitula-se: «Náo 
creio em Deus». E' a obra mais for- 
niidave! que em todos os paizes se 
tem publicado contra o fanatismo e 
contra a reacção religiosa.

PreçD de cada volume d’esta biblio
theca: brochado, aoo réis; magn fica- 
mente encadernado em percalina, 
3 oo réis. Remettem-se, pelo correio, 
para todas as terras da provincia, do 
Brazil e das colonias portuguezas. Pe
didos á «Livraria Internacional», Cal
çada do Sacramento, ao Chiado,44 — 
Lisbôa.

I m r n i É m

E’ o melhor e mais económico ali
mento para cavallos. muares, vaccas, 
porcos, cabras, gado de lã, coelhos, 
galiinhas. etc.— Importador exclusivo 
CENTRO INDUSTRIAL DA CA
TALUNHA, rua Augusta, 240.

Concessionário do exclusivo de 
venda para PORTUGAL, COLONI- 
AS E BRAZIL.

JULIO BBETES
Bua da Assumpoão, 57, 2.°—E. 

Teleplioue, 2946

Representante em Alde
gallega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
todos OS pedidos 4Ç)2

FRANCISCO RELOGIO 
A ld e g a lle g a

c ã s T
Vende-se, com bom pri

meiro andar para habita
ção, armazéns, celleiros, 
grande páleo e pôço com 
abundância dagua. Serve 
para negociante de carnes 
de porco ou lavrador. Pa
ra vêr e tratar com Fran
cisco Relogio. — Rua do 
Conde—Aldegallega.

PRODUCTOS DA FÁBRICA DE CHOCOLATE
— DE —

ÀTCiSTQ FIEIS BRAN&Q
4 9 , C A L C A D A  IDO CARM O, 53

-— LISBO A— - 53,
Fabricação aperfeiçoada-de chocolates puros. 
Variado sortimento de phantasias e Bombons. 
Cafés e chicorias.

ALIMENTO DO POVO
10 RÉIS, M  BOM ALMOÇO, 10 ItllS!

Este saboroso alimento recommenda-se por ser 
económico e nutritivo devido á combinação de assucar, 
farinha, cacau com casca e canella.

10 RÉIS
O A O I O Ç O  M A IS  E C O X O SIÍC O  K «S JB ST .V X C IA I,

Cacau pura cm pó c cacau em pó com assucar
Artigo especial desta casa, recommenda-se ás pes

soas débeis, doentes e crianças por ser um produeto 
muito nutritivo, de fino paladar e de fácil digestão.

L A T A S  D E  ioo G RA M M A S
PRECOS: Cacau puro em pó, 120 réis; cacau em 

pó com assucar, i.a, 100 réis; 2:1, 80 réis.
Todos estes artigos se acham á venda em Aldegal

lega, nas principaes mercearias e outros estabelecimen
tos, ___________________

DESCONTOS AOS REVENDEDORES
Para revenda dirigir os pedidos a Sousa Lima, 

nosso unico representante em Aldegallega.

PADARIA TABOENSE
R .  M A R T Y R  D E  M O N T J T J I C H :

H ALDEGALLEGA

Pão de Vianna d’Aústria a.... 10 e 20 réis
» dôce a........................  10 e 20 »
» para diabéticos a...........  10, 20 e 3o »
» de fôrma a.................. 10. 20 e 5o »
» fino a.......................... 5, io, 20, 40 e 3o »
» saloio a....................... 10, 20 e 40 »

Pão Uno, quente, todas as lar des, e bolos de kile

Pão de familia, a 5o réis o meio kila. e a go
réis 0 kilo; caseiro, a 5o réis o meio kilo e go réis o ki
lo. 0 pão de fôrma e fino vende-se a 5o réis o meio 
kilo. Ha tambem pão de familia para 80 réis o kilo.

Fíauías, carcaças, bolachas, biscoitos, artigos i>e pasfe- 
íaria, cervejaria, vinhos finos e

_________________________ _  5l?

Massas alimentícias de todas as qualidades

Magníficos bôlos sortidos de todas as qualidades e 
de fabrico especial deste estabelecimento.

Exceilente bôlo INGLFZ e de ARROZ.

m m m  de
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

CAPITAL: 1.«00:0000000 IIs.
Séde em LISBOA, 19a, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, maritimos e agrícolas 
PRECOS USUAES 

Correspondente em Aldegallega — Antonio Victorino 
Rodrisrues. 5̂5

2 0 , R. D A  P R A Ç A ,  2 2
*  «TJK? SZ-&  V n p  -íSfv? « R »  'G i'- ’  « p  'OíjB’ 'G»** - r p

s m z ú tà í iK í ix M m m m & U s m M s ím m K m íã

PÉROLA DE ALDEGALLEGA5oi

E U G E N IO
DE ■

A N G E L O  B R A N C O
Este importante estabelecimento de mercearia tem 

sempre á venda e por preços muito rasoaveis, álém de 
muitos outros géneros, os seguintes de i.a qualidade: 

Frascos com conservas, azeitonas d’Elvas em latas, 
sopa juliana, farinha N’estlé, latas de cacau, pacotes de 
farinha Franco, (tambem se vende em pequenas por
ções) arroz, fava, maisene, chocolates, café, chás Hysson 
e Pérola, assucares, artigos de pastelaria, manteiga in
gleza e nacional, arroz nacional e extrangeiro, queijo 
da Serra e flamengo, vinhos finos do Porto, licores e 
cognac, massas de todas as qualidades, etc.

Tabacos, vélas, artigos de cordoaria, alcofas, golpê- 
lhas, sabão, bocalhau de todas as qualidades, atum em 
salmoura, azeite, toucinho. Nozes, amêndoas torradas e 
com casca, bolos finos dé gemma, amor, cavacas, côco, 
palitos, abobara coberta, peras dôces, cidrão, bolacha 
imperial. Bilhetes postais iilustrados. Um bom almoço

F O R  1Q REIS!
RUA DO FORNO, 1 2 - a l d e g a l l e g - a

CASA COMMERCIAL
-=== DE = -

J O A O  S O A R E S
P r a ç a  W erpa e  SEaaa S lr e U a

(Junto á Drogaria Central) 204

O proprietário deste estabelecimento participa 
aos seus ex.mos freguezes e ao público em geral que 
acaba de receber um enorme sortido de fazendas o 
que ha de mais chique e por preços sem medo de 
competencia, tais como;

Chitas, phantasias estreitas, phantasias enfestadas 
em todas as côres, Zefires, Oxfords, Lãs para vestidos 
em todas as côres, Cotins fortes, Cotins casimiras, Che- 
viotes, Casimiras, Diagonais pretos, Riscados, Cache- 
nés, Lenços de seda, Toalhas, Colchas, Pongés de seda, 
Selins de seda, Panos patentes em branco e cru, Panos 
branqueados, Panos crus (marca estreita), Baetilhas, 
Flanellas, Bordados, Castelletas, Cintos, Gravatas e 
muitos outros artigos que innumeral-os seria quasi im
po ssivel.

C H A PE LA R IA  
O maior sortido em Aldegallega por preços com 

que ninguém póde competir.
BREVEMENTE — Chapelaria para crianças em palha

COMPOTA FABRIL SINGER468 ______
Por 500 réis semanaes se adquirem aí ceie- 

br es machinas S IN G E R  vara coser. 
Pedidos a AURJELIO JOÃO DA CRUZ, cobrador 

ia casa AfiPCOCflt «fe C.a e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar. 
r a  ALDEGALLEGA

Cm  COKIMERCIAL
SEBASTIÃO LEAL DA GAIA

Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 
por preços reduzidos.

Unico representante da casa das célebres machinas 
de coser M EM Ó R IA  e das afamadas bicyclettes Clé- 
ment, Gntsner e Memória e motocyelettes F. N . 4 cy- 
iindros.

Vende machinas de coser a prestações semanaes 
de 5oo réis e a prompto pagamento com grandes des
contos.

Accessorios para machinas, oleo, agulhas, etc.

Á C A T A L O G O S  G IK A T IS

10 -  RUA DA CALCADA -  12 f m
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