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Aos livre-pensadores e operários 
do círculo de Aldegallega

Cidadãos;
Nesta hora grave que a 

sociedade portugueza é 
chamada a pronunciar-se 
sobre a futura constituição 
politica e social do paiz, 
um grupo de livre-pensa
dores e operários» indivi
duos que nada devem e 
nada querem dever á poli
tica mesquinha dos interes
ses pessoaes e das ambi
ções sórdidas, vem peran
te os eleitores do círculo 
n.a 38 (Aldegallega) dizer 
da razão o que lhe assiste 
para cooperar no trabalho 
do rejuvenescimento da na
cionalidade apresentando 
ao sufrágio dos eleitores 
um nome de um candida
to que representa as suas 
aspirações.

O dia glorioso de 5 de 
Outubro proclamou a Re
publica cm Portugal ter
minando com o poder ve
xatório d’um rei traidor ao 
seu paiz e d uma quadrilha 
de assaltantes dos cofres 
públicos que roubava 
deshonrava a todos os por
tuguezes.

Ò povo» fazendo explu- 
dir as suas cóleras sagra
das pòz termo nessa orgia 
de bandidos, emancipando- 
se da sua tutéla e libertan 
do-se do jugo deprimente 
dum jesuitismo canalha.
Mas nem por isso soou 
ainda a hora exacta da sua 
integral redempção. Ha 
uma grande obra a reali- 
sari a obra da emancipa
ção dos espiritos e a tareia 
de fazer triunfar a justiça 
económica que representa 
e significa para todos o di
reito á existencia feliz e 
tranquila sem misérias que 
envergonhem e deprimem 
e sem o espectáculo emo
cionante de haver quem 
morra de fome e não pos
sua casa; de crianças lan
çadas ao monturo social 
logo ao dispontar na vida; 
de operários obrigados a 
estender a mão a uma pre
sumida caridade que insul
ta, quando passaram uma
existencia longa de traba-1 ractificado pelo principio

lho util; de mulheres que 
se prostituem para susten
tarem os fiihos, de homens 
válidos que á falta de tra 
balho precisam de roubar 
para comer,—emfim todo 
esse exército da desgraça 
que bem póde dizer-se é 
composto pelos legionários 
do velho sofrimento huma 
no.

Essa obra é que se torna 
necessário realisar para de 
facto caminharmos á con
quista de uma sociedade 
nova em que o odio de ho
je será substituido pelo A- 
mor e os previlegios, pela 
igualdade absoluta de con- 
dicões sociaes.

O nosso candidato será, 
pois, verdadeiramente o 
deputado da Revolução, o 
que não transigirá com as 
fórmulas hypócritas dos 
convencionalismos, o que 
preferirá defender os inte
resses supremos do povo a 
transigir com os precon
ceitos da sociedade. Mais 
do que isso:: é o candidato 
que, preferindo as assem- 
bléias do povo á assem
bléia dos delegados do 
mesmo, reali& este para
doxo—ser anti-parlamen- 
tarista, tomando perante 
os eleitores o compromis
so solemne de nunca mais 
se propor em eleições, por
quanto na Constituinte, se 
os votos dos eleitores as
sim o determinarem, só 
será o intérprete das aspi
rações populares.

Absoluta liberdade de 
reunião, de associação e de 
imprensa! Neutralidade da 
estado nos conflicios entre 
operários e patrões! O di
reito á vida para os velhos, 
para as crianças e para os 
inválidos! O imposto pe
sando exclusivamente so
bre o rendimento! A redu- 
cção das funcções do Esta
do de fórma a desenvolver 
a iniciativa própria dos ci
dadãos, criando o espirito 
de individualismo que será

I humano da solidariedade! 
Tal é o programma do 
nosso candidato José do 
Valle, jornalista, cuja exis 
tencia tem passado no 
combate pela causa do po
vo. Tem conhecido os cár
ceres, as perseguições a- 
frontosas e os desgos 
que sempre resaltam dos 
incidentes desta lucta. Ao 
fim d esse período José do 
Valle póde verificar com 
orgulho—que nunca tran
sigiu. Amigo dos operários 
a elles tem dedicado todos 
os esforços, não se poupan
do a sacrifícios de toda a 
ordem. Tem recusada em
pregos que já lhe oferece
ram e dá-se por satisfeito 
porquanto esse procedi
mento o colloca de bom 
acôrdo com a sua consci
ência de revoltado.

Livre-pensador, o ultimo 
Congresso do Livre-Pen- 
samento. bonrou-o norne- 
ando-o membro da sua 
Junta Federal e os operá
rios devotam-ihe a estima» 
a simpatia e a considera
ção que conquistou em an
nos de porfiada lucta.

Tal é o candidato que 
apresentámos ao sufrágio 
dos eleitores do círculo n.° 
38 (Aldegallega), círculo 
essencialmente industrial e 
livre- pensador.

Votar em José do Valle 
votar na própria causa 

do Povo e da Revolução!
»   —«»— •»-----------

0 IY COUGRESSO UE TURISMO. E OS 
CONSPIRADORA

Liga-se intimamente a 
vinda a Coimbra dos. tu
ristas extrangeiros com as 
prisões aqui realisadas ha 
poucos dias. Não é bem 
aceite pelos tolos defenso
res do regimen extincto 
que os nossos fundos su- 
bam, que o nosso Portugal 
vá deixando de merecer o 
desdenhoso epíteto de pio- 
lheira e que os congressis
tas tenham sido tão bem 
recebidos pelo povo.

Em Lisbôa» como qual
quer movimento se torna
va rnais difícil, nada fizeram 
os monarquistas; em Coim
bra, porém, poucos dias 
antes daquelle em que ho
mens de diversas nações 
nos haviam de dar a honra

da sua visita, começaram 
a circular tremendos boa
tos de conspiração para 
muito perto do momento 
eleitoral. Os conspiradores 
contam com toda a guar
nição do Porto, dizia-se; a

da se acham detidos na 
Penitenciaria, tendo segui
do para o castello de S. 
Jorge um capitão de arti
lharia.

Alguns dos presos co
nhecemos nós e sabemos

artilharia da Figueira é to-*bem de que são capazes
da delles, acrescentava-se; 
por ultimo afirmava-se que 
todas estas forças se con
centrariam em Coimbra, 
onde com coisa alguma 
contavam.

O que mais nos impres
siona de todo este curso de 
boatos é o ser propalado 
por alguns republicanos. A 
nós, todas estas coisas que 
aqui vimos contando, nar
rou-as um republicano re- 
tuitamente «historico. E o 
homem falava absoluta
mente convencido de que 
havia razão para recear
mos qualquer coisa, b’ ver
dade que, fazendo-lhe nós 
pensar um pouco, depres
sa acrescentou que era 
muito pessimista.

«A Lucta» aconselha 
uma determinada receita 
de barbeiro para os boa- 
teiros; para áquelles que 
álém de boateiros, são re
publicanas recomenda re
ceita dobrada. Concorda
mos plenamente com ella, 
embora a aplicação da re
ceita nos custe. O que é 
certo é que nenhuma des
culpa tem um republicano 
que se faz éco desses tor
pes boatos, quer seja acre 
ditando piamente nelles, 
quer simplesmente procu 
rando saber a força de ve
racidade que pódem ter 

Espalhados, pois os boa
tos, poz-se tambem a poli
cia em campo para vêr se 
lhes punha termo. Fize
ram-se várias prisões em 
Coimbra e na. Figueira. 
Agora os resultados:: ao 
dr. Fortunato de Almeida 
fôra apanhada uma lista 
contendo seis centos e tan
tos nomes de conspirado

Ha-os lá que, sendo milita
res, em público apregoam o 
seu talassismo sem se lem
brarem da benevolencia 
que os seus superiores mi
litares claramente manifes?*- 
taram já.

res, lista por onde agora 
se estavam realisando as 
prisões; o íim do movi
mento era a morte de do
is ou tres congressistas, 
provocando assim uma im- 
mediata intervenção es
trangeira. Seja ou não ver
dadeiro este relato o facto 
é que os- conspiradores am-

O certo, porém* é que 
os nossos hospedes visita
ram Coimbra e nada de 
nova houve. As manifesta-- 
ções de que elles foram> al
vo chegavam a enternecer 
quem as presenciava e Co
imbra póde-se orgulhar de 
não ter ficado atraz á re- 
volucinaria Lisbôa. A ac&í* 
demia, ainda que iacofiâ  
pativel com os conimbricen- 
ses desde o ultimo movi
mento, associou-se ás fes
tas de recepção aos turis
tas e deu a nota mais ale
gre que se tem presencia
do nas ultimas manifesta
ções. Por toda a parte se 
viam flôres caindo sobre os 
nossos visitantes e, ao su
bir das escadarias do mu
nicipio, deitando os estu
dantes as suas capas ao 
chão para por sobre ellas 
passarem os turistas, a 
commoção em todos era 
bem sensi-vel.

No aJmoço que se reali
sou no Jardim Rotanico tu
do confraternisava. E os 
congressistas não podiam 
esconder a  sua admiração 
pela atitude tomada pelo 
povo portuguez. Junto a 
nós, tendo acabado de fa
lar o reitor da. Universida
de, Dr. Daniel de. Mattos, 
se deu uma scena que a to
dos impressionou. Um hes
panhol, ao ser levantado 
um viva á Hespanha, abra
çou fortemente o Dr. Car
los Dias, dizendo-lhe:; «E 
Viva Portugal»! O hespa
nhol, porém, sentiu-se com
movido e, exalta do, dirigê - 
se de novo ao Dr. Dias e». 
num abraço mais forte ex
clamou: «Somos todos ir
mãos e em tudo»*

Fala agora Mr. Mantinet



O D O M I N G O

•As suas p aí a v ras repassa-' 
•das da sinceridade são de 
simpatia e admiração para 
com «Ihéroique peuple 
portugais qui est rentré au 
momení de sa regénerati-c1
'on», isto é, «o heroico po
vo portuguez que entra a- 
gor-a na sua regeneração». 
E a seguir fala outro fran
cez que afirma em nenhum 
congresso terem sido alvo 
de manifestações tão gran
diosas.

Isto é pouco agradavel 
aps ouvidos dos defensores 
do regimen dos latrocínios, 
mas honram os que sem
pre trabalharam pela Re
publica e os que só pen
sam na confraternisação 
■dos 'povos.

P aulino Gomes.

Ç O F E E  B E «;réve d o s  t<rabàlI&iído-

•'ÉcOTmncnfattas & Noticias
S essão  de propag.tiida 

eleitora l.
"No Centro dr. Celestino d’Al- 

ií?«ida teve logar no domingo 
pãssado uma sessão de propa 
ganda eleitoral, sendo oradores 
os candidatos a deputados por 
eáte círculo, srs. drs. Celestino 
d’Almâida e Teixeira de Qneiróz 
e o sr. Castão Rodrigues.

Sim lícato agrlcolsi
Nas notas do notário, -sr. Cou- 

tinho Ilibeiro fui assignada, no 
-domingo passado, a escriptura'. 
de constituição a ’esta villa do 
Sç&flicato Agricola. Espera-se 
que dentro era "pouco estejam 
aprovados os estatutos d’esta no 
va instituição.

P rop osto  de recebedor
Foi nomeado proposto de re

cebedor n ’este 'couceího, 0 nosso 
conterrâneo e amigo, sr. José 
■Sequeira Jimior.

Os nossos sinceros parabéns

•«"© VegeíarlasrO'»
Recebemos .0 n.° 2 da 2.a ■se

rie doesta -revista illustrada de 
publicação mensal, orgão e pro 
priedade da Sociedade Vegeta 
rrana de Portugal de què é dire 
ctor o dr. Àmircar de -Souza 
•cuja legenda é: Vida e Saude 
Eis 0 summarió do presente nú 
mero:

Galeria Vegetariana: Retrato 
do sr. dr. Jayme de Magalhães 
Lima.—A Reformâ Alimentar 
Vegetarismo — Frugivorísmo 
'Conferencia pelo dr. Amilcar de 
Souza.—A Lei da Natureza. Mil 
da Wiborg.—A cura natural de 
Kuhne, Angelo Jorge.-—Vigo 
Educação, Sport, J. Ribeiro.- 
Lição de clinica, Prof. Landouzy 
—Vivamos de fructos, interview 
naturista, Thomaz da Fonseca 
— Bihliographia: O Vegetarismo 
e a Physiologia Alimentar—Ve 
getarismo, Vegetalismo—Frngi 
vorismo’, Dr. H. Colliére.—Art 
de Comer: Vegetarismo em prá 
tica. Colmaria Vegetariana, me 
nús e receitas,—Sociedade Vege 
tariana de Portugal. Primeir 
sessão ordinaria. Membros escri 
ptos—Expediente e informações 
Originaes, conferencias, excur 
sâo e quotas pagas.

Esta revista é enviada gratui 
tamente aos socios da «Socieda 
de Vegetariana de Portugal » ins- 
criptos com uma quola annual 
nao inferior a 1HQQQ réis (moeda 
portugueza), ou 3$000 réis (moe
da brazileira).

Tem a. sua redacção na Ave
nida 'Rodrigues de Freitas, -303 
•—Porto.

E A G O R A ...
Era bella na verdade,
Mas sobretudo éra boa;
Que belleza sem 'bondade 
E  tnoèda que nao toa!

Mas ao faltar-lhe essa ditã 
Dos primeiros quinze dias 
R i para o espojo que a fita,
Sem queixas nem gelosias:

*
— Porque è que tu ha itm me^

- Sempre affiavel, indulgente.
Me sorrias tanta ve\,
E  agora... tão raramente?. . .

-^-Porque antes me não lembrei 
De lomár 0 « Bello tónico»
Que no bom pagão achei,
E  se chama « Amor platónico»r!

E  a joven beíla Sorrira 
Dum modo tão fascinante,
Que 0 marido íhê -cahira 
‘Como que aos pés delirante!-..

Slòe/ãíbt cftlc.it.

Cireaslo 3'8
Propoem-se a deputados por 

por este circulo os illustres cida
dãos: Celestino d’Almeida, medi
co; Teixeira de Qiieiróz, medico; 
Luiz Fortunato da Fonseca, me
dico; José do Valle, jornalista; 
Castão Rodrigues^ empregado 
público; Miguel Antonio Lopes 
(socialista), corticeiro

Dos seis candidatos 'ficarão os 
quatro mais votados-, tantos sâo 
os que póde daí este 'círculo.

ie a d e s s iia  d e  H s tu d o s  La
v r e s .
Para que se possam avaliar os 

relevantes serviços que esta be
nemérita instituição, sem auxilio 
algum do Estado ou de qualquer 
outra entidade, continúa prestan
do á causa xia educação popular,1 
pitbíicâmos a seguinte nota esta 
tist-ica do nú-mero de alumnos 
matriculados nas suas aulas, no 
corrente anno lectivo, até 30 de 
abrii ultimo;

Núm ero total de matriculas efíe 
ctOadas..— Aulfls diúrflas (ctianças de 
ambos òs sexos) —  Secção. E scola
M arquez ie  Po m b al___ . . . .  i 3)

A ulas nocturnas':

In strucção pri m aria.......
P o rtu g u e í. .......... ...............
Francez. .-............. ..............
Inglez .

87
42

?o7

BSecãía
No proximo dia 8 de junho de

ve ter loga-r n’esta villa, no Tea
tro Salão Recreio Popular-, ás 8 
e meia da noite, um grandioso 
sarau dramático e musical pro
movido pelo Grupo Musical Bal 
thazar Manuel Valente em hon
ra das gentil lissimas damas de 
Aldegallega.

O espectáculo é composto da 
esplendida comedia drama em 3 
actos, original de Augusto de 
Lacerda, «Lição de florete» e 
da sempre aplaudida opereta de 
costumes populares em um acto 
«Amores de -Roza».

A parte mttsical está sob 
habil regencia do nosso amigt 
Balthazar Valente, mestre da 
tufta do Grupo promotor d’este 
espectáculo, a favor do qual re 
verterá 0 produeto liquido.

O espectáculo será desempe
nhado por amadores do Grupo.
Slaiaiie! Eí. Tasíeeo

Negociante de gado suino, ba 
tata em saccas ou em caixas, adu 
bos chimicos, carvão, palha e ce- 
reaeS.

Quem pretender realisar algum 
n egocio  póde dirigir se a Manuel 
Domihgos Taneco, rua Manuel 
José Nepomuceno, proximo á es
tacão dos C. de F. Aldegellega

* ■ T**— ..........................
Dezeftho............................... -42
“ ’ i5

14 
*462

37 
17 6 
■3 
3 1

Mathematica e lem e n ta r,,., 
Mathematica fin a n ce ira...-.
Econortiia politica................
C ontabilidade..................... *
T aq u ig ra fia............ ...............
Admissão á Escola N orm al.
R udim entos de m usica-----
P ia n o .. . .  j  
V ioln n o ........ .. .................
H arm onia........ ..................
C u rso  livre  de m u s ic a ...

T o t a l. . . 6J4

Núm ero total de alumnos 
m a t r ic u la d o s .................  4f-3

A differença entre 0 número 
de matriculas e 0 de alumnos 
matriculados é devida a haver 
alumnos matriculados em mais 
de uma aula.

As aulas diurnas da Escola 
Marquez de Pombal são freqnen 
tadas por crianças dos 6 aos 12 
annos de idade. Estão a cargo «e 
4 professoras, havendo tambem 
um professor de gymnastica, o 
sr. João de Brito, dedicado ami
go da Academia.

Tambem fimcciona uma aula 
de cauto cora 
fessor sr. Silveira Paes-.

r e s  rcarais.
O poueo escrúpulo do patrona

to e ainda a afi-tiga tendência 
d’este para locupletar se á custa 
do suor do que trabalha e pro
duz deu motivo a 'que toda a 
classe agrícola d’esta região se 
puzesse em gréve na passada se
gunda feira,, questão que só an
te-hontem á noite se solucionara 
depois de grandes incómmodos t 
prejuiíos para ambas as partes 
Po'r parte d’estra villa, 'comqnan 
to fosse d’aqui que rebentou i 
questão, o patronato mostrou 0 
seu civismo Concordando rapida
mente com a tabella apresentada 
pelos interessados, fazendo-lhe 
uma pequena observaçàò que por 
estes foi prontamente áttendida 
Eraneamente, gostámos que as 
sim fosse. Outro tanto, porém 
não acontèceti com os patrões 
d’outras pattes que, valendo-se 
alguns de não precisarem 'agora 
rritiito dos operários entenderam 
brincar com a miséria, negando 
se a aceitat 0 que por todos os 
fazeddeiros d’aqui já  havia sido 
aceite. A tabella apresentada 
que em nada é exagerada, antes 
pelo contrarfo n’esta quadra che 
gam os jornais da arranca da 
batata a atingir 1*5300 réis diá
rios, está assim disposta: cavar 
■eifar, sulfatar, abrir valas, me
ter bacelo, trabalhos de eiras e 
de adegas, sementeiras de favas 
e de batatas, arrancar batatas c 
régas, 600 reis diários; sachas 
500; podar e vindimar, 400. As 
mulheres empregadas nos mes
mos trabalhos gaftbarão a menos 
que os hoinens 10Ô réis por dia 

Acima de tudo os operários 
não podem faltar aos pratrões 
para que -se comprometerem sem 
que incorram n’uma penalidade, 
evitando, como então se dàVa, de 
se comprometerem com tres e 
quatro patrões, resolvendo, por 
ultimo, aceitar 0 que melhor lhes 
pagasse-. Uns e outros ganha
ram cotn a Mpariação da tabella, 
evitando estafem na praça até 

noite regateando preços e preju
dicando se mutuamente.

Felicitando sinceramente a no
bre classe agrícola pela honestis- 
sima atitude que lhe valeu uma 
grandiosa victoria, felicitámos 
tambem os patrões que mais 
prontamente acederam ás, justas 
reclamações, furtando se assim 
ao ridiculo e concorrendo para 
um acto que álém de bastante 
simpático era, sobretudo, huma- 
nitario.

A’ Associação dè Classe, Agri
cola se têem dirigido diversas 
associações de classe, felicitando-

ISetaaiião dc fazendeiros
Na noite de 25 realisou se 

uma reunião de fazendeiros na 
Associação Commercial, a fim de 
serem apreciados os estatutos 
por que se deve regular n’esta 
villa a nova instituição do Syn- 
dicato Agricola.

V is i t a
Visitou-nos na passada terça 

eira 0 nosso assignante de Por
talegre, sr. Antonio Augusto Mon
teiro, estimado guarda fiscal da 

companhia d’aquella cidade.

.1  espiga
Na passada quinta feira o po

vo d’esta villa emigrou para 0 
campo a colher a tradicional es
piga. O ponto mais concorrido 
foi o da Atalaya onde a juventu
de católica se prestou á chucha- 
déira popular.

Imaginaram, os pobres dia
bos, que se benziam e quebra
ram 0 nariz! A benção da capel
la profanada-, com missa cantada 
e sermão em seguida teve ali 
proximo a resposta n’um bel
lo comicio de iivre-pensamento a 
que os padres responderam fu
gindo com o rabo entre as per
nas-.

Liquidam-se contas todos os do- j a Pela ',icloria alcaQÇada- 
mingos das 10 da manhã ás 5 d a ( ^ o v o  estàfoelcoJaaíesisto  
tarde.
«.inioptiBS e:Eí*B‘;í'v:3í lo s

Parece -que por andarem, nas 
Caldas da Rainha, galopinando 
ifidecentemente, fazendo pressão 
sobre os eleitores, vão ser pro
cessados alguns monarquistas 
d’ali, para 0 que ha provas tes
temunhais e documentos compro
metedores.

Elles confiam na tolerancia e 
depois. . encravam-se.
íá r e g o r ò o  C»i9

Com fábrica de distillação na 
travessa d» Lagar da Cera (na
Pohtiuha) offerece á sua numero
sa clientella, álém de aguafdehte 
bagâceira muito bôa de que sem
pre tem grande quantidade para 
venda, finíssima aguardente de 
prova (30") para melhoramento 
dos vinhos, assim como aguarden
te anisada muito melhor qne a, 
chamada de Evora. Os preços são

O sr. Calixto Ramos acaba de 
estabelecer-se 11a rua Almirante 
Cândido Reis, 128 e 130, com 
loja de rendas e bordados.

ABais v a le  ta r d e  45820 m ía -  
í*a.
Para qne se não allegne igno- 

rahcia lembrámos os artigos 125 
e 120 da lei eleitoral em vigor a 

i todo aquelle que tem por habito 
desempenhar 0 papel de galo
pim.

E ’ já  um potieo tarde; mas 
| mais vale tarde que nunca.

. t  s s e  eb5 I > S é 3 ;t. s  e 5 e ! 4 o  í’ a e s
Canha — Presidente, Manuel

José Salgueiro: substituto, Joa
quim Maria Saltão.

Sarilhos Grandes—Presidente, 
Jacintho Simões Quaresma; su
bstituto, Joaquim dos Santos 
Oliveira.

Aldegallepa-— Presidente, D;

CAVAQUEANDO

Foi para nós uma surpreza-, 
senhor, a aparição do sen bello- 
artigo «O Baptismo», n’«0 Do
mingo» de 7 cio '-corrente. E  foi-o 
porquê "nnnca esperámos que V. 
Ex.“ assim viesse á queima-rou
pa, ou sem esperar a nossa aco» 
mo resposta» ao seu tão ameno 
e instruetivo «Cavaqueando».

Não respondemos a semana 
passada porque não pndémos an
tepor a devoção á obrigaçãoj 
mas agora cá estamos, não para 
uma resposta In fórma que cer
tamente lhe não saberíamos dar, 
mas pâra 0 que pudermos:

Jesus Christo é um mytho, 
diz V. E x .\  Mas—-por não re* 
montarmos a mais sombrios evoâ 

porque 0 não serão tambem 
Esther e ÀssueTo, Mardoqueu ft 
Aman, Solon e Bi as, Sócrates e 
Platão, Pythagoras e Democrito, 

fundador do systema atónico* 
doçtrina <jue as communicações 
espíritas vèem corroborar e Fiam-* 
marion «parece eonfirmar» n’«A 
Vida nos Astros», porquê?

Suspeito que V. é discipulo de 
Frei Thomaz, diz V. Ex.a. Mas 
com que direito, se 110 caso su
jeito estamos em rigoroza igual* 
dade de circumstancias? E de 
mais, Frei Thomaz não cabia al
li, excellencia.

Matéria, só matéria, diz V» 
Ex.a. Terrivel idéia é esta do 
nada, senhor! Mas a innata cren
ça popular de todos os tempos 
não diz isso. E ’ que

U l i c l U J a u a  UC U V U Í« , y o  wyvo U(tv ’ _____ ^ ___0 „
mccicna um a auia i sempre inferiores aos de qualquer j Caílos Pereira Coutinho; substi 
1. regida pelo pro- ■ parte e as qualidades muito su-J t-iito, dr. José Caldeira d!01ivei-

penorõs.

O hnmem sem uma crença
Que o furtasse á sepultura*
Eva a p ró p ria desventura
Ao mal eterno propensaí

E alguem suspira algures eo» 
mo que por instincto ou vaga iiir 
tuicão da sua ultima existencia 
espirita:

E u  vêjo n u m  sonho escasso
A s maravilhas do Espaço!

V oar pelo e ih e r infindo...
De mundo em mundo, que lindo!

E note V. Ex.1* que esse al
guem não sobe aos céos nem 
baixa aos ahysmos. Aspira tàe- 
sómente a voar pelo ether infin
do por ver e contemplar de per
to as infinitas maravilhas da ma
ravilhosa amplidão sem fim!

Matéria, só matéria! Nada! 
Tudo nad;<! Mas o nuda não exiá- 
te, senhor! Tiuto renasce, tudo
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se reproduz, tudo progride, na
da se «niquiíla!

Kardec é um nevrótico, diz V. 
Ex.a. Mas então não é só\ 15 não 
porqtie as duas Americas, a Fran
ça, a Russia, a Inglaterra, a Ita- 
lia, a Allernanha, a Bélgica, a 
Hespanha, estão cheias d’elles, 
sendo talvez Tolstoi o maior, cu
jo «desconcerto mental» o leva a 
bradar ás fileiras russas: o Sol
dados! Deixai-vos fuzilar por 
desobedieucia! Mas jámais pe
gueis 'em armas para assassinar 
vossoâ irmãos! Porque isso é 
contrario ás leis de Deus e da 
humanidade»!

E Nicolau II, ao ser informa
do d’estas e «qirejandas nevroti- 
ces», responde: «Deixai o. N’es- 
se homem não se póde tocar 
porque é nm ídolo popular».

E até entre nós já  temos um 
d’esses «nevroticos», senhor, que 
é o esclarecido intérprete dos es
piritos de M. d’Albuquerque, C. 
G. Branco, H. Ribeiro e tantos 
outros, bem que ao materialism-o 
peie.

Christo é um mytho—diz V. 
Ex.3—que, com os nomes de tal 
‘e tal, se encontra nas lendas e 
livros religiosos da índia, Pérsia, 
Egypto e Grécia», etc., etc. Mas 
a verdade ê qúe nada d’isso pro
va coiza nenhuma sobre o Ba
ptismo que, no nosso escripto 
«Com a devida vénia», não de
fendemos nem atacamos. Logo, a 
que vêem todas essas citações—

■ Christnas e outras—que, sobre o 
caso, pouco dizetn e nada pro
vam?

A’lém d’outrás, ha effectiva
mente tima triologia na índia: 
Brahmá, Yichnú e Scivá. Mas 
que tem lá isso para o nosso ca- 
So? Nada. E nada porque Deus 
é Deus, e iiòs não podemos pers
crutar-lhe os desígnios.

Gomo os povos rnais antigos 
da terra devem ser os da Asia e 
d’esta talvez a patria de Confu 
cio a primeira, a povoar-se, quem 
lios diz a nós se Deus—lá quan
do lhe aprouve—por alli não co- 
ttieçaria a fazer incarnar espiri
tos lúcidos d’outros mundos para 
o seu progressivo mas sempre 
gradual aperfeiçoamento, assim 
como mais tarde fizera incarnar 
o de Christo na Galiléia?

A nossa Historia dá-nos ape- 
iias G mil annos d’existencia so
bre a terra, ao passo que a dos 
hfah inanes lhes dá 38 mil, não 
d existencia na terra, mas a con 
tar da vinda d um seu prophtta 
ou messias que elles muitíssimo 
lèspeitam.

Quer isto dizer que o maior sá
bio do inundo poueo ou nada sa
be, nem póde saber, da remota 
antiguidade. Só na Historia dos 
índios que, como se vê, é ante
rior á de Moysés a bagatella de 
IV mil annos, se poderia apren
der alguma coisa com geito rela
tivamente ao assunto, snbinten- 
w-se, porque o mundo é muito 
ttiítis velho do que geralmente se 
pensa, e o homem tambem já 
nao é d’honíem.

E se Flammarion—apezar do 
Seu contínuo rir de verdadeiro 
sábio —se nao engana muito, 
basta lêr «A Vida nos Astros» 
para s» vêr que o nosso orbe sa- 

ira do Sol ha 100 milhões d’an- 
j105; que os mares e os rios, os 
•agos e os pântanos se acham po
voados ha mais de 600 mil; que
* t(iITa é arborizada e povoada 
e animaes ha perto de 305 mil, 

e que o homem apenas existe ha 
l,ns 32 mil.

E ponto por hoje. Quanto ao 
Bui prometido «Anti militarismo»

apezar da nossa absoluta igno
rância sobre o assunto- muito 
, °lgaremos de o vêr. excelencia.

Adi;uide Mouet.

AGRICULTORA
Lag àrlâ  e pcalgã©

Annúncia-se desde já o 
aparecimento de um forte 
ataque de pulgão nos vi
nhedos do Sufdo Paiz.

Todo s os viticultores co  ̂
nhecèm os estrabos produ-

de crianças ou de mal in- 
tenciona Jòs;

2.°—na sua arrecadação 
nas explorações agricoias, 
devendo estar guardado 
debaixo de chave e entre
gue á í esponsabilidade 
pessoa! dê individuo capaz;

3.°—na$ barricas onde 
se venha a fazer a Solução

zidos por esta terrivel p ra -!°U La‘^:v' â arn"
! maes o nao possam beber;

4.0— no aproveitartVênto 
do quando as iãgargas nro- de hervasoU plantas vuhè- 
venientes da primeira ge-|risâ das com este produeto 
racao do anno entram a , que são absolutamente im

ga que em poucos dias de
vasta os vinhedos sobretu-

devorar rebentos, peque
nos cachos e folhas, e se 
nao ha o maior cuidado 
em destruir a primeira ca
mada de lagarta, todo o 
vinhedo é devastado pelas 
gerações successivas, se o 
tempo lhes Correr favora- 
vel.

Qual o meio de extermi
nar rapidamente o pulgão?
Vêmos usar-se o proces

so de o apanhar1 por meio 
de funis de folha, destruin
do com peiroleo os inse
ctos caçados por este p.o- 
cesso. Repudiámos a apa
nha n’estas condições por
que na maioria dos casos 
os insectos caçados já tèem 
feito a sua postura ou de
mova, aparecendo em pou
cos dias a nlivem de peque
nas lagartas devoradoras.

Este processo é álém dis
so muito caro e destru. 
muitos rebentos pela impe
rícia dos trabalhadores, em 
geral mulheres, emprega
dos n’este trabalho.

Preferimos o envenena
mento dos rebentes, cachos 
e folhas por meio do arse
niato de chumbo,produeto 
não muito caro e que des- 
true completamente as la
gartas, matando tambem 
muitos insectos adultos ou 
pul̂ Ões.

Deve preferir-se o arse
niato de chumbo pastoso, 
faDricado na America espe
cialmente para a destrui
ção do pulgão, empregan- 
do-ocom os puiverisadores 
vulgares em soluções que 
variam de meio kilo por 
cem litros de airua, até d̂
1 kilo por 1000 litros de 
agua, conforme a maior 
ou menor intensidade 
do ataque. Em geral meio 
kilo de arseniato por 100 
litros de agua dá magnífi
cos resultados extinguindo- 
se, com um unico trata
mento, esta terrivel praga.

Este preparado é muito, 
venenoso devendo haver 
com elle os maiores cuida 
dos;

Em toda a parte deve 
porém haver o maior cu - 
dado;

i.°—durante o transpor
te deste produ :to para que 
não venha a cahir nas mãos

próprias para o gado, por 
e s t a re m e n v e n e n a d a s;

5,°— n iS trabalhadores 
encarregados das pulveri- 
sações que devem evitar 
impregnar-se desta calda, 
que póde ser nociva para 
a sua saude4,

6.°-—-fazer os tratamen
tos immediatamente, sus
pendendo-os de todo logo 
depois da flor vingada* da 
alimpa, para que as uvas 
não venham a ficar impre
gnadas deste sal venenoso.

Com estas precauções o 
emprego do arseniato de 
chumbo poderá generali- 
sar-se sem prejuizo ou in
conveniente, como aliás 
tem succedido no estran
geiro, sem que um único 
caso de envenenamento de 
pessoas tenha sido averi- 
gnado e provado,

O que é indispensável é 
destruir a primeira cama
da de lagarta, para garan
tir a boa saude de cèpa e 
com ella a futura colheita 
já reduzida pela queima 
das ultimas geadas.

À M àíndo  Dl! SEA BRA . -

cT rta

Pédem fios a publicação da se
guinte carta:

Ara.” e sr. redactor.
No tempo da defunta monar

quia era eu visto com maus olhos 
pelos caciques da minha teira 
por ser um revolucionário;—di
ziam elles—hoje, peior ainda: já  
não são só os caciques monár
quicos que me vêem com maus 
olhos mas tambem os nossos cor
religionários pelo simples motivo 
de eu querer vêr progredir este 
municipio e de me pôr ao lado 
das classes trabalhadoras nas 
súas juntas reclamações. Após a 
emplantação da Republica houve 
uma reunião no Centro Dr. Ber
nardino Machado onde eu fui no
meado para a commissão de vi
gilancia, deliberando-se que se 
désse uma reunião de 15 em 15 
dias, propondo eu, na primeira 
que se deu, qtie se oficiasse á 
camara para fazer com que os 
padeiros pezassern 0 pão á porta 
dos freguezes com balanças e 
pesos devidamente aferidos 0 que 
foi aprovado pela commissão. O 
oficio foi efectivamente para a 
camara, ttias como esta, na sua 
maioria, está composta de padei
ros, esse oficio nào foi, sequer, 
lido; perdeu-se. A razão d’isto 
está comprehendida. N’uma ou
tra reunião propuz que em vista 
da camara ter poucos rendimen
tos e os encargos serem muitos, 
que a um dos médicos do parti
do se fizesse uma roducção nos

Vefieimentos, attendendo a, que 
Um recebe 300$000 réis e outro 
550;?000 réis. ficando este rece 
bertdo 4Ô'Q$0ÕG réis. Assim ar
ranjava a camara 150.#Q00 réis 
para fazer alg-uma coisa ao mu
nicipio. Pois isto não fui aprova
do pelà commissão de que eu fa
zia parte porque os meus colle- 
gas eram amiguinhos do médico. 
Dizem elles que não se póde fa
zer. nem tão pouco a camara de
ve sancionar tal còisa por ser já  
de ha muitos annos. E ’ boa! 
Mais velha era, com certeza, a 
monarquia, e acabou no graudio 
so dia ò  dè òutubfò.

Agora, por que eu acudo pe
las classes trabalhadoras, cha- 
num-me anarquista. Não sei 0 
qne vem a ser isso de anarquista. 
Sei que tenho sido republicano 
e coíítinnàrei a sel-o. Fundei 
uma associação de classe mariti- 
ma e tentei fundar outra de clas
se agritola. Parece que d’aqui 
me veio o epíteto de anarquista. 
E assim me têem por um homem 
perigoso. Oil nã'0 pensassem elles 
só nos seus intt-resses! Tudo is
to me não admiraria se ainda es- 
tivessemos no tempo da monar
quia. mas n’um re^imeil de L i
berdade. .

Os marítimos já  conseguiram 
melhoramentos na sua classe, 
como não fazerem fretes e serem- 
lhes pagas as demoras, etc.; e a 
elâsse dos trabalhadores do cam
po não deve, em tempo algum, 
ganhar menos de 400 réis diários.

Moita, 22 de niãio de 1911.
Seu arrt.0 etc.—-Joáquim d A l

meida, (Chispa).

Oomò no terftpó da defunta 
monarquia é preciso que agora, 
na Republica, 0 povo d’este con 
celho corra á urna votando livre
mente nos cidadãos que muito 
bem lhe aprouver, mostrando 
assim q.iie se beín sabe reclamar 
os seus direitos melhor sabe 
cumprir os seus deveres.

A urna, cidadãos!

ANNUNCIOS 

ANNUNCIO

M i l l I l C A  DE ALDEGALLEGA 
1 0  I i lBATEJO

(2 ,:1 fksifolicàção)

No dia 4 de Junho pro

ximo, pelas n horas da 
manhã, e ás portas do Tri
bunal Judicial d’esta co
marca, se ha de arrema
tar e entregar a quem mai
or lanço oferecer sobre a 
respectiva avaliação, o pré
dio abaixo mencionado, 
pertencente ao casal do 
fallecido Antonio Gomes 
Ferreira, morador que foi 
no logar da Barra Cheia, 
freguezia de Alhos Vedros* 
desta mesma comarca, o 
qual vai á praça em virtu
de de deliberação do con
selho de familia e acòrdo 
dos interessados, para pa
gamento das custas e sel
los em dívida a este Juizo 
nos respectivos autos de 
inventario de menores, e è 
o seguinte-

Uma propriedade rústi
ca formada por tèrras de 
semeadura, vinha e arvo
res de frueto, casas de ha
bitação e dois bocados dô 
ninhal, sita no sitio da 
Barra Cheia, freguezia de 
S. Lourenço de Alhos Ve
dros, foreira em 4$()55 ré
is, annuaes, e 3 galiinhas, 
ou 400 réis por cada uma, 
a D. Antonio de Castro 
Pinto Sanches Chatillon, 
de Lisbôa, avaliada em ré
is 641 $900,

Para os devidos efeitos 
se declara que as despezas 
da praça e a respectiva 
contribuição de registo se
rão á custa do arrematan
te, e para ella, pelo pre
sente, são citados quais
quer crédores incertos, a 
fim de deduzirem os seus 
direitos, querendo.

Aldegallega, 6 de Maio 
de 1911.
Verifiquei a exãctidâoi

O JUIZ DE DIREITO,

A. Marçal.

o ESCRIVÁO,

Pedro José Bandeira,

LUZ ELECTRWA
G. G O N ZALE Z & C:

Esta casa é a que actualmente, nesta terra faz ins
tai lações mais baratas, mais perfeitas e de mais fácil 
comprehensão para o freguez acudir a qualquer irre
gularidade que porventura possa acontecer, na luz. O 
material empregado é de superior qualidade como se 
póde prosar pelo avantajado número de installações 
já feitas. N’este estabelecimento 'está sempre em expo
sição todo o material para que o público o possa exa
minar.

Péde-se a fineza de não fazerem installações sem 
que primeiro vêjam os orçamentos d’esta casa.

I S  — RUA IDO C A .E 3S
A L D E G A L L E G A
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SANTOS LOURENÇO
A D V O G A D O

A ’s 3.a% 4.s», sestas e sabbàdos

óSiio chdiãi, 17 k, Í , Q

L ls b d a

m m ¥ í í m í í
ENCYCLOPEDIA

DAS FAMILIAS

Revista illustrada de ins
trucção e recreio. A publi
cação mais util e económi
ca que se publica em Por
tugal. R. Diario de Noti
cias, g3—Lisbôa.

H I C U K M  Ú Z  VELHO
Com escriptorio na rua 

João de Deus, n.° j 3. En
carrega-se de solicitar em 
todas as repartições da 
comarca e fóra delia, por 
preços muito diminutos.

NOVO MtmDO
Illustração semanal

Cada anno, 2 volumes 
de mais de 5oo páginas e 
1:000 ilíustrações, cada 
um, por 2$ooo réis.

Assigna-se na Praça de 
S. Bento, 28-1.°—Lisbôa

m m

POLPA MELACADA
E ’ o m elhor e mais económico ali

mento para cavallos. m uares, vaccas. 
p orco s, cabras, gado de lá, coelhos, 
galiinhas. etc.— Im portador exclusivo 
C E N T R O  IN D U S T R IA L  D A  C A 
T A L U N H A , rua A ugusta, 340.

Concessionário do exclusivo de 
venda para P O R T U G A L , C O LO N I- 
A S  E  B R A Z IL .

JULIO BRETES
Rua da Assmnpção, 57, 2.°—E. 

Telephone, 2946
Representante em Alde

gallega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
iodos os pedidos 492
F R A N C IS C O  R E L O G IO  
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COMPANHIA DE SEIIOS UNIVERSAL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

CAPITAL: 1 .8 m > : 0 0 0 $ 0 0 0  R s .
Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

EfTectúa seguros terrestres, maritimos e agrícolas 
PRECOS USUAES> _ 

Correspondente em Aldegallega — Anlonio Viclorino 
Rodrigues. 5a5

20, R. D A  P R A Ç A , 22

P R O D E J C T O S  D A  F A B R I C A  D E  C H O C O L A T E S
—  DE —

à e ê e s t ô  m i e s  mmm
49, C A L Ç A D A  DO CARM O, 53

—  LISBOA— 032

Fabricação aperfeiçoada de chocolates puros. 
Variado sortimento de phantasias e Bombons. 
Cafés e chicorias.

ALIMENTO DO POVO

1 0  R É I S ,  UM BOM ALM O ÇO , 1 0  R É I S !
Este saboroso alimento recommenda-se por ser 

económico e nutritivo devido á combinação de assucar, 
farinha, cacau com casca e canella.

10  RÉIS
O ALMOÇO MAIS I5COXOÍIK O K SU B ST A N C IA L

Êacau puta cm pó e 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 RAM M AS  
PREÇOS: Cacau puro em pó. 120 réis; cacau em 

pó com assucar, i.\ 100 réis; 2.u, 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 JU IC H

0  ALDEGALLEGA

Pão de Vianna d’Austria 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, 10, 20, 40 e 5o »
» saloio a.......................  10, 20 e 40 »

Pão fino, quente, todas as tardes, e bolos de leile

Pão de familia, a 5o réis o meio kilo 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.

Jlautas, carcaças, bolachas, biscoitos, artigos í)e paste
laria, cervejaria, vinhos finos e

_______  5«7

Massas alimentícias de todas as qualidades

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

Exceilente bôlo INGLEZ e de ARROZ

BIBLIO TH ECA DE ED U CA CÁ O  MODERNA

HISTORIA das RELIGIÕES
Compilação de R IB E IR O  D E  C A R V A L H O

L iv ro  notabilissimo, liv ro  indispensável a quantos desejam in s tru ir  sc e 
progredir. Tem os vivido e m  u m a  ignorancia quasi absoluta ácerca J a  buto 
na das religiões. Chegám os a não saber a própria hisiona do Catol cisinú^ 
que mais oe perto nos m ieressa e agita. De modo que um livro , congloban
do a historia de to íos os lempos e em todos os os paizes. constitue um tt«. 
balho que todos uevem po ssuir, que todos devem ler e p r o p a g a r -o  qua 
representará u m  valioso serviço pregad o á causa da instrucção em P o rtu 
gal. porque uma das mais necessarias tarefas da sciencia consiste hoje em 
reconstituir a historia oas religiões.

Servindo se d; s notáveis trabalhos de Salomão Reinacb. de Beuchat. de 
Holiebecque e do Barão d Olbach. conseguiu R ibeiro de Carvalho conglo
bar em um ?ó liv ro , por maneira clara, toda essa historia, d ividindo a obra 
em três partes, cuja enumeração basta pa-a lhe m ostrar a im portancia.

«A Origem das Religiões — Religião e M ytologia— Theoria da Revelação 
prim itiva — O culto das plantas e dos animais— As metamorphoses -  O Tote* 
mismo e as fá b u la s -O  sacnticio do T ó tem — O S u b b at-L aic izaçã o  progres- 
s va da H um anidade— A Magia e a Sciencia-—0  Fu tu ro  das Religiões e a ns- 
cessidaae de lhes estud.T a historia— A Sciencia das Religiões não só instrue 
e educa, mas liberta tambem o espirito humano.

«Religiões Antigas e Religiões Actuaes.» — Religiões que existem actual, 
mente— Religiões dos povos chamados selvagens —Religiões de todos os po
vos antigos—Os seus ritos, os seus deuses, os seus sacrifícios— Os phenó- 
menos religiosos, as suas formas e a sua natureza— Logares sagrados Os 
templos Os m ythos— Como funcciona uma religião— Sacerdócio e Egrejas 
—  Estudo histórico das Religiões.

«Cbrist. e o C hristianism o.»— A  Judeia ao nascer Jesus— Quem foi C h ri;- 
to Exame da sua d o u trin a— Os prim eiros séculos do Christianism o— A in 
fluencia de Platão— C hristo  rã o  foi o fundador do Chistianism o— Falsidade 
da actual religião christan— Os co n cilio s—Costum es de Christo e da sua pre
tendida E g re ja —G uerras entre C h ristã o s— A trocidades praticadas pelo 
Christianism o— C rim es da E g re ja —A  moral christan, inimiga da V ida. do 
A m or e da Felicidade.

Como se vê, por este simples enunciado dos seus capitulos, a «Historia 
das Religiões é um liv ro  notável e cuja leitura se im põe.

Preço do livro : brochado. 200 réis; magnificamente encadernado em per- 
calina. Soo réis. Vende se em todas as principaes livrarias de P ortugal, Bra- 
zil e colonias.

Remette se tambem pelo correio  para todas as terras a quem rem etter a 
respectiva im portancia em estampilhas ou qualquer outro valor de facil co
brança. F e jid o s á L iv ra ria  Internacional, Calçada do Sacramento, ao O .in- 
do, 4 4 —Lisboa.

« a t  CASA C O M E R C IA L
SEBASTIÃO U A L DA GAMA

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

Unico representante da casa das célebres machinas 
de coser M EM Ó RIA  e das afamadas bicyclettes Clé~ 
ment, Gnt^ner e Memória e motocyclettes F. N . 4 cy- 
lindros.

Vende machinas de coser a prestações semanaes 
de 5oo réis e a prompto com grandes descontos.

Accessorios para machinas, oleo, agulhas, etc.

D.4 CATALOCOS CiB&ATIS
10 -  RUA DA CALCADA -  12

A Í M 6 A L L É 8 Â

A  medicina vegetal, será a prim itiva, mas é a mais natural, a mais prom 
pta. a mais barata e a menos perigosa. Com  várias nom enclaturas, fórmuias 
caprichosas, rótulos bonitos e reclames extravagantes, os m édicos receitam 
e as pharmacias vendem  sem pre «por alto preço», extractos dozeados de 
plantas ião vulgares, que em qualqr.er quintal se en:o ntram  sem custo, 
uma industria legal, scientifica, necessaria, mas que só póde existir pela ex
ploração dos enferm os, nem sempre ricos. O D IC C IO N A R IO  D E  M E D IC I
N A  V E G E T A L  (ao alcance de todos) por Çarlos M arques, é portanto, util 
em todas as ca.<as.— O i.°  volum e, de 176 páginas, indica «os signaes qu« 
caracterisam  as principaes enfermidades e a sua cura pela therapeutica ve
getal», raizes, foihas, nôres e fructos, etc.— O 2.°-vol. tambem cie 176 paS- 
trata da «descripção botânica e emprego medicinal» das principaes plantas 
portuguezas e brazileiras.

Cada volum e custa apenas 200 rs. (pelo correio 220 rs.) e encontram sc 
já á venda nas principais livrarias do reino, ilhas, Africa e B razil. Os pedido» 
devem ser dirigidos ao editor,

FRANCISCO S ILV A  

Rua de S. Bento, 216-Bmmk


