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Sigs 

“a 

““publema nacional, a nossa questdo; | 
ge esse problema item que ser en- 

em tedos os seus detathes, 

fazer. a agriculiura estd no seu 
estado quasi. primitive, a indus- 

  

_ superior melhor seria ndo existir, 
© ensino tecnico é uma caricatura, 

da a volta do emprege publico, 

a politiquice baixa que faz do es- 
~igdo uma grande albergaria se 
mo levantar altivo e consciente o 

) poder popular. 
4 a aue refazer toda a vida por- 

Essa obza de salvag3o nacional, 
pssa obra de reabilitagdo da raga, 

< ~ propoe-s¢ o Partido Socialista rea- 

  

ie 3 
| Por proposta do nosso companhciro Augusto 

  

  

Dias da Silva foi hontem aprovado em conselho de ministros o horario 
_ de trabalho para a Industria, estabelecendo a jornada de 8 horas. Essa lei entrara em vigor no proximo dia 

eee : z 

1 de Maio, considerado feriado nacional, por proposia. do sr. Dr. Domingos Pereira, Presidente do Ministerio. 

Viva a Unido dos trabalhadores! 
  

Este jornai... 
seen 

  

  

“ Nesta hora de iaevitavel transtormacao das sociedades futaa- 

fias, a publicagao d'um diario socialista, porta-voz do grande ideal 

renovador, impunha-se em Portugal. A aspiragio socialista, sob a 

égide do Partido Socialista Portugués, sem negar a sua carateristica’ 

revolacionaria, cientificamente determinada, mas sem desprezar 0 

priacipio das reformas sociais, vai ter o seu.orgao na imprensa. 

- @ Gombate surge, pois, num grande momento historico e en- 

- caral-o-ha com firmeéza, disciplinado criterio e espirito desassombra- 

~ damente livre. 
© Combate sera o jornal dos trabalhadores do cerebro e do 

brace, de quantos sentem e peasam, dos que a par da demolicao 

lancam os alicerces da Sociedade Fotura. 
  

  

| 
  

- 

tro, Se nao fesse wn 

gravidade como aquele que vimos 
atravessando nao tivessemos a co- 
tagem franca de expdr claramen- 
te o que pensamos. 
kA hora que passa € a das gran- 
des realisagdes, € a hora decisiva 
em que os grandes ideaes rece- 

® gue em momento deat 
Tem que se iniciar um 

tes 
regeneracao sé se pode fazer tor- 
nando por base a escola prima- 
ria. 

O crime horroroso que a mo- 
narquia, que a Republica nao con- 
seguit! apagar, essa nuvem negra 
do analfabetismo que pesa sobre 

bem a sua iniciagao; mas tambem nds como um estigma infamante 
€ aquela hora em que sob pena 
de se perder tudo, em uma su- 
bversao de principios, num faccio- 
sismo exclusivista, se tem de fa- 
lar a linguagem forte da verdade. 

t Estamos na ante-camara de uma 
sociedade aova mas para que essa 
sociedade que desponta, nao pos- 
$a ivazez.o mais ligeiro resquicio- 
sito da que vai desaparecer, para 
que todo o mosso esforgo nao se- 
ja simpiesmente uma contradanca 
de pessoas ou classes, necessario 
€ que todos nds, aqueles que por, 
=e forma podem influir no} 
espirito publico, em vez. de pro- 
curarem com lisonja baixas agra- 
dar 4 simpatia mais ou menos ins- 
tavel dos seus amigos, ou explo- 
rarem as paixdes da opinido pu- 
blica, a procurem oxientar e for- 
tificar, nio com trdégos inflamados, 
e logares comuns de tora viagem, | 
mas, com o estudo cofisciente, e 
livce de preconceitos iolos da 20- 
ciedade -tual, de forma a fancar 
CO ‘uranca as bas¢S da socie- 
ga a amatihte =? < cco 
» &' -preciso encarar de frente o 

cazado por todas as faces, revisto 

Na nossa terra tado esta por 

tria é rudimentar, a instrucado 
profissional, ndo*existe, o ensino 

finalmente o ensino primario € 
uma. vergonha. 

Toda a nessa vida nacional an- 

da manga de alpaca;.nio temos 
espirito de trabalho, a nossa su- 
prema ambicio é ndo fazer nada. 

‘Terra de, mandrides e palavro- 
ela seraé amanha a terra maldita 
da fome, se. frente a frente com 

tusueza, ha que refundir os eos- 
tumes fazer uma larga obra de 
educacio baseada ‘na Liberdade, 
ma Tolerancia: - 

0 abandono a que nesta terra é 
votadaa crianca, tem de desapa- 
recer. 

E esse barro informe deSses 
cérebros fechados, desses maltra- 
pilhos e esfomeados que hoje cons- 
tltuirem o rebotalho da sociedade 
queremos nds que sentimos as 
suas dores, que vivemos os seus 
sofrimentos, irmfos que somos na 
desgraca, fazer os cidaddos cons- 
cientes, obreiros valorosos do 
mundo novo que comeca. 

Alfredo POCO 

Ministerio ds frabaiho 
Conferenci+@m hontem com o 

sr. Ministr- do Trabalho, uma co- 
missio © oporarios corticeiros da! 
fabrics Quintino, do Barreiro, pro-/ 
mrcondo 0 nosso amigo todo 0 seu) 

  
    

tes, 

  ae 

   

apoio no sentide de se chegar aum 
acérdo honreso para ambas as par- 

Nesse sentido oficiou ao sr, 
Joaquim Quintino, proprictario da 
fabrica afim de este o procurar no 
seu gabinete e resgiver a questio. | 

——Recebeu tambem uma comis- 
sio dos operarios vidreixos da fa- 
brica da Amora qi@°trataram de 
assuntos veferentes a esta indus- 
tvia. O sr, ministro tenGiona em 
breve apresentar um projecto solu- 
cionando a crise que actuaimente 
lavra. 

Tambem conferenciou com 0s 
divetéves da mesma fabrica. 

grande 
, eessa: 

| Viva o Partido Socialista! . 

PTET ET PED TY DIA A DIA 
Abrinde 

Mais wna vez, 20s templos merguihados 

em tréva, a morte dd Cristo foi evocada 
liturgicamenie. Entoaram-se os mesmos 

canticos, soliaram-se as mesmas frases 

convencionais earmando ds lagrimas da 

prace e repeliram-se, sem alteracéo por 
minima, os estafados efeitos decorativos, 
Nas rues serpenteou « fila negra dos ho- 

mens e mulheres, como ha dez, como ha 

vinte, como ha cem anos decerto, Dir-se- 

hia, que o pensamento imobilisou e que ne 

nhum facto novo veio alierar o modo de 
ser da vida humana. As equipagens, as 

sédas ec veludos mostrardm-se sem rebuco 

ea mulher linda, palida e rice falou de 
Jesus —o hebreu da demoligdo — como 

divia cousas afectuosas do banqueiro que 

disserta, nas reeepcies da semana, sobre 

2,.agio ; 
companhias metijestaticas. © conde, 6 in- 

dustrial riquissiino, o financetro eotado, 

encontraram, & volia daquela tsquina, um 

pelintra de casaco sujo, como ha vinte 

anos sucedera tambem, e, facto curioso, 

deram agora a mesma esmola de cobre a0 

mesmo pedinie eego que pernenece, atra- 

vex dos tempos, na escadaria branca da 

egreja do eatolicismo. Tudo se repete — 

o farrapo e a séda, o mendigo e 0 vit? % 

religiao ¢ a dor. wee 
No entanto, de longe y# slaride 

vem. Sente-se wm estremerMento no s6lo 
da vida e uma mulher M72 que se cha- 
ma — Ideia — segue * mostrar um amor 

  

  
| Campa vasa a” 
} 

| loura ¢ 

  
  

Realisa-se amanha, 22, 
tro Nacional, o beneficio anual do 
Latario de S. José, prestimosa as- 
sociacio que tantos beneficios pres- 
ta 4 infancia e.que por tal motivo 
tom jus 4 protegio do publico. 

O espetaculo é 0 mais atraenie 
possivel, representatido-se Abel e 
Cain, pega de Afonso Guio ¢ esco- 
Ihida pelo distinio actor Luiz Pinto 
e em que toma parte a grande atriz 

| Adelina Abranches, Os poucos bi- 
lhetes que restam podem ser requi- 
sitados 4 séde do Latario ou no ca- 
maroteire. 
  

Gremip Sevialista de Lishoa 
. Consta que este gremio pensa 
em publicar a conferencia que 0 

perfeito que se os explendido, sobre a 

n soidado herot. 

E um #® estranko, tex branca, barba 

oliar dice ¢ triste como o do 8o- 

nha antigo, fira a vista nos varoes que 

10 & egreja o aspecto dum carcere e lem- 

bra intimamente como melhor seria ague- 

la. que, enthendo de luz e ambr os recin- 

tos da prece, tornasse em hospital, em es- 

cola, em ojicina, os templos grandes do 

catolicisme antiga...» 

J. A, 
AAS A 

Eleicé es 

A Capital informava hontem que 
o nosso amigo Dias da Silva ilastre 
ministro do Trabalho se proporia 
pela Covilha. E a proposite citava 
0 simpatico jornal da noite © inte- 
resse que a0 nosso amigo, merece 

va desgyacada cidade onde os traba- 
thadores andam ‘ei bandos esni- 
lando. 

Assim aquela justica eBimpatia 
manifestada seria o prego da sua 
candidatara; etigans-se 0 colega, o 
ministro do Trabalho se apresentar 
© seu nome ao sufragio sera) por 
Lisboa, se , 

A Assistencia 5 de Dezembro. 

A proposito da sindicancia a esta 
no Tea-| obra de caridade amofina-se nm ¢co- 

llega e chama-lhe porseguigio. 
Devagarinho, devagarinho, Ca- 

marada nio bula mais no caso, 
que a confirmar-se a voz do pove 
teremos algumas vitinas no banco! 
dos reus. 

La Gierya 

[iste eonselheira, ministro com 
Maura, no governo que engendrou 

ibras ¢ ags.accies valiogas deme | 

{ 
‘Um oscandalo e 

A’ firma. comercial Francisco | 
Goncalves & C.* desta praga foi! 

cedente, tendo sido regituida 4 re- 
ferida firma todo 0 azete, 

Sem comentarios. 

Pessoas ou ideias ? 

A vida dos partidos ;spublicanos 
em Portugal tem demustrado que 
eles giram em torneo fe pessoaz @ 
naio-de principios, Masse os factos 
nao © provassem exubrantemente 
bastaria a opinifie do br. dr. Fer- 
nandes Costa que, depds de decla- 
rar que no partido evolicionista ha 
como que duas correrte onde lavra 
divergencias, tended 

  

   
Pe fe : 

‘Logo, & afinithidd ascre Ports os 
evolucionistas e a4 oie atonto 

José de Almeida/® @° maturoza 

meramente pes* e nio doutrina- 

Tig. , 

Para railate 
| #6 dr. Carneiro da Mouva.—A 
|dossa tradicio dos municipios das 
sesmarias e das corporacdes de ar- 
tes e oficios 6 uma tradicio. que 
podemos apresentar ao mundo nio- 
derno, como sendo nés os. portado- 
res da forma juridica qu@ainda ho- 
je constitue a mais elevada concé- 
clio politica € economica des povos’ 
civilizados, * 

  
  

Aiada os episodios da politica 
lhe nao. tinha cegado uma delas, 
Joie Chagas, que era wn homem 
de largas vistas, jé vislumbrava o 
que os monarquicos fariam ao es- 
tabelecer-se em Portugal o regimen 
vepublicano. é 

As Cartas Politicas gue nos wlti- 
mos tempos. se réferian, nado ao 
advento da Republica que para 
Joio Chagas era coisa fetia, mas 

  

em tempos apreendida ponte quan- | 
tidade de azeite. Instatrado 0 res- | 9 
pective procésso, foi julgado impro-| vada anos, 

mee talidade ¢ 

  ds medidas defenstvas desse regi- 
men, preconisavam ji a tnvasio | 
dos vwira-casacas gue trartam da) 
monarguia a vacina dos mavs cos-, 
fumes e. sertam o que de facto fo-| 
ran os adesivos... na. cola das. 
eonvemtiencias. =" 

Foi enifio que o 8° Jo&o Chagas 
disse «que a Republica seria socia- 
lista ow niio sera Pe O8 tem- 
pos passaram ¢, tendo-se cumprido 
0s vaticinios, 0. papular jornalista 
aristocratisou-se, as Sas precau- 
cdes esqueceram e as teorias tam- 
bem, ao ponto do sr, Alfredo da 
Silva, gue vende seniencas mais ba- 
vatas do gue os sabdes, dizer no | 
Senado que «a Republica seria con-' 
servadera ou no viveria», 

Alas detxemos o sv. Alfredo da 
Silva coma sua politicadeC, UF, | 
e @ 87. Jodo Chagas vingando as | 
privacdes dos sus desterres-e api'o- | 
sceimenios, para ezemplo, o gue em | 
meme 
nesta decada. 

Quando da barafunda dos 

i 
i 

  
{ 

  

Ouse» ras Fans 
SOP iit. PHcor blicana..comecou a 

  

devionstr a: 
— per fe q 

  

   
he 

? 

formou en forga e pela quanti   conservadores   comp. Ladislan Batalha realisou 
ha dias 2d Porto. vra nag altas esféras de Hespanha,' tices profissionaes, og teor{ nists 

ipensamentos pela hora 

ia deadesdes se vem passando | 
? | 

par- 
\tidos monarquices, a opintdo repu- | 

Dla ; 
devrigavam-«, fizertina alternada- | Cidencia, 
mente papio dos, compotideres do , 
Poder e naa tcoliqacces beracs ¢| 

23 eletiovaca coteram-t| 

Depots, coo 9 valor ge trans: | 

adesivos sem goma de escrupulos 
instalaram-se nela para o comer— 
por dentro. 

@ Partido Sociatista anda a abrir 
bragos a toda a gente, Tem te- 

como a Carochinha, a 
perguatar quem quer casar com as 
suas tdéas, Tem piscado o othe aos 
intelectuaes que por detvaz ou por 
deante st rogam pelo seu programa, 
Fo. ao Congresso de Coimbra, vu- 
borisado, arfante de caperangas, di- 
ser & falange de democraticos es- 
querdistas, & tal pieiade anciosa- 
mente esperada, que venham... que 
venhan! Pouco falta para thes cha- 
mar catitinhas, mas a pleiade fica, 
indecisa, .e disfarga a ver no relo- 
gio dos acontecimentos a hora das 
oportunidades, , 

Os factos sucedem-se com uma 
aceleracio de vertigem. O valor 
vae-se transformando em ferca. A 

og destinos arvast 
Patuos ie bara a Freaite 

E? tempo de vir qiten queira. 
Daqit para deante nds vamos dé- 

2er 0 que dizia o sr. Jodo Chagas. 
Comegames « desconfiar dos que 

chegam & ultima hora, Ha passa- 
geiros que aparecem tarde para, na 
confusde da largada, partirem sem 
mostrar 0 passaporte. 

Q8 expontaneos fad vieram. Os 
cutdadoses gue gostam de fer ein 
ordem a bagagem e a sinceridade 
das convicgdes, 9d teen @ sia ma- 
leta na réde e esto prontos para a 
grande jornada dos perigos, das lu- 
tas e dos sacrifictos, 

Jé tiverain tempo para conside- 
rare ir @ outra estagiio.os que 
agen vieram parar por engano do 
guia das ambigoes. 

O Partido Socialisia vai fechar 
0s bragos. Estreitaré os que vieram 
com lealdade, pela puveza clara 
das ‘convicgses, com a limpides dos 
sentimentos. Sado duras as ligdes 
dos tempos e os adesivos, depois, 
JG ndo pegan. 

Ainda ha logar para quem traga 
caracter @ béas intonsdes, mas avic- 
se. quem queira vir, 

Wado se admirem de ficar em 
terra os que teem os relogios e os 

antiga," — 

  

  

N, da S. 
  

Aderizam 20 nosso Partido, fa- 
vendo asua filiag%o, mais os se- 
guintes companheiros, que frater- 
nalitente sanudamos : 

Na C. P. &. do Castelo.—Alire- 
de Maximo Marquos, electricista ; 

| José Pedro de Souza, caleateiro; | Constituicae de Seccves 
Manuel, Martins, carpinteiro; Ma- 
nue! Alves, carpinteiro e Jo%o Pinto 
dos Santos, maritimo, 
  

Grupo Propaganda 

e Estudos Sociaes 

Por proposta do nosso comp.° 
Augusto Dias da Silva” foi resol- 
vido adiar_o Congresso que se 
preparaya’ para os primeiros dias 
do broximo mez. . 

O. adiamento fez-se 
crear dificuldades ao 
Regional do Sul que, 

se realisava 
por coin- 
nos mes- 

mos dias. 

Todos os cotgressisias que. ti- si 
nham . subserito para as despe- 

> 

zas do aluguel do teatro onde te; 
riam: logar, as sessGes 

  

= 

oe 
LTit | 

| Genta Sacialista tie Lishoa 
J& efectuou as suas duas primei-| 

| Tas Treuniges a nova comissio0 adimi- 
nistrativa eleita por ocasifio da fu- 
's%0 do Centro Renascenga com esta 
| antiga agremiagio partidaria. 
; Procedeu 4 distribuig&o dos car- 
| gos pela forma seguinte: Presiden- 
|ta, Julio Silva; Secretario, Antonio 
\José da Silva; Tesoureiro, José 
Antunes da Costa; Vogaes, Antonio 
Francisco Pereira e Antonio Car- 
doso de Sousa, 

Tratou de diyersos assuntos da 
maior importancia, no sentido de 
dar maior vida ao Centro e, votou 

'& seguinte mogio: A nova Comis- 
sio administrativa do C, S. L., 
composta de elementos das duas cr- 
ganisacdes fusionadas, ao iniciar os 
seus trabalhos de gerencia, atirma 
a sua disposicgio de trabalhar cdnt) 

    
| entusiasticamente os corpos directi- 
vos do mesmo, como Conselho Cen- 
tral, Confederagio regional do Sul | 
e Norte, Federacio Municipal de 
Lisboa e demais organisactes par- 

| tidarias, 
A nova comissio esta procurando 

uma casa ampla num ponto central | 
| para, & instalac%o do centro e cor-| 
| pos directivos do Partido. 
| Resolyeun mais regularisar todos | 
68 seus servigos de secretaria e te- 
souraria € marcou os dias de segun- | 
da-feira para as suas reunides. or-| 
dinarias. | 

| A Comissiie de Instraccde e Pro- 
paganda que tambem j4 iniciou os 
seus trabalhos, nomeou para seu se- 
cretario © “compankeiro. Feleciano 
Antonio de Azevedo. 

Tratou da reorganisacie da bibli- 
ioteca e seu enriqaecimento, sendo 

| nomeado 05 ‘eompanheiros Amilcar 
Costa’ e Pires Barreira para trata- 
rem deste sssunto. Dopois de reor- 
ganisada a biblioteca, serd esta 
franqueada 208 seus associados para 
leitura’ dag’ suas obras que ja so 
em grande tiumero, estando. presen- 
te todas as noites um dos seus com- 
ponenies pata assistir a leitura e| 
fornecer os livros, 

Nas ultimas reunides da Comis- | 
sio administrativa foram registra- | 
das mais do cincoenta adesdes a0! 
partido, que por falta de espaco nfo: 
damos hoje 4 publicidade. 

—— 

    

  
| 
  

Assoviagin ie Classe des Bai- 
-“Meiras da-Lishga | 

Em harmonia com o estatute so- 
‘cial e ainda pela necessidade abso- 
luta de. serem. tratades diversos | 
assuntos respeitantes <i classe, re- | 
solveu a divecgio desta asgociagio 
constituir as respectivas secgdes. 

| Qualquer associado, uo goso dos , 
seus. direitos, pertencente a qual. | 
_quer das cspecislidades em que 0) 
| eomercioa se encontra dividido, péde 
desde j&. inscrever-se. 

    

Falsificario dos generas 
alimenticias 

De ha aiuito que se tam feity 
seiftir a falta de uma fiscalisagiio 
rigorosa que poupe a9 nosso des 
gracado estomage o ter de ingeric 
toda a mixordia que para abi vea- 
deni. ; 

Q problema do rejuvenescimenta 
da raga anda estreitawente ligads 
4 alimentaclo publica, 4 
No basta jd o ser deficiente a 

alimentacio da populace, quante 
mais ainda falsificada. 

Urge pedir providencias a quom 
tal assunto competir, e. que. clas 
nio.s6 fagam esperar, ii 

Voltaremos ao assunto fantas we 
wes quantas a3 necessarias,. pars 
que as nossas palayzas encontren 

com f e bea vontade, pata o.en-\éto ne ministerio da agriculturay. 
= . 4 “ 5 ANY. SRS a ERPS EE OT ee Speiaos 

‘[prsuceciments do Ceiltro 4 CoRse- | par onde covrom estes secviges: 
;quentemente Gor. S. i. saudandot” Nac basta ter unt bom corpo us 

fiscalisacio, 6 preciso pagar bem . 
a tedos os fuucionarios, 

Alguns conliscemos ads que wi- 
yem na mais precaria das situas 
goes, chefes de familia numeroaa, 
cuja existencia ¢ torturada cons, 
tantemente pela falia de reccrsos 
que os mantenhau. 

Quaatos déstes ude poderde ama- 
nhii ser subornados, atim de auco- 
brir as. mistificagdes feitas per ae- 
gociantes pouco escrupulosos 7 

Entre o seu dever ¢ a tome dos 
seus, poucos ha que lesitem. .. 

Convém, portante, moralisar esta 
servico, dando uma boa remiiners- 
cio ao seu pessoal, aumentando-o 
segundo as necessidades de aervica 
e provendo 03 laboratorios de wais 
é meihores aparcilos, de modo u 
aumentar a capacidade de labora- 
CRO. 

Depois, ainda’ o caso\ das mutta 
a aplicar aos délinguentes. 

E”. precisd: “modificar’ essa ie, 
carregands nos ialsificadéxvea com 
multas pesadas, a triplicar no waa» 
de reincidoncias. 

E que essas mulias reveriaci ots 
parte para o pessoa! que dex cova 
a fraude, para que the sirva do 
estimulo e a obrigue a trabathar. 

20 DE ABRIL 
Dito anos depois 

  

  

  

Comemora-se hoje a separagde 
das egrejas-do Estado porque, neste 
data, perpassa mais nm <aniversa- 
rio da promulqagho da respection 

Os socialistaey cd yo arias iitan- 
sigentes da reacgdo ret qos; R2” 
darisam-se quanto ao acto mas afir- 
mam @ sua ndo concordancta coin 

algumas. disposigdes da lai, Assim 
|ndo admitem o principio de s2 au- 
jettar os doctimentos da eqreja, des. 
tinados & publicidade, & canaura 
prézia do Estado porque at 
dfde de pensamento deve ser reco- 
nhecida anplamente <a todos». e 
nao aprovam a dadiva de penstes” 

    

|. A inscrigio que. termina no pro-| 40s eclesiasticos, porquanto @ vida 

{ximo dia $0, é feita na secretaria| gferece campos de actividade aos 

  

| rab. 
—— 

jma reparacao 
( Foi reintegrado 
jogar 0 sr, Guerra, 
tigagdo, - alastado 
brismo. ; 

no    

  

para 40. da asaelacio todos og dias uteis| gwe, em logar de masttgarem "os- 
2 

* . J ~ 

Congresso | das viate e uma ds vinte e troz ho-| tias'e Latim nas missas, se resoicam 
a dar o set: contingente mentale 

  
agi para o desenvolvimento do tra- 
balho produtivo e anplo, FE que@ 

| administragio das cousas religiosas 
seu antigo! 

juiz-de inves-|nos princtptos ¢ 
pele“ dezem-) 

seja jetta pelos que nutren! a crenga > 
no pelos gtte sa 

revoltam abertamente contra os nies 
mos, Eom vex de persequicde cist 

Foi-the dada a posse pélo sr.!matica, discussdo constante-¢ ale- 
mae ’ 7 o 42a 4 
juiz ‘Ricoes Pereira; “senda o sr.) 

{entre a3 paMavras @ e8 actos. Guerra muito felicitads. 

  

vantada coerencia, mutia coerenc  
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- contra todas as previsdes dos Go- 

~ tos de parte..os preparativos para 

lado’ provas cabais d’elicacia, co- 

‘de paz revelou como condigio de 

BOvOS, que, embora de caracter vio- 

Reunite de delegados socialistas 

_Fiseags.. . ie Contrabanda. 
Hontem de manhi apareceram | 

na area de Campolide e Avenidas | 

.tiveram conhecimento do facto, os 

-pados” tendo-lhea..sido apreendidos 
os seus, bilketes de identidade, c 

f 2 comMBaatTs 

  

A ultima Guerra da Burguezia 
veiu apressar 4 Guerra dos Povos, 

vernos. 
| As exigencias da beligerancia fi- 
zeram esquecer as. necessidades da 
paz. Na ancia de matar, foram pos- 

bem viver, 
' Quando,.a. grande lucta: parecia 
jé atingir o seu termo, viu-se en- 
tio que ela renascia mais’ cruenta, 
mais cheia de perigos e ameagas. do 
nunea, porque os processos adopta- 
dos tinham dado prova.de excelen- 
tes como meio de resistencia dos 
povos, e estes n&o se mostraram 
mais resolyidos a abandona-los. 
+ Porque nio haviam de continuar 
a ser bens na paz os metodos ado- 
piades de cooperativismo, munici- 
palismo e nacionalisagio, com que 
na gueira todos timham colhido tio 
bons resultados ? a 
« Demais, esses méiodos,. socialis- 
‘a8 por excelencia, nio sé tinham 

mo haviam facilitado o desenvolvi- 
mento de grandes actividades e 
perieigdes. A viagio, as grandes 
linhas internacionaes de ‘Terra e 
fo Mar, as novas aplicagdes da 
seiencia 4 Industria, o desdobra- 
mento e multiplicagio dos recursos 
de produgio, tudo isto era a conse- 
quencia necessaria da adopgio do 
Sovialismo. 

Este, iniciada a sua pratica, 
frouxe como novo factor o corregi- 
mento moral das Sociedades, a 
eonvicgiio de que teria por juatiga 
de Ihés pertencer o que sé com o 
seu concurso @ .colaboracdo podia 
existir, 

Seriam com efeito desnecessarios 
® até prejudiciais ao equilibrio das 
sociedades humanas, tantos melho- 
yamentos materiaes, tantos maqiui- 
nismos multiplicativos do trabalho, 
tentas facilidades de transporte e 
permuta de poyos, de generos-e de 
idoias, se no se procurasse 0 meio 
Me socialisar tudo isto, por forma a 
iornar a todos acessivel o que de 
todos 4. 
§ Com o aumento necessario da 
produgiio tornou-se indisponsayel 
fazer coincidir um aumento equiva- 
lente de’consumo, O novo periodo 

normalidade que seja para todos‘o 
fae 36 com o concurso de todos se 
pode produzir.   
mies, tendo sido unia pavyorosa cala- 
midade geratriz de muitas calami- 
dades, conteye tambem em si o 
rermen dos grandés desenvolvi- 
mentos e da magestosa Renovagiio 
que jé se antevé nas suas aspira- 
e003 © Das suas consequencias dese- 
jadas por todos e reciadas por al- 
guns. , 

' As exigencias da guerra. obri- 
gando a imposigdes ealamitosas, 
provoearam a adopgiio do processos 

08 Gover-! 
“Boi-ossim que 9a Gra 9 CL erT A mamas davares, senhares do wasso 

~SOGLNTAS OF DOSTOS 
lento; fizeram® boa prova. Como 
aumento do consumo coincidira uma | 
produgio mais diminuta. O excesso 
‘dos eneargos apressaré o desiquili- 
brio das finangas. 

Quando a paz desportou, ninguem 
estava preparado para ela, Deu-se 
o conflito, ’ 

Os que mais. sofreram. foram os 
que mais depressa se revoltaram, 
Primeiro os vencidos, depois o8 yen- 
-cedores, 

CK e ce eH esr Ke eee e ese Keds o sees 

Corre acesa.a lucta, a chamada 
Guerra Social que se desenyolve e 
alastra, tado invadindo n’gma_séde 
de progresso, de liberdade ¢ de jus- 
tiga, contra o Privilegio que se es- 
yao num desfalecimento rapido, de- 
cisivo. ae ee 

Sio as Esquerdas que, portado- 
ras do estandarte vermelho do So- 
cialismo, reyolvem os dominios do 
Passado e investem com os velhos 
simbolos de todas as. iniquidades 
ainda subsistentes, Sio as Direitas, 
emfim, que se desmoronam para & 
construgiio dos novos, edificios do Fu- 
turo. 

Estas Direitas, porém, que por 
toda a Europa estado n’este momento 
representadas apenas pelo Conser- 
vantismo Capitalista, receioso que 0 
desaporsem da riqueza acumulada, 
assumem entre nds um aspecto igno- 
miniosaniente despresivel, porque 
se intrincheiram, por detraz do al- 
tar libidinoso e da Monarquia de 
tradighes despotices e bandoleixas. 

Pretendem, emfim, nSo sé preca- 
yer-se contra as novas correnies 
modernas que avancam, mas até 
mesmo repetir o crime do Seculo 
XVI em que fomos o principal ba- 
luarte da Contra-Reforma, o que 
nos fez recuar bons trez seculos nas 
artes, nas sciencias e na indusiria. 

Tal, porem, niio se repetird. Ao) 
bloco da Reagio © do Conseryantis- 
mo, qe se desenha agressivo ¢ 
ameacador, tem de responder o blo- 
eo republicano, redentor de uma} 
Nacio e garantia do Futuro. 

—Soldados da Paz, soldados do 
Progresso! Mulheres de Portugal 
que quereis poder alimentar vossos 
irmios, vossos filhos e vossos com-| 
panheiros! Estudantes de todas as 
escolas, que no desejaes recahir 
no obscurantismo da velha metafi- 
sica! Artifices, prodactores, opera- 
rios, ciosos dos Vossos direitos e dos 

trabalho. je RS, 
» Os inimigos da Luz espreita-nos, 
o exefcito das Trevas apresta-se 
para o combate. 

Nada recieis, porem, do Obscu- 
rantismo que nos ameaga. 

A Bandeira Vermelha sabera con- 
duzir-noa gloriosos 4 victoria defi- 
nitiva da Republica consolidada, 
perfeita e fraternal. 

—Republicanos, unidos ! 
—Socialistas, a postos! 

é 

Lanisrat Baranwa, 

  

  

Pela lternacional 
    

AMSTERDAM, 18. — Reuno no 
dia. 25 do corrente 2 Comissio In- 
ternacional Permanente, creada pe- 
Ja Conferencia Socialista de Berne, 
para apreciar a seguinte ordem de 
trabalhos: 1.° exame das decisdes 
tomadas pela Conferencia oficial de 
Paris; 2.° execucio das decisdes to- 
madas na conferencia de Berne; 
3.° a solugio das questdes nacio- 

Ulm wrocesso celetre 
PARIS, 15.—Processo Hum- 

bert. E’ ouvido o sr. Jacques 
Dhur, que expde largamente as 
suas negociagdes com Desouches 
para a fundacdo de um jornal e 
em seguida diz que em julho de 
1915 teve suspeitas a:respeito dos 
fundos com que Lenoir e Desou- 
ches queriam adquirir a proprie- 
dade do Journal, Acrescenta que 
Humbert the contou em 12 de 
agosto de 1915 que entre aquéles 
fundos havia 3 milhdes de dinhei-   naos e territoriaes que nio poderam 

ser solucionadas em Berne; 4.° a. 
preparacio do grande Congresso | 
do mez de Agosto; 5.° a questio da 
imprensa operaria e socialista. 

Conforme ficou assente na cante- 
rencia do Berne todos os delegidos 
interessados n’essa mesma questio 
territorial terio de apresentar uma 
resolueso comum, (1V.) 
  ao ne MRE eee 

novas Manoel Pinto do Carmo, po-| 
licia 2089 © Candido Martins, tam- 
bem policia 2144, intitulando-se 
fiseais dos abastecimentos os quais 
entrando em todos os estabeleci- 
mentos, principalmente as padarias 
exigiram dos respetivos caixeiros 
dinheiro para nao serem multadoa, 
Mais tarde compareceram nos lo- 
cais os verdadeiros fiscais Francis- 
eo Dias e Agostinho Ferreira, que 

quais foram no encalgodosseus falsos 
yeolegas, indo-os encontrar n’uma 
taberna na Rua de S, Mamede, on- 
de the deram voz de prisio, sendo 
conduzides para a repartiglo dos 
abastecimentos, onde foram apal- 

em seguida removidos para os ca- 

ro boche, mas que os tinha substi- 
tuido por dinheiro seu. Diz tam- 
‘bem que na entrevista que teve 
‘com o sr. Briand, entéo presiden- 
.te do conselho, este lhe falara da 
| possibilidade dos fundos provirem 
ido Deutsche Bahk, 

~ Travou-se viva discussao entre 
a testemunfia e o defensor de 
Humbert, a respeito das viagens 
de Dhur 4 Suissa, querendo o de- 
fensor provar que Dhur se achava 
em Berne no dia 15 de maio de 
1915, ao mesmo tempo que Ra- 
dowita, Lenoir e Desouches, 

O capitio Mornet replica que 
Lenoir e Desouches nao se en- 
contravam em Berne no referido 
dia, O sr. Lauze, redactor em che- 
fe do Journal confirma a versio 
de Humbert sobre as condicdes 
da venda do Journal e declara 
que ouviu Humbert censurar vi- 
vamente Lenoir por ter ido a 
Suissa sem o prevenir, Em se- 
guida levanta-se a audiencia. 

Se 

Comissées Socialistas das fre- 

guezias de Marquez de Pom- 

bal e St." Catarina. 

Reunem hoje pelas 14 horas, ni 
sua séde Travessa do Olewo, 151 
para iratar de assuntos de impor- 
tancia partidaria local, esperando 
que todos os socialistas d’esias fre- 

  

  abougos do governo civil, . 

Se tee 

guezias assistam a esta reunifo, 

j 

}meiito 6 Joaquim Jose warpvouNa, de, 

PARTIDO SOCIALISTA 

VCogesso 
Wa regiao do sil 
Realisa-se em Lisboa a /, 2 

e 3 de Maio 

Estio. inseritos 107 delegades 
Representando respectivamente : 
Fedevacdes—De Lisboa; Dr. Joao 

de Castro, Custodio de Mendonca e 
Antonio Maria “Abrantes; de Oei- 
ras 3. Antonio Nunes da Silva Junior. 

Centros —De Lisboa; Antonio Pe- 
reira, Bento da-Craz e Julio Silva; 
de Bemfiea ; Alfredo Torres, Anto- 
nio Simdes Graca e Antonio Durio; 
do Lumiar ; Alfredo Franco, José 
Maria Claudio e Carlos Santiago; 
de Caseaes; Carlos Alberto de Oli- 
veira, Alvaro da Mota e Antero de 
Oliveira ; de Coimbra, Mario, Hen- 
rique Xavier Nogueira; de Alma- 
da; Jo%o Alves Piro, Mario Au- 
gusto e Joo Pedro José das Dé- 
res; de Tomar, José Raimundo Ri- 
beiro e José:de Oliveira Quico ; de 
Lameiras, dr. Afonso Managas, 
Eduardo Cosia Santos Cardoso e 
José Valentim Pinto, de Aleantara; 
Augusto Marques, Antonio P. Oli- 
veira 6 Abilio Jeronimo. 
Nueleos—De Santarem, _ José 

Rui de Pina e Eurico Pinto Ferrei- 
ra; Vila Vicgosa, dr. Alberto Ma- 
chado; Oliveira do Hospital, José 
Custodio da Silva; Amadora, Raul 
de Campos Palermo; Marinha Gran- 
de, Adelino Abel; Angra do He- 
roismo, Constantino Martins, An- 
tonio Augusto Marques e Raul Cas- 
tela; Avante (de Lisboa), Eduardo 
Emanuel de $4, Angelo Luiz Pau- 
la e Augusto Lobo Pimente!; Da- 
tundo, Augusto José Lopes Dine. 

Comissdes Paroguiaes Socialis- 
tas —Sania Catarina, José Maria 
dos Santos, Armando Brito © Zefe- 
rino Augusto Godinho.; Marquez de 
Pombal, Antonio Amancio-ernan- 
des, Manuel Augusio Rebelo e Joa- 
quim Martins Pereira; 8. Cristovao 
e §. Lourengo, Francisco Duarte 
Salvado e Aliredo Ferreira do Al- 
meida; Santos e Lapa, Vitor José 
de Sousa, José Valentim Pinto-e 
Artnr Augusto Rodrigues; Cambes, 
José Candido dos Santos,. Santos 
Silva e Antonio Vicente Martinho ; 
Castelo, Manuel de Jesus, Jodo Ta- 
yares @. Jofio Carvalho da Cruz; 
Campo Grande, ‘Joio Lino, Anto- 
nio Bandeira ; Escolas Gerais, Amil- 
éar Costa, José Vieira do Nasci- 

Joaquim Pedro dos Santos Leal, An- 
tonio de Lima Junior e Miguel Jo- 
sé Alves; Ajuda, Antonio Teixeira 
da Silva, Francisco Antonio da As- 
suncio e José Ramos Seta; Pena, 
dy. Costa Junior, Angusto dos An- 
jos Rodrigues e Antonio de Sousa ; 
Monte Pedral, Antonio Tavares Pe- 

to e José de» Matos Machado; 8. 
José, Alfredo Canclas, Antonio Jo- 
sé da Silva e Carlos Antonio de 
Melo; Santa Cita (Tomar), Manuel 
Antunes; Barcarena, José C. dos 
Santos Oliveira ; Carnaxide, Anfo- 
nia Maria Rodrigues ; Ociras, José 
D. Pereira Condinho. 

Tnprensa — O- Combate; Maria 
O'Neil, Cesar Nogueira e Silva Per- 
reira; O Trabalho, Manuel Luiz 
de Figueiredo, Manuel Eugenio Pe- 
tronilla e Carlos Rosa; A Voz So- 
eialista, Antonio Augusto Homem, 
Franciseo Antunes Cabral e José 
Antunes da Costa, 

Diversos Organismos — Gremio 
Escolar Socialista de Santo EsteySo 
e S. Miguel, Joo Antonio Graga, 
Joaquim Almeida Leite e José To- 
maz; Grupo de Propaganda e Ks- 
tados Sociaes, Alfredo Franco e 
Camilo da Silva;-Uniado das Mulhe- 
res Socialistas, Adelaide Abrantes, 
Amelia Pereira e Cristina Batalha; 
Juventude “Socialista, Antonio de 
Abret’ Marques, Ladislau Batalha 
Junior e Lino de Sousa Baio ; Po- 
tugala Esperantista Socialista, Aso- 
cio, . José Pires Barreira, Joaquim 
Pereira Junior e Antonio Herminio 
dos Santos. ; 

Ha portanto 45 agremiagédes re- 
| presentadas, com 107 delegados que 
ofici4ram as respectivas nomeactes 
ou confirmaram as primitivas, sa- 
bendo-se entretanto pelo relato dos 
jornaes que 3 agremiagdes de Lis- 
boa e uma de féra nomearam dele- 
gados dentro do prazo, nio tendo 
no entanto oficiado ainda a comuni- 
carem a resolugio tomada. 

Tambem dos Agores, aonde o 
praso foi espagado, por consulta ao 
C..C., se espera a nota dos dele- 
gados que tenham sido nomeados. 

Nas. delegacées havitlas Aparecem 
dois delegados (os comp.* Alfredo 
Franco e José Valentim Pinto) elei- 
tos por mais de uma agremiagio. 
Terfio de optar por uma e comuni- 
car ds restantes por qual optaram 
afim de que estas possam, queren- 
do, substitui-los por outros delega- 

a 

  

Falta de espace 

Por absoluta falta de espago fo- 
mos obrigados a retirar diversos   artigos, ia depois de compostos. 

ry 

Os secialistas em Cascais 
© sew representante na verea- 

lyegulab. d 

cogueiro, Eugenio Pereira Clemen-. 

ey 

cae obtem a jornada de 8 
horas para os operarios 

administratives. — Um pro- 
jecto de _Mnunicipalizagao 

Em uma das ultimas sessdes da 
Comissio Administrativa da Ca- 
mara, foi proposto pelo nosso 
icomp. Antero de Oliveira que o 
‘horario para o pessoal assalariado 
do Municipio, a contar de 1 do 

cerrente seja de 8 horas, A pro- 
posta que foi aprovada por unani- 

midade, foi bem recebida pelo 
Operariado que assim vé satisfeiia 
uma das aspiragdes pela qual ha 
muito lutava. Desta deliberacdo 

foi dado conhecimento 4 Associa- 

gio de Classe dos Operarios da 
Consirugado Civil de Cascais. 

Outrosim foi tambem resolvido, 
que o servico da limpeza fosse 
novamentg.agunicipalizado, para o 
que foi autorisado o veterinario 
municipal a fazer a compra do 

gado necessario para tal fim, E’ 
uma medida com que a Camara 

muito tema lucrar, pois que nao 

sO 0 servic) passa a ser executado 
com mais perfeic#o,~como tam- 
bem representa uma. grande eco- 

nomia ent idvor do cofre munici- 

pal. Assim yaio nosso comp, An- 
tero de-Oliveira mostrando a dis- 
posicfo0 ef que se encontra de 
defender ¢s interesses do munici- 

pio e do ptblico em geral, 
| seo : 

O Cenirq Socialista de Cascais 
promove nd dia.1.° de Maio, uma 

grandiosa fista comemorativa des- 
ta data. O programa que se en- 
contra em. parte ja esbogado, mar- 
ca uma seésdo de propaganda a 

que se esjera que assistam re- 
presentante dos corpos directives 

do Partidd bem como o comp. 
Augusto Dias da. Silva,.Ministro 

do Traball,..A’ noite realizar-se- 
ha no teaito «Gil Vicente»; uma 

recita na qual tomam ‘parte al- 
guns dos nais aplaudidos amado- 
res desta bealidade. 

e368 aha 
J4_goni{éh um numera muito 

@Andios a Biblioteca do 
Centro Sovialiyg de Cascais, que 
dia a dia vem €xsocsando a sua 
esiante com aS NOViages mais 

recentes no meio literar 

‘Ultimamente tem a mesn.. .. |. 
cebido a visita de varios seman. 

ties socialistas do paiz, em res- 
posia ao. apelo que as emprezas 
dos mesmos foi feito, facultando 

assim aos socios do Centro, a Jei- 
tura dos Varios periodicos que no 

  
Emancipacaio Operaria, —C, 

Riberto Miranda 
A Associagio de Classe dos Es- 

tofadores e Decoradores tomou a 
iniciativa.de fazer trasladar para 
Lisboa, os restos mortaes do seu 
falecido consocio Alberto Miranda, 
realisando hoje, 4s 10 horas o seu 
funeral para o que convindam to- 
das as associagdes e imprensa ope- 
raria, a fasef-se representar, 

O prestito sae da travessa d’Agua 
da Flér, 20, 1.°, séde da associa- 
clo, a quem énviamos a expressio 
do nosso pezar. 

O Combate far-se-ha representar 
por um dos seus redactores. 

CONV IT=: 

O Centro Socialista de Lisboa, 
convyida todos os seus consocios a 
acompanhar os restos do seu pres- 
tante cqenargda Alberto) Miranda, 
encorporandosse no prestito, quo sai 
da séde da Associacio dos Estofa- 
dores e Decoradores. 

Asnossos cartazes anunciadores 

  

  

\eanto IIT, o seguinte : 

' pidos, faltam as gracas dos governos, 

imosso paiz defendem a Causa da! 

_ Cartago 
Em fins de 1915, escreviamos 

nésno Aquae-Véris,estréfe LX XX], 

«Subiu o Astro ao eto e emquanto o era, 
«Maior se oferecia ao humano espanto, — 
«E muito respeitoso do que houvera ” 
«Neste gracil, marvético recanto! 
«Subia o Astro ao edo e bem prouvera 

«Que éle ndo mais descesse; e ¢’o encanto 

«Em que o Luzo se tem agradeeido, 
«Me conservasse eu sempre embevecido !» 

O Asiro que subiu da Rotunda, 
ha 8 anos, sémpro entre’ insanias, 
perturbagdes, incompetencias e imo- 
ralidailes, esteva prestes a aterrar, 
thovido pelo Grande Movto, ao léme}. . 
0 heroe de Chaves! O Astro mais ' 
brilhante da nossa, historia contem- 
poranoa, abastecido ainda do mes- 
mo gaz que eleyou 4s nuyens do} 
Pensamento o ji dirigivel da Bas- 
tilha, esteve prestes a contrariar o 
desejo que nagquela estréfe se ma- 
nixesia ! 

A seita negra, amanccbada ¢ 
ignara, os seus caudilhos sem no- 
breza, sem leitura mas com oaro, a 
miseria supersticiosa. e ignobil, os 
escanados de galées, bainhas e men= 
tes virgens, assesiaram-lhe a am- 
bigfo e o seu ddio, a sua venalida- 
de e eseravidao, eat 

Eseravos do retrocesso, sem co- 
nhecimento dos seus deyeres para 
com 0 seu pais e até mesmo para 
quem lhes paga, acordam Ceryan- 
tes e Cambes, o primeiro para se 
rir des chefes, o segundo para os 
dizer traidores! Nem honra prova- 
ram‘'-na palavra, nem honra tive- 
yam no’ governo, nem honra mos- 
traram na fuga! Afrontaram’o pais 
com os seus actos, cobriram de san- 

  

  — 

1) Visitas ministeriaes 

- Porto, 18, is 23 e 30. —O Mi- 
nistro da Instruglo regressou de 
Crestuma, concelho de Gaia, tendo 
visitado hoje varios estabelecimen- 
tos de ensino, onde foi recebido res- 
peitosamente, Na segunda-teira vai 
4 Pévoa do Varzim, onde lhe sera 
feita entusiastica, recepcio, sendo- 
Ihe oferecido um almogo de 100 ta- 
lheres. 

— Morreu nas cadeias da Rela- 

de Oliveira e Silva, que ali estava 
até se arranjar yaga num manico- 
mio. —Hayas. oe 

  

Leivda Separagi da Eyreja do 
Estala 

_ Para comemorar o 8.° aniversa- 
tio desta Ici, realisa hoje 20 do 
corrente pelas 21 horas, o Gremio 
Exeursionista do Monte, sito ha 
‘rua da Graga, 162, uma sessiio de 
propaganda, presidida pelo sr. Boto 
Machado, em que tomam parte en- 
tre outros oradores os srs, José d’Al- 
meida, Joaquim Domingues, Duarte 
Salvado e D, Margarida Marques. 

Sera profusamente distribuido, ao 
povo um manifesto alusivo, 

Conjunctamente serd homenagea- 
da a memoria de Augusto José 
Vieira, inaugurando-se nas salas 0 
seu retrato. 

Convidam-se por esta forma, to- 
das as colectividades a fazerem-s6 
representar hesta sesso, 

0 rei de Hespanha 
‘A’ hora do nosso jornal 

entrar na maquina corria 

    guo os caminhos e colocaram fren- 
te & frente, aos vinte mil herois da! que fol assassinado”'o rei! 
Flandres, uma rainha inimiga, por | 
teutonica, uma rainha expulsa per-| 
jesuitica! 

Agora, fionteira fora, a espuma 
esyerdeada do rancér nos labios 
convulsos, as garras aduncas sobre 
© papel-moeda filado aos Bancos, 
quarteis ou moradias, olham vesgos 
para a sua obra, vezanos de colera, 
parvos do insuficiencia, escorracados 
pela escoria ! 

- Nesta linda terra, onde a Natureza | 
tragou gracas © os rios correm lim- 

  

abundam ‘as escéraa para Juntas, on- 
do juntas estejam a traigio, a am- 
bigho- e.0 roubo ! 

Agora que na*Conferencha da Paz | 
se yao tratar quesives magnar, en- 
tre elas sc um homem alto 6 mais 
honrado gue um baixo, um ferte 
mais que um iraco, se tere de des- 
aparecer as Armadas menos uma, 
se se eliminarfio os Exercitos para 
se formar um internacional, 6 ma-| 
"pfostamente necessario que o Pais: 

~varega, sabendo o que quer, sa- | 
bends. ‘gue querem ! Ha nela trés | 
Socialists eminontes : um america- 
no, Um Mas, um francés, Repre- 

  
sentam €les a.orente mundial do | 
progresso cienthay Para que pos: | 

samos acompanha-.., devemos pri- | 
meiramente acompaig, 9 Ciencia | 
e esta aventura, doloros. , wal oxoc! 
vou evidentemente que 8 gi hela | 
corrente consegue galvanizar jqpr6 
dos senhores de Goa, outra pari} 
esqueceu os rasgos de Joio de Cas- 
tre e de Albuquerque, pensando vi- 
ver ainda entre os Guizes ‘ou os 
Cruzados. A Ciencia dé caracter, a 
Ciencia dé a Fé, a Ciencia 6.0 Fu- 
turo ! 

Sem ela, vem a desordem e 0 
irrespeito’ 4 vida, Sem ela nao ha 
felieidade e coeziio. Instruam-se por- 
tanto os quatro milhdes de analtfa- 
betos e os dois: milhées de soletra- 
dores, empurrados os primeiros para 

para a superstigio religiosa! Ensine- | 
se que o tema de Republica é jd por | 
si a felicidade maxima, pois que éo 
proprio. Socialismo de cujo espirito, 
aquela é. mie! Igualdade, Liberda- 
do, Fraternidade! Estas trés pala- 
vras sig, bem -compreendidas, um 
mundo novo, um mundo bom, um 
ceu na Terra! Mas quandgiserio 
bem lidas? Quando serio: um facto?   Nao foi de uma felicidade ex- 

traordinaria 0 nosso cartaz, | 
Aparte as dificiencias artisticas | 

tambem um inteligente qualquer | 
se lembrou de substituir nas cor- 
respondencius um r por um f fi- 
cando conrespondencia. 

degola foi -tambem o nome 
do director e do gerente do jor- 
nal nado escapando ainda o ome 
do nosso camarada Slva Ferreira. 

Seja tudo em desconto dos nos- 
sos pecados. 
  

Comissae Parochial Socialisia 
de Castelo ee! 

_ Esta Comissio reunida em 8! 
de abril registou com satisfacao | 
a adesio dé novos companheiros, 

A Comissdo cedendo aos dese- 
jos ve iem no desenvolvimento! 
do i 
vocar uma assembléa geral para 
© proximo dia 15, para tratar da 
fundacéo d’um gremio dentro da     ‘sera de 8 horas por dia ou quaren- 

eal socialista, deliberou con- |" 

86 o Esperanto, o Internacionalismo, 
a Ilusio!... 

A Republica venceu 4 Monarquia | 
porque a légica estd. por aquela, | 

J. govérno hespanhol acaba de 
publicar um decreto, determinando 
que a partir de 1 de outubro do 
ano actual 2 jornada maxima legal 

ta © cito semavais em. todos os tra- 
balhos. “ 

Emquanto na conseryadora Hes- 
panha.se tomam medidas deste qui- 
late de grande interesse para 0 ope- 
rariado, em Portugal, © em pleno 
regimen republicano, a jornada ma- 
xima de trabalho continua-a. ser a 
que muito bem apetece ao capricho} 
do patronato. Pois ja é tempo que 
as altas esféras do poder olhem mais 
para os problemas operarios e para 
as questdes sociais, para que nao 
tenham que.acordar ao som das re- 
clamagdes miximas que tanto os 
apayora, —   freguezia   

wocHNIO BatTsgira. 

; 
j 

08 algapdes da politica eos segundos | 

Qnando, o Socialismo deixar de ed 

com.insistencia o boate de 

de Hespanha, mas nao ha 

confirmacao oficial. 

gio o pobre louco, Francisco Duarte 

  

     

    

Gremio Socialista de Lisboa 
Est egnvgcada para dmanha Peay 

  

gunda fefpa, ‘elas 17 horas, a Co- 
missio Organisadoya, ati de Cone 
certar 2 agio eleitoral a desenvol- — 
ver, e preparar a tese que dopoig 
de amanh3 terd de ser diseutldana 
Assembleia Geral que ser4 anundiaes 
da, e reunird na nova séde provis © 
soria da Rua.do Telhal, 32, 4%, 
para onde continuam a dirigir-seas 
novas adesdes de Lisboa e da Prox — 
Vineia. “+. ine; Sates ener 
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O subir da onda * 
Ficou.constituido em Silves no dia@ 

d’'abril_ O Nucleo Socialisia, quo tem eds” 
mo dirigentes os comp. Jose Francis : 
Cabrita, José Francisco Roma.e Laz 
José Duarte. yi ine ae 
—Em Mafra entrou em plena netivi- 

dade a Comissio Paroquial Socialista ea- 
jos. dirigentes so os comp. Ernesto 
de Melo Pimentel, Victor Silvestre e An- 
tonio das Neves Miranda. * 
—Na regio do Norte fundatam-se os 

Nueleos Socialistas de Espinka ¢ §. Jo#o 
da Madeira, ; 

Para efeitos regulamentarés ficam to- 
dos inscritos no cadastro partidirio em 
15 de Abril. | ge : ie 
_ Aderiram ao P, 8S. P. os srs, Manoel > a 
Joo Pombinha,. ferro viario, de Faro,.4 
Manoel Martinho Dias, industrial, de 8. 
Braz de Alportel. : 

     

    

  
    

Carmo Bardo 
Ao nosso amigo Antonio Pereix 

ra foi enviado pelo nosso comp.° 
F, A. d’Assumcao, 2$50 para en- 
tregar a familia dé saudoso pro- - 
/pagandista M. do Carmo Bardo ; 
produto:de uma subscricao aber-» 
ta por aquelé nosso comp.° em 
Ajuda. ; ne Sor cera 

Subscritores:. AssumcZo $24, 
‘Ramos Seta $20, Pedro Marreires 
$10, Joaquim Garcia $20, Ramos* 
‘Esteves $15 Bento do Patzocinio’ 
| $05, Manuel Luiz $05 Carlos Pors- - | 
teiro: $10, Luiz Ribeiro $65; Ma 4» 
nuel da Silva $04, Guilherme Li. — * 
ma_$10,.Teixeira da Silva $50, ; 
Joaguim M. Rainha $10, Lourengo / 
ido O $10 Miguel-Antonio $10,° — 3 
; Soma 2905. Agradecemos, 
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Aciriz Cremilda d’Oliveira 

De regresso do Pard, devé che- 
gar -hoje-a- Lisboa, 4s 12 horas, a 
distinta .actria D. Cremilda d’Oli- 
veira, acompanhada dese marido, 
Carlos Miller de Magalhies,: 

D, Cremilda, que deliciou o pu- 
blico_brasileiro, durante cinco anos 
consecutivos, xogta.n Poyingal) onde |) 
conia inumerag simpatias e sauda- 
desdo sea trabalho artistico a que 
imprime todo o seu talento de ver- 
dadeira mulher de teatro. 

Cumprimentamos: D. Cremilda, 
esperando ,em breve aplaudil-a o 
admiral-a pelo seu valor e gracili- 
dade, 

José Ricardo 

Histe distinto artista, imconfundi- 
vel pela graca natural que infprime 
a todos os seus trabalhos, mesire 
entre 08 mestres, vai, mais uma 
yez, verificar quanto 6 querido pelo 
nosso publico que encherd 4 cunha, 
avasto sala do Eden-Teatro, onde, 
na. terga-feira, 22, se fara a -cre- 
prise» da encantadora opercta «O 
ocacior, que ha alguns anos se 
~~ (pa ouvir em Lisboa, 
La vemos dar-lhe um grande 

jabrago, trduzindo todo o respeito 
jque tributatics go grande artista, 

céna portugnésa, um o fulgor do 
seu invulgar talento. ; 
{ 

  
| 
| de teatro que, na Empresa do Ede. 
'contam verdadeiras simpatias. 

gundo como «Fiscal» auxiliam-se |}, 
/mutuamentes, quer jfiscalisando o 
| ponto, quer pontando o fiseai o desse 
yentendimento tacito resulta que, em 
} 

;comum, realisam a.sua festa no 
i £ 

o dey 

| José Ricardo tem 
-balho no papel do velho Gaspar. 

‘seu pape 
;menagem aos beneficiados. 

Tournee ao Brazil 

A excelente companhia que actual- 
mente trabalhano Kden-Teatro, esta. Hoje, exibem 
dando os seus ultimos espectaculos, 
visto estar ja preparando todo o set 
material para a partida para o Bra- 

izil, que é jd nos primeiros dias do 
més de Maio. 

O reportorio é constituide por 40 | 
pecas diferentes, algumas absoluta- 
mente novas e a que estd reservado 
um seguro exito. : 
-Da Companhia fazem parte todos 

os bons elementos que actualmente 
a constituem, sendo seus ensaiado- 
res 08 distintos artistas José Ricardo 
e Armando de Vasconcelos, 

‘Em breve publicaremos 0 elenco 
definitiyo bem como 0 reportorio. 

Nascimento Fernandes 0 tio or!- 
ginal quanto estimado artista que 

que tao bem e8kalta @ enobrece a | 

Augusto Cesar d’Avelar . Anio. 
nio Matos so dois bons elementos | 

O primeiro como «Ponto» e o se- 

  

\tanto “apreciamos,; “vae “muito em 
breve apresentar em um dos nossos! 
primeiros: teatrosy uma grande sure: 

preza que ira. revolucionar o nossa 
meio teatral. ae 

Trata-se da exibigho.d’aia jita 
em que é -protagonista, contando 
com a colaboragio da distinta actria 
Amelia Pereira. © Cote 5 
“A fita intitelase Vida Noga pot 4 

‘vilhadd de inumeras situagdés-qué® _ 
por certo produzira grande sensa-. 
oho. i Se es, 

Teatre Avenida se 

Activam-se os ensaios de apure 
da nova pega O noivado do sepul- — 
}cro, de que nos*dizem coisas, mira~ 
‘ holantes, tal a graca imensa de que 
ia peca esta recheiada. eee 

Nem outra coisa era de esporary. 
pois os seus auctores so tres rapa- : 

'zes de» talento e fina cbservagio,, ~:~ 
subejamente comprovada em pegas 
e revistas de grande merecimento. 

Os nomes pois de Ernesto Redri- 
gues, Felix. Rermudes e Jodo Bas- 
tas, so segura garantia do-exite 
‘que todes auguram.d feliz pesca O 
|noivade do sepuicro, que em breves: 
/dias sdbe & scena no teatro Aveni- 
‘da onde actualmente funciona a 
melhor companhia de. declamacie 
| portuguésa. 5 

TEATRO APGLO 

| Jaime Silva, o apreciado artista 
'ensaiador do Teatro Apolo, realisou 
hontem a sua festa, tendo o prazer 
de ver a elegante sala replocta de 
amigos e admiradéres que lhe inun- 
daram o camarim de prendas eflor 

alem* de um aluyio de bilhe- 
« Se

 
a 

e
e
 

a 
a
e
 

    

e
l
t
 

rn
 

¢ 
ml
 
e
e
 

. 

  

  

    

. 

‘wes, 
| tes i 

t A teste, que ihe foi olevecida pe- 
ny * ; 
Empresa, teye ainda 0 #ractivo 

3 al XG * véntil “a da _ colabofagtio da gentil atigta 
Julieta Scares que tui muito ovis 

| clonada. Bat 

  

ia, 28, representando-se, por! 
\deferencia especial da Emprésa, | 
'«Os Sinos de Corneyille» em que 

um scberbo ‘tra- 

Nesta noite o actor Matos fard Q| 
1 do «Papa-figos», em ho-! 

| 

| Ovespectagule foi preenchido.coni 
& graciosa revista «Princeza Maga- 
lona» que cada vez mais demonstra 
0 carinho com que o publico adeg= 
_tingue e pretere, A Jaime da Silya __ 
‘um abraco de amigo. As 

SALAO GENTRAL 

| Na extraordinaria matinée, de 
;dmanhi 21, no elegante Salo Cén- — 
tral, exibe-ee completa toda a gran — 4 
| diosa série «Canalha de Pariso, ~ |) 

so novamente os 5° @ 
da soberba série 

ESPECTACULOS 
* : 

Wacional— A's 21, «Frei Luls 
| de Souza». eae : 

A-wemicia — A’s 21, «Sua Mages. 
| tade», poy ae 
Hiden=Meatroa — A’s 22, 

| «Duqueza do Bal-Tabarins, : 

| Politeama —A’s 21, 
Perfeito», 

| AEs ole — A's 
lona»,. ait 

Krindade— A’s 21, «Os Pirane 

gas. Pee 
| Gimasio —A’s 21, «Os 4 cantix 
{ nhos»>. 

      

  
6.° episodios 

% 

* 

21, «Princeza Maga- ca 

  

Saltio Central —Fitas e 
| epthidas, ae 
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A festa dos chouricos 

Em Konisberg, na Prussia cos- 
- tumam® os carniceiros oferecer aos 

pddeiros, no 1,.° dia do ano um 
enorme chourico de sangue, o qual 
percorre em procissio toda a cida- 
de. Em 1558 fizeram um com 198 

metros de comprido e quo. era‘ le- 
yado por 48 pessoas, O de 1583 
foi conduzido por noventa e uma, 
tinha de comprimento 300 metros 
e pesaya 200 quilos, o mais bonito 
dos carniceiros marchava na frente, 

em ar do tambor-médr, levando 4 

‘yoda do pescogo muitas voltas do 
chourico, serpenteando o resto pelos 

hombros dos outros carniceiroo, que 
marchavam tres a tres. N’uma cro- 

' nica dos costumes da Prussia, Ié-se 

© seguinte:—«No dia 1.° do ano 
de 1601, os carniceiros levaram em 
procissio pela cidade um chourigo 
de sangue de 700 motros de com- 
pride; conduziram-no depois ao Pa- 
go, © oferecoram 100 .metros ‘ao 
Principe. Esta. testa estaya em es- 
quecimento havia 18° anos. Acom- 
panhaya-se 0 chourico ao som de 
tambor e pifaro: um, marchante 
orado de. plamas ¢ fitas, armado 
com uma bandeira branca e verde 
marchaya 4 frente do cortejo: os, 
carniceiros que 0 seguiam, verga-) 
vain como. pezo de semelhante 
monstraosidade. 

Brinde americano 

“No ano passado cascu-se - em 
New-York uma yankee, a quem 
uma amiga enviou como presente 
de nupcias uma vassoura com ma- 
gnifico cabo de carvalho. 
~ Ao cabo ia preso um 
visita contendo o nome da oferente 
® as seguintes intrucdes : es 

- «Quande’o barometro matrimo- 
al marear bom tempo, serve-te 

» extremidade ‘inferior da minha 

      

Be erta: é um ‘exercicio -higienico. 
Quando marcar tempestade, entio 
emprega a parte sfiperior nas cos- 
tas de teu marido: restabelecer-se- 
ha a tranguilidade.» Se a moda 

BGR PG Fish ee 
‘ are 

De boas contas 

Gretry, que foi o Rossini do seu 
tempo (Deus nos_perdée ainda 
assim. a blasfemia), ia uma vez pe- 
Ja rua tio abstracto com nma aria 
nova que levava na ideia que, sem 
reparar baten com a bengala, que 
levava em ar de batuta a marcar 
‘compasso, na vidraga dum logista 
2 quebrou-lho um vidro, 
— Tenha pacioncia. 

O valor da higiene 

Afirma-se que no Jap&o & mor- 

talidade dag creancas.é inferior 4 

da Europa ou da America. Nio de- 

ye ser indiferente para este resul- 

tado o facto de existirem saudaveis 

habitagdes, de se tomarem banhos 
gerais ameudadamente e a lavagens 
diarias serem feitos a valer. 1’ no- 
torio o extremo aceio dos japone- 
ZOS. 

As modas 

Os senhores e as senhoras sabem 
decerto 0 que representam as mo- 
das. Um quebra‘eabegas etorno e |: 

  

  

Barcarena.—Com uma enorme impo- 
nencia realisou-se no passado domingo na 
Associagaéo dos Bembeiros Voluntarios 
de Barearena um grandiogso festival que 
constou do seguinte programa: 4s 6 ho- 
ras, alyorada pela banda da Assoeiacio 
que percorrey as ruas da localidade; is 
14, um deslumbrante .exercicio de bom- 
beiros ministrado pelo instrutor sr. Cesar 
Esteves, que decorreu no maior entusias- 
mo, vendo-se de quanto sao eapazes esses 
valorosos bombeiros que com toda a pro- 
ficiencia executaram. trabalhos bastante 
arriscados. Em seguida realisou-se a ses- 
sio solene em comemoracio do 39.° ani- 
versario e da inanguracdo da nova ban- 
deira. Abriu a o sessio sr. José M. Gon- 
ealyes, qne convidou a presidir o sr. dr. 
Alberto Ferraz, militante do Partido So- 

* cialista sendo conyidados para secretarios 
03 militantes da organisacao operaria Ju- 
Ho da Silva Rego e José Joaquim Pires, 

Depois de -lida a correspondencia que   um dispendio de dinheiro sem con-' constaya de varios oficios de congratula- 
to. Duz Grosse no seu livro Les) ¢%o pelo aniversario da Associagio, usou 

débuts de Part: —«A mudanea das, 4a palavra o.sr. dr, Alberto Ferraz que 
d se PaaS: 2 f diz, encontrar-se satisieito quando. esta 

modas mocernas nao ¢ UM +€N0r|sunto do operariado e: assistindo a uma 
meno fisiologico, mas patologico; é!{esta tio simpatica como a que se vai 

nossa .louca procura de. excitantes, 

um sintoma e uma consequencia da réealisar, 6 para encker de orgulho todo o 

nossa. sobreexcitaglo nervosa e da, operariado, Em seguida usou da palavra 
;o camarada Julio da Silva Rego que 
;p’um éempolgante: diseurso fala sobre o 

'eada vez mais originacs € mais | movimento associativo, e atacou com ve- 
fortes.» 

Nao serd das menos uteis a pro- 
piganda junto das mulheres eontra 
a observancia das modas* A sujei- 
cio & moda é uma abdicagto do 
bom gosto proprio em favor muitas 
vezes do prevertide criterio de 
ereaturas de~ paizes distantes: E’ 

| preciso conyencer a mulher de que 
quanto mais’ simples e mais natu- 
iyal 6 © sou trajo mais resalta’a 
sua formosura. 

  
} 
i 

'Conservac&o do leite 

: Deite-se, em quanto fresco, em 
‘uma garraia, tape-se bem, e mer- 
_gulhe-se durante um quarto d’hora 

fresquissimo pelo espaco d’um ano. 
Tome nota quem tenha de fazer 
alguma viagem, e deseje, em quan- 

'emeneia todos os politicos que a viva 
| forga quiseram: que a‘Associacio’ sex‘vir- 
;se de degrau para oa levar.is culminan- 
elas do quero, posso ¢ mando, mas como 
iqiunea o conseguiram foi-lhe movida uma 
iguerra infame € atroz, mas a Associacdo 
‘pao morren e jamais morrera porque As- 
'sociacho como esta e tantas oufras que 
sio o apanagio do salyamento da huma- 
'nidade’nio pdde ser manchada. O seu dis- 
, curso que varias vezcs foi interrompido 
'eom aplausos no final foi muito ovacio- 
jnado. Hala depois o camarada José J, Pi- 
Tes que comega por saudar todos 0s assis- 
| tentes em terem compartilbado com a sua 
| presenca a.uma festa tao nobre.e tio be- 
‘Ya que o sen coragdo se enche de alogria. 
/A bandeira que hoje se inaugura repre 
senta o simbolo da Associacio e que em 
volta d’ela todos se devem rodear, Em 
'seguida propée para que seja enviada uma 
'saudaegio ao jornal operario «A Bataiha» 

< | z - > 

bilhete de'em agua a ferver., Conservar-so-ha |e que fosse aberta uma quete o que ren- 
(dew a quantia de 425, sendo no final 
| muito aplaudido. 
| Fala em seguida o ‘camarada Alberto 
‘de Almeida, representando 4 eooperativa 

to ela dure, almocar todos 08 dias|do Pessoal da Fabrica de Barearena que 
Le" sen café com: leite. ~ |e0m & sua voz maviosa pée em destaque 
ee ee ee . \o quanto representa 0 movimento associa- 
  

Foi enviada para juizo Eufrazia 
da Silva, rua, Maria Pia, 1, por ter 
recébido varios objectos de ouro no 
valor de 200500 4 sr.* D. Maria 
Pinto Queiroz, Campo dos Marti- 
ves da Patria, 44, com o fim de fa- 
zer aloumas rezas, visto que o seu 
marido a queria abandonar, vindo 

lho restituiz 03 objectos, enfor- 
eou-se com o reeeio do abandono. 

Foi encontrada morta na resi- 

a saber aquela senhora que a Eu-| 
frazia era uma cigana e como nio; 

_-e meio, the disse o negociante. 

  

 ponsando cd numa. coisa; troque ¢| 
 dé-me a demasia. 

~\-—Nio tenho treco, mas |, anid i ti 

ouscar ali defronte, espere um ins- | § 

tantinho, j ‘ j i ; 

  —Pagne-m’o; so dois irancos 
idencia acima mencionada por meio 

O maestro pucha por uma peca'de enforcamento, © a porta fecha- 
~ de cinco franeos © entrega-lh’a di- da, O marido:chama-se Boaventura 

zendo-lhe : ‘Ribeiro da Silva e reside na Tra- 

-— Nio me fale 4 mio que estou} vessa Debaixo dos Quarteis, 75, 1.° 

| 

  

$ 

  

__.—N&o posso demorar-me mas¢| Nesta Tabacaria se enconira 
9 mesmo, arranja-se a coisa dou-'um reeéstaculo do «Combate» 

See es —— 2 {ties sendo mnhito aplaudido. Tambem 
, } oD) ~ |usaram da palavra sobre o movimento 

: CRENDICES : \ associative congratulando-se. todos com a 
EGRecKSeeRES | festa que se esta realisando o camarada: 

5 ‘José Romio Marques, Joaquim da Silva 
Umas résas, Uma Cigana € WM Jo5% Maria Gonealves que representaya a 

suicidio | Associaciio de Socorros Mutiios de Barea- 
reia, Tomis Lopea e o sr. D. Joaquim 
Cabral, falando por ultimo o presidente 
da direceio, o camarada José Joaquim 
Vermelho que agradece a todos aqueles 
que honraram com a sua presenca este 
acto. 

Em seguida o sr. presidente da mesa o 
sr. Dy. Ferraz convida tres socios funda- 
dores para inaveurarem a bandeira, 0 que 
foi efétuado pelos srs: Antonio da Costa 
Pereira; Antonio Felix Junior e Domin- 
‘gos Bernardo, tocando nessa oeasido a 
banda ‘o hino da Asseciagiio. O momento 
é indeseritivel, havendo palmas e vivas 
eom frenesi. Depois foi oferecido um de- 
lieado cope de agua aos oradores. A ban- 
da em seguida fol cumprimeatar o Coope- 
trativa do Pessoal da Fabrica de Barea- 
rena, tendo a direcio a gentileza de ofe- 
reser ui copo de agua 4 banda e aos ora- 
dores antecedentes, 

A’s 21 horas realisou-se um sarau dan- 
gante que decorreu muito animiado até de 
madragada. 

Representava o Partido Socialista e a 
Comissio administrativa paroquial o ve- 
tho militante José Candido dos §, Oli- 
veira. ‘i :   (Correspondente), - 

  

As reclamagdes entregues ao sr, 
ministro do trabalho pela Associa- 
gio de Classe do Pessoal.dos Hos- 
pitais Ciyis Portugueses, sobre o 
decreto 4,563 aprovado em 9 de 
julho do ano: findo, reorganisagio 
dos servicos hospitalares, sdo as se- 
guintes : 
““ATtigo 2.°— Que o director seja 
de nomeacio do governo e nko por 
eleicio da classe medica, principio 
que considera ser um privilegio de 
elasse ou casita, nie aceitando por 
isso assim como no aceiton a 
classe médica, que sdmente con- 
correram ao acto cleitcral vinte e 
dois medicos. 

Art. 6.° — Que no Conseiho Te- 
enico, como entidade que deye dar 
og seus pareceres sobre 03 regula- 
mentos tenha representagdo 0 pes- 
soal por intermedio de um delegado 
da Associagio do.Classe, fazendo 
assim o seu reconhecimento oficial. 

Art. 20.°—Que todo 0 pessoal 
de escrita constitua um quadro 
unico com acesso:a tereeiros oliciaes 
da secretaria, por concurso de pro- 
vas praticas, 

Art. 37.°— Que seja. suprimido 
0 logar de engenheiro industrial 
por julgar desnecessario, 

Art, 62.°—Idem, com referen- 
cia ao lugar de inspector cromato- 
logico, | 

Art, -86.,—Que.os logares. de 
internos de medicina sejam gratui- 
tos. 

Art, 113.°— Que seja suprimida 
a palavra contratado ao pessoal au- 
xiliar, pois que recaem sobre eles 
todos os encargos de funcionarios 
do Estado como alids acontece aos 
demais empregados hospitalares, 

meiros que terminaram no ultimo 
ano lectivo o curso completo da 
Escola do Enfermeiros; no sejam 
obrigados a tirarem o 3.° ano, a 
quo tenham direito a promogio a 
enfermeiros-chefes, ~ 

Art. 150.° — Que seja considera- 
do acidente de trabalho a infeegiio 
originada no contacto com os doen- 
tes on com objectos a eles servidos, 
incluindo todo o pessoal e que seja 
por isso: considerada a tuberculose 
como acidente no trabalho. 

Art, 171.°— Que na confeccao 
dos novos regulamentos sejam ou- 
vidos os interessados por intermedio 
da sua Associaciio de Classe. 

O pessoal dos hospitais pede ain- 
da quo o director nomeie o mais 
breve possivel uma comissio para 
organisar a Caixa de previdencia 
a viuvas e orfios, institui¢zo oficial 
funcionando junto da direveio des 
hospitais; dinturnidades para todas 
as classes, sendo. trés periodos para 
os vencimentvs até 360 escudos e 

Art. 117.°—- Que todos os enfer- 

O sr, ministro do trabalho, pro- | 
meteu estudar o assunto concordan- 
do com algumas reclamacdes, alvi- 
trando qne a associagho estudasse ¢ 
lhe apresentasse um trabalho sobre 
o aumento de yencimentos, partindo 
como base’ dum salario minimo para 
os servyentes nio inferior 4 15500 
diarios, pois que n&o concorda que 
o pessoal dos hospitais sejam os 
funcionarios do Estado os mais mal 
pagos, quando pela. sua profisso 
que desempenham, eram bem me- 
recedores duma béa remuneragado, 

Esta associagio de classe tem re- 
cebido: um grande numero de ade- 
sdes dos hospitais de Lisboa, Coim- 
bra e Fignoira da Foz, estando or- 
ganisando ji uma sua delogacia em 
Coimbra onde j4 conta um grande 
numero de socio’, estando esta co- 
lectividade reorganisando os seus 
estatutos afim de alargar 4 sua es- 
fera, associativa, tencionando orga- 
nisar o ponto de vista sindical por 
ineio de comissdes de classe, com 
a autonomia necessaria para estu- 
darem o3 assuntos que the dizem | 
respeito e todos os subordinados a| 
um nucleo central, creando diversas 
delegacias pelo resto do paiz, de- 
vendo. toda a correspondencia ser 
dirigida’ para a séde desta associa- 
gio, rua Santo Antonio dos Capu- 
chos, 13, 1.°. 

! 

*% 

Amanh% segunda pelas 21 horas; 
reuno a assembleia geral na rua do 
Bemformoso, 150, 1.° Centro So- 
cialista de Lisboa, afim de comu- 
nicar a resposta do sr. ministro do 
trabalho sobre as reclamagdes apre- 
sentadas, devendo ser. muito con- 
corrida pelo interesse que-esid des- 
pertando ‘as suas reivindicagdes, 
muito justas e que merecem todo 
© NOSSO apoio. 

§. P. 8. de Monte Podral 
Sie convidados os conipanheiros 

Antonio Tavares Pecegueiro, José 
Matos Machado, Wugenio Pereira 

    

reunir dmanhi pelas 19 e meia ho- 
ras na rua Direita da Graga, 55, 
C. afim de se tratar um assumto 
urgente, 

Tgualmente se conyidam os mem- 
bros substitutos a comparecer para 
tomarem conhecimento e pogse, 

  

Empregados e pessoal da Exple- 
raeao do Porte de Lisbéa 

Na séde da Associacio dos em- 
pregados, reuniram hontem as co- 
missdes de melhoramentos dos em- 
pregados e pessoal da exploracio 
com os membros da mésa, que pre- 
sidiram 4 sessio magna de 27 do 
més passado, e direecto da Asso- 

¥ 
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¥ Sic ete 

Piscina ‘A® encetar esta secc%o, cumpre- ke 
O nosso colega Os Sports publi. mé dizer, em poucas palavras, 

qual a acolo que deverd ser aqui 
proveitosamente seguida a fayor da 
Causa Sportiva. : 

Nao irei acordar as musas d 
Olimpio para buscar a minha ins- 
piraciio, nio irei tambem empregar 
um estilo grandiloguo, que é muito 
bonito, muito bom, mas que nio 
tem utilidade pratica. 

A nossa divisa serd a2 mesma 
deste jornal, isto é, juniar 4 pala- 
vra & acado. 

As nossas erénicas serio em pro- 
sa chi, mas ditadas pelo miuito 
amor quo’ temos ao Sport o pela 
grande vontade de o vér progredir. 

Estranhario os - nossos . Jeitores 
que um jornal politico se proponha 
defender e tratar largamente a 

ca um artigo interessante sobre 4 
eriacio duma piscina em Lisboa. 

Depois de encarecer.a eua neces: 
sidade, mostrando~qual a forma 
mais viavel. de pér tio belo plana 
em praticay apela o articulista para 
um seu amigo vereador Antonia. 
|Maria de Oliveira, que, segunda* 
:dizem,. foi, sportman nos seas tem» 
pos, Oxald que este vereador con- 
'siga dos seus colegas a sangio para 
,este importante problema, niio sd 
:higienico como spoftive. ae 

Para o lado sportivo poderd fiear 
o vereador: Oliveira, para a parte 
higienica o dr. Costa Junior, a qaom 
um seu amigo tambem sabomos j4 
lhe ter falado no agsunto. : 

Demais o-dr. Costa Junior, come 
medico @ como representante da 

  

  socialista, riio deixard de forma al-   porque este jornal nio é 0 jornal 
| politics .como muitos outros. que ha 
para ahi, que sé deiendem homens, 

1 sportiva. 

'. N&da tem que os deva admirar, | guma de per seu turno day todo « 
apoio a esta boa idéa, 

Brevemente tencionamos apare- 

  

  cer em Camara, em dia quo a ilas- 
tre direcgé&o esteja rounida, 6 nessa 
altura teremos muito prazer e hon- 
ra em submeter ao seu’ eleyaido cri. 
terio. um pequeno projecto para 2 
consirugio duma piscina, -- 

| Nessa altura esperaremos ' que’ 
S. Ex. n3o estejam.com assunte. . 

A sua ag&o 6 regenerar, dentro | politico entre mos e nos dispensem 

de sicos principios, a sociedade do; cinco minutos da sua atenciio, 
hoje, preparando & geracio future |Bessone Baste é 
um legitimo e equitatiyo bem es-|:~ Esta definitivamente assente a ida: 
tar. _ |do campize portuguez 4 «travessia. 

Para isso, 0 principal factor re-|de Pariss, uma das maig impor 
side na educac%o. Sendovassim, ajtantes.de natacio do kalendarie 
nossa missto é educar, mas educar ; franeez, ; 
om bases novas o solidas, FE’ uma corrida onde se costumam 

Ei, quando digo educar, nio me|reunir es» melhores nadadores de 
refiro sémente ao espirito, O que | todo o mundo. Pela primeira yea 
péde valor uma grande intelectua- teremos 0 prazer de vor fluiuar en-- 
lidade ‘se n&o tiver uma robustez tro os muitos pavilhdes, o repre. 

Este, jornal..detende. ideais no- 
bres, defende uma musa sagrada, | 
que & a, defeza. da humanidade, | 
protegendo os fracos das arremeti-| 
das furiosas dos que se julgam om- 
nipotentes por terem fartos capi- 
taos. 

  
ae 

fisica que a auxilie a converter om ;sentativo da nossa _nacionalidade, \ 

da sua grandeinteligencia ? 
, S . oP . > £ ~~ ae 

Clemente o José Custodio Junior a} E’ © mesmo qie um edificio,! 

factos os belos projectos, produtos) 

cuja estetica seja maravilhosa pela’ 
nitidez e boa disposicio das suas 

FE’ sob ele que se acothe um no- 
me que conquistou um: titule de 
campeao, que represebia & expres- 
sio verdadeira da palavra. , 

Beesone- Basto, o- eleite, -roune® 
linhas, mas ‘cujos alicerces sejam | todas as boas qualidades para ro- 
feitos de tijolo. phate: ae honrosamente: 0. nossa 

Eyidentemente ele cairé breve e | Paz. Saberd manter o prestigio glo- 
o fim a que se destinava no ser4 \1'08° do seu nome, elo serd.o dignd 
camprido fielmente. e se fe representante de Por- 

: 2. . . : 

Eduquemo-nos, portanto, fisica- rs * : bie eas 

mente, para amanhi estarmos aptos |,” Fe ore et BR HE oro igs eer ; classificado, basta que figure ent a suportar sem fadiga os esforgos | oe ann, que eee 
que nos exijam para bem da hu- |0> Prmoros para que a be Sate eSuidide. pai de jubilo para. todos nés, 

? Ruse & _| Depois a propaganda a i 0 
E’ este sio principio que agui ed a oie a : ! nosso paiz. Pelas suas pequenas 

defendemos, coerente com & nossa ifestacd : Bent ;manifestagdes sportivas Portugal 
opiniie de sempre. RG IG eae : a tee : . nde ¢ lh iora conhecido como o paia 

os Clubs de diferentes especia-'de um povo dyido de progresso ¢ 

  

tro mode. ; 

  

~- Quebra-lhe outro vidro e vai se- podem deixar as suas informa- 
O secretariado deste 8grupamento onde todas as eolectividades | 

passou a ter a sua séde nesta Re- 

  de dois para @@vencimentos até|ciacko, afim de se ocuparem dos 
600 escudos ficando jé com o di-|trabaihos realisados em face das 
reito a um periodo de dinturnidade | reclamacgSes apresentadas ao sr. Mi- 
todos aqueles que tenham cinco nistro do Comercio. 
anos de servico na mesma catego-| Os membros da comissiio de em- 
ria ou equivalonte na_actual orga-| progados deram conhecimento a, to- 
nisagiio; anulacio dos concursos ul-| dos os convocades do resultado das 
timamente feitos para térceiros ofi-,entrevistas havidas com o-sr. Mi- 
ciais 6 gus sejam abertos novos) nistro, 
concurso® entre os escriturarios, por| Foi gezal o regosijo pela forma 
ser voz corrente ter havido algu- como teem sido atendidos, sendo 
mas irregularidades; revisiio de to- tomadas algumas resolugdes entre 
das as nomeacdes teitas depois dajelas, pedir aos jOrnaes a publicacao 

daqueles 

Causa. 
car 03 que pensem em pre} 

lidades oferecemos a nossa tribuna liberdado que quer marehar na yan 
para se defenderem dos rudes afa- suarda da civilizacio. 
ques de que so vilimas por parte, Bem haja portanto, todos os que 

que nao teem inteligencia teem uma atitude /patriotica, pu- 
bastante para compreender 0 que gnado pela ida do Bessone a Pari, 
é o sport e as suas vantagens. ; 

Ajudaromos todos nessa deteza | Sportiva do paiz que marcard o ini- 
@ estaremos sempre prontos & ata- cio de uma nova fase de progrerso 

| £’ um facto sensacional na historia 

udiear a para a causa da Educacio Fisica, 
ca | . Ao nosso camarada Campos Ju- 

Aos elementos dentro do sport nior, do jornal Os Sports que tho 
nio régatearemos elogios quando patrioticamente tem defendido a ida 

“guindo pacificamente o sen cami- ¢ées e avisos, 0 que a Redicdo 
‘agradece, 

dacciio pora onde deve ser enviada 
toda a correspondencia. 

  

referida organisacio e que o pessoal 
dos hospitais como subordinado ao   |desta noticia e o desmentido de   | boatos, propalando a greve.da classe, 

os merecam, mas tambem nao dum representante portuguez, a& 
faltaremos, sempre que seja preci- importante prova, as entidades que 
so, apontar erros que convem cor-/monetariamente tcem eoniribuide 
rigir, em nome do progresso da) para o sucesso desta bela iniciativa, 
nossa causa sportiva. -envianfs os nossos maiores clogioa, 

  

  

E'olhetim de © COMBATE 
  

  

~ © que é o socialism 

  

  

© socialisme segundo os nossos adversarios 

  

O que dizem 

~ Dizem muito mal mas"nao pretendemos em poucas li- 
has desfazer todos.os erros, todas as calunias passadas ou 

turas; vejamos as principais e respondamo-lhes. Na sua 

pinido, somos nés; = 
~Violentos, Sectarios, Utopistas, 

~ 

  

  

coisas e da propria sociedade, 
So adversario de ma 

  

x os bens seria dividil-os 
  

PRIMEIRA PARTE 

 Partilhadores 

Nenhum de nds foi, ¢ ou sera adepto da partilha, pois 
© esta é desrazoavel ¢ impossivel, Partilha é divisdo. Ora, 
os bens duma certa comuna, casas, terras fabricas, fos- 

sem divididos, seguidamente cada um deixaria de ter a sua 
parte, ou teria a dos outros. Apreciando com o maior rigor 

ta ideia, e exemplificando veriamos que uma. casa, ‘para 
ser dividida igualmente por todos, tinha de ser demolida, 
‘Consequentemente, a partilha seria a destruigdo de todas as 

fé, ou inconsciente, pode acreditar | 
e@ as centenas de milhares de operarios e de aldedos que 
dos os dias veem engrossar as fileiras socialistas sejam 

desprovidos de todo o senso comum, A verdade é que 
socialismo ¢ exactamente_o contrario da partilha, porque 

‘A 

0 
ptos da 

1% 

de nos 

Partithadores. 

baseada 

  entre todos, € 08 socialis- 
~ E y 

. partilha. 

_Violentos 
te 

Somos violentos, indubitavelmente, desde que nos con- 
\\ sideram vevoluctonarios. 

de perturbacao. 

na burguezia, 

Queremos transformar em factos os famosos principios 
Liberdade, Igualdade, Fraternidade, que os.nossos precur- 
sores de 1789 tinham inscrito no seu evangelho. 

Isto nado nos impede de atacar com todas as iorcas a 
violencia, afim de evita-la e de atenua-la, verificando no 
entanto que é empregada sempre contra nés, 

A classe operaria s6 a tem usado em sua legitima de- 
fesa, 0 revolucionario que, por todos os meios, destruir as 
bases da sociedade sé tem um horror: € o do sangue. 

Sectarios 

Rigorosamente, © que quer dizer isto? 
E” preciso distinguir entre liberdade e liberdades, E 

nés somos pelas liberdades contra a liberdade absoluta, 

  

. ‘ | 
lucionarios, porque | 

  

dade de matar, ao incendiario de incendiar ? Mas nem por 
isso. s@gemos sectarios. A liberdade de fazer tudo é a liber- | 
dade do monopolio, a‘de oprimir e explorar os semelhantes. | 
Nao queremos tal. 

| Das liberdades para todos, que nao tenham por 
senao os de nado prejudicarem ninguem, dessas, nds, socia- | 
listas, somos os verdadeiros e até os unicos defensores. A 
liberdade de pensamento, a liberdade de consciencia,-a li- 
‘berdade de imprensa a liberdade de reuniao nunca tiveram 

Todos os partidos reaccionarios ow republicanos yalem-| amigos mais dedicados do que o povo operario e socialisia. 
se hoje da declaracdo dos Direitos do Homem de 1789; di- Os seus adversarios mais ierriveis teem sido os que hoje 
zem-se filhos dos revolucionarios da grande Revolucdo.' gritam: «viva a liberdade!> — 
Comiudo estes nao foram revolucionarios para que houvesse | 
momentos de violencia lamentaveis durante estes periodos gurar o seu dominio, a liberdade para o rico de viver do 

pobre —eis a filosofia desta doutrina que revolta os verda- 
Foram revolucionarios porque o seu fim era destruir a' deiros amigos, como nds, de todas as liberdades, 

sociedade feudal bascada na aristocracia. | 
Do mesmo modo nés hoje somos revo 

pensameos que ¢ necessario destrutr a sociedade capitalista| 

A liberdade de continuar os seus privilegios e de asse- 

Uiopistas 

E’ a ultima palavra eo ultimo argumento de que se 
servem contra nos, Reconhecem que as nossas ideias, os 
nossos pensamentos e o nosso ideal encerram uma doutrina 
de justica, mas erguem os bragos 20 ceu, exclamando: «<é 
sonho! é€ utopia!» 

Utopia de hontem, realidade de hoje, poderiamos res- 
ponder. Dizem-nos: houve sempre ricos e pobres, Em pri- 
meiro lugar, é falso e a historia antiga fornece-nos provas 
disso; em- segundo lugar seria_negar todo o progresso 0 
recusar-se a combater 0 existente, ; 

1. 0 melhor meio de cair das nuvens se [4 morassemos 
ao que parece, é com efeito olhar como rialistas a sociedade 
que nos cerca, Os factos mostrario que o socialismo é a 

___ | étape pela qual a sociedade caminha a passos acelerados, a 
despeito dos que jul 
melhor dos casos, 

» 

gam que tudo corre para\melhor no} 

tas © que querem desde ja, é que uma grande parte seja| sem limites, Quem ousaria, pois, dar ao assassino a liber- | 
posta em comum. Amontoar e nao dispersar — eis a nossa 
formula. Explicaremos adiante o porqué e o como desta 
mesma fdrmula; frizemos so por agora que n@o somos ade- 

* SEGUNDA PARTE 

A sociedade actual 

limites | O que nos criticamos 

Tres grandes factores dominam a sociedade actuat: 
O primeiro € a situacao que se criou 4 imensa univei-~ 

Salidade da populaca&o. Chama-se salariato, 
O segundo € 0 principio que serve de eixo a toda o vida 

economica: ¢é a livre concorrencia, ¢ ; A 
O terceiro passa-nos. diariamente diante dos olkos, sem 

que paremos a examina-lo; qualifica-lo-hemos:  desordem 
do progresso, ‘ 

O salariaio 

_O. que .é 0 salaviato? QO salariato e os assalariados ngjo 
existiram sempre, mas hoje tornam-se de cada vez mais 
numerosos, por causa da evelucfo economica actual, do 
desaparecimento dos artistas, des pequenes ingusiriais e pe- 
quenos comercianies, abservidos pelas fabricas de cada vez 
mais gigantescas, pelos armazens de cada vez mais impor- 
tantes, Podemos afirmar sem receio de desmentide que a 
enorme maioria dos homens vive actualmente dos seus sa- 
larios ou ordenados, isto é, da venda do seu trabalho per 
uma quantia em dinheiro. 

Qual € a situagao do assalariado? Quais sao as conse- 
quencias desie regime novo, nascido ha menos de um se 
culo e desenvolvendo-se diariamente aos nossos proprios: 

sustentamos que este regime arrasta por ‘si proprio toda _ 
uma serie de consequencias ¢ de males respeitantes a to 
dos o$ dominios (economico, politico moral), —— gee 

   

     
(Continua) 

olhos? Eis o que convem examinar antes de mais nada, Nés’ 
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Homenagem a um socialista 
  

jCentroE. Socialista de Aicantara Em Fanhdes 
  

Realisa-se hoje no Castelo de S. Jorge uma festa de 
‘homenagem ao nosso amigo Dr. Costa Junior. Para esta festa 
esta organisado o seguinte programa: 

A's 6 horas alvorada por musica e salva de morieiros; 
&s 10 horas chegada dos ranchos com flores; ds 13 chegada 
das bandas e comissdes; as 15 recéc&o ao Ministro do Tra- 

Promovido pela comissao de festas)realisa-se ho 
20 horas um baile dedicado aos socios e suas familias. 

Escola da Arte de Representar 

  

4 

oje pelas 

Fanhi 
manifestacdo. 

4 
  

balo, Camara Municipal, Governador Civil, autoridades 
anilitares etc., ds 17 sesso solene; ds 19 concerto pelas 
bandas no coréto do largo da egreja, kermesse, tombola, 
bailes campestres e outros divertimentos, 

Por especial deferencia do sr. comandante do regimen- 
fo de “gmp 16, abrilhanta o festival a banda d'este re-   

E’ hoje pelas, 15 horas fixas, que se efétua no teatro 
Nacional a 3.* »matinée popular gratuita da Escola da Arte 
de Representar. Vao 4 scena as pecas: em 4 acto, Révae de 
todo o ano, A nodoa da amora e Lei-San. Os bilhetes sao 
distribuidos ao publico, hoje, até lotagio completa, no Con- 

| servatorio de Lisboa. 

Campeonato de ‘stooteball” 
  

Desafios marecados   16 horas ; juiz, Luiz Placido de Sousa. 

O povo desta localidade xealiza hoje, uma festa de ho- 
menagem ao sr. Ministro do Trabalho, que deve chegar a 

pelas 15 horas, estando-lhe preparada uma bela 

1.* categoria: Victoria contra Bemfica, em Bemfica, 4 ds 

2. * categoria: Internacional conira Bemfica, em Bem 

  | Botas. 

‘fica, as 14 horas: juiz, Alfredo Torres Pereira. 

3.* categoria: Bemfica contra Internacional, em Bemiica, 
as 12 horas; juiz, Joaquim Belford. Sporting contra Uniaa 
Lisboa em Pathava, as 12 horas: 

| Cruz Quebrada contra Sacavenense, em Palhava, as 14 ho 
ras; juiz, Henrique Prazeres, 

4,* categoria ; Bemfica contra Cruz Quebrada, aas tae 
ranjeiras 4s 12°horas; juiz Joaquim José Ferreira. inter- 
nacional contra Foot-ball Bemfica, em Palhavi-A, as 12 ho- 
ras; juiz, Domingos Espalha; Unido Lisboa contra Chelas, 
no Campo Grande, as 12 horas; juiz, Raul Soares, Sporting 
contra Palmense mas Laranjeicas, as 14 horas ; juiz Manuel 

juiz, Ilidio Nogueira. 
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(RESPONSABILIDADE LIMITADA) 

ESCRITORIO — 64, RUA 24 DE JULHO, 6/ 

DEPOSITO E EXPOSICAO 
Escadinhas da Praia, 12 a 16—Rampa de Santos, 9 2 17-— LISBOA 

TELAT OnNEe 3403 
Mitac 

Fundicgao de ferro e outros metais A 
Serralharia mecanica e¢ civil.—Construtora de maquinas a vapor e diversas.—Montagem e reparagio | 

de maquinas.—Serratharia e forjas.—Aparelhos para industy ias.—Instalagdes de fabrieas.— Coberturas 
metalicas.—Motores hidraulicos.—Prensas hidraulicas e manuaes para azette,—Celunas ¢ vigas.—Gra- 
deamentos.—Maguinas industriais e agricolas.—Transmiss3es,—Moinhes para farinhas.—Guindastes,—|' 
Charruas.——Relhas,-—Reparagtes em oat os generos de magutnas. 
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JOAGUIM AGOSTIN 
3d 

canos pare desoquamentos de propriedades, em liso, canelados e flordes. 

Bisoazawmas om zinmco de todas as 

Estes irabalhos sao feitos com a maxima 
PRECOS MUITO RAZOAVEIS 

‘Latoaria de Construcao Civil 
HO 

Rua Conde das Antas, 76, (Campolide)— LISBOA | 

Encarregasse de todos os travalhos peviencentes & sua arie, en fotha, mince, latdo, cobre e ferrc 
Agulhas, cataventos, ventilador es, aepiradores para tir agen de cheiros ov calor, Gr ithagens, funis de diversos Yesenkos, 

Ssrossuras 

Especialidade em trabalhos de construcao civil 
Lucarnes em qualquer desenho que o freguez exigir e para revestimento de trapeiras 

perfeicao   

SVRSS SSS 
Chana ondulada 

De ferro zincado n° 24, 
em todas as medidar 

Pregos sem competencia possivel 
em grandes e pequenas quantidades 

Vende 

A. de Vasconcelos e Sa 
Av. Barbosa do Bocage, M. soe ae 

LISBOA 

  

  

FRR BH OG VY. BRBCCRCVSSVS & 
LA'TOARIA M ECANICA 

ae ee 

J. ALBERTO GONCALVES 
| Premiado na exposigho ado Rio de Jansiro dae 19083 

A mais importante no genero 

Manufaturam- se todos os trabalhos deste vamo, taes como: 

“TO. algeror, ete, 
ae. ee 

Estabelecimento e rege 
» ROA S 

N.° telefonico, NORTE 345 
, JOA DOS BEM CASADOS, 84 — 

tinas quadrilongas de sistema ee haga 
banheiras Kuhne & braziletr ra, de somi-cupio, baldes e regadores para lavatorios, esquentadores.de cobre ¢! 
Ferro zincado, de todos os sistemas, etc. Executam-se todos os trabalhos de pintura em taboletas, baldes e 
regadores usados, camas de ferro, lavatorios, etc. arabelhos feitos ao torno, taes come piramides, funis 

——--—~~~ Tudo por pre¢os mais baratos do que em outra parte 
Grandes descontos para rovender 

LISBOA 
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Gilad Gita Nanas GaPHOO) ® 
CANTEIRO 

© @om oficinas e pedreiras em Lameiras, ® 
Cortegaca e Fervenca 

~ Fornece cantarias para obras, jazigos, Xadrez, etc. — 

® e todas as qualidades de mamores nacionais ® 
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Leitaria e Pastelaria 
FLOR DE BEMFICA 

LUIZ FRANCISCO MARCELINO 
a | 

{ 

Manteiga, ovos, aveijo da Serra, holachas e piscottos de todas as qualidaaes, |- 

Drops e varios artigos de chocolate, ete. 
Vinhos finos de todas as qualidades) genebras e cognaes, Careaveios, Bucelas, | 3 

Bastardinho, Abafado, Colarea e de pasto, aos domicilios, tinto e branco, cervejaria 
de todas as marcas. Fornece leite aos domicilios e a copo.. 

Tabacos nacionaes e estrangeivos, bilhetes postaes ilustrados, artigos de pape- | 5. 

Javia ¢ agdas mineraes, 

618, Estrada de Bemfica, 620 e 622 —LISBOA 

  

9992999999 949999999904 
Agencia de funerais 

Bis | amt 

Antonio Pinto Mergulhao 
Encarrega-se de funerais desde os mais pomposos aos mais modestos    

   
mensdes, caiaces de todas as varicdades e grande aortimento de coréaa das 
melhores casas nacionaes-e. estrungetras, de onde veer directamente. Car- 

   reta tie colwnas veio ¢ panos ricos ¢ miodestos, por precos raxoavete, 
Fraia te aleieated tanto em Lisboa convo aa provincia, assim como.de, gay 
trasladagées. 

ae ~ Heta casa pode competi com todas as do seu genero € pode paper § fo- 
a Cos os Funerais re pirecos modicos, devido aos grandes stoeks que pos 

“ Chamadas a toda a hora da noite 
B9asesnas 

‘Beta agencia trata com abatimento dos funerais dos < 
- assinantes de «<® Combate-, mediante apresentachio do ¢ 
respective recibe. © 

@® 149. Rua de Campo de Ourique, 149—LISBOA ‘ 

% Goes PHOSSS D 99999 OO 00045-¢ 

-    ae 

ee 

  
Variedadeem urnis de megno e part santo polido, ei todas as di-. > “ 

Os Globulas Homenaticos 
= DG = 

Dr. Humphrey 
Os remedios caseiroa ou de fami- 

lia no tem rival, sio de facil apli- 
cago, nfo’ causam dano, e todo o} 

mundo conhece a sua EBFICACTA. w 

excepcional, 

1 Cura febres, congestées, indamaroes. | g 
molestias causadas por Lombri- |S 
gas, 
Colica, 
Dentigac, 

»  Disenteria, Colica biliosa, 
Célero, Colera morbus, Vomites. 

» Tosse, Resfriados, Bronquite. 

Cas, = . 

Dér de cabega, Vertigens, 
10 » Dispepsia, Indigestio. 
11 » . Menstruac&o escassa ou dolorosa. 

2 »  Wencortéa ou menstruacdo pro- 
fusa, ” 

15. » . Crop, Tosse rouca, Laringite. 
14 »  Horpes, Erupgtes, Erisipelas. 
15 » Reumatismo ou dores reumaticas | 
6 » ~Febrés paludosas, sezies. 
27» Hemorroidas. 
18 »  Ofitalmia, Olkos fracos ou infla- 

mados, 
19» Catarro, influenza, Defluzo. 
20 » Congu cluche ou toase convulsa, | 

Astma, Respirar dificil e opr 
mido. 
Supuracio dos ouvidos, Dor de| 
ouvidos, 
Escrdfula, inchacgdes e ulceras. 
Debilidade geral, Fraqueza fi- 
aica. 
Hyropesia, Acum ulacies fluidas 

» Enjoo do mar, Nauseaa, vornitos 
»  WMolestia dos ring, Caleulos re- 

uaes. 
Debilidade nervosa, 
vital. ; 
Doongaa de boca, aftas. 
Mo! eating urinarias, Bexiga, 
Menstruagio dolorosa, Pravite. 
Molestias de-coragio, ‘e- og] bes 
Epilepsia, Baile de S. Vito. 
Mal da -garganta, Ciceragio da 
garganta. 
rae gi eténicas, Dor de ca- 
eaboga . 
Gripe e coastipagses, durante Q 
veria,’ 

Fraqueza 

yonda em todas as farniacias 

Deposiiarjes.em Portugal 

Riheira da fasta & 6° 

LISBOA   
‘ 

que distibuem ou enviam gratis a quer | 

para uso d'cates vemedios 

moleatia dag creancas,! gs 

» »Diarréia em: creangase adultos. |} @ 

» Dér de dentes, Dores nevralgi-| Z 

150, 152, Rua do Arsenal, 150, 125) 

03 requisitar, os folhetos elucidativos i 

BAARg PRBRRAR RRRRREE BRaRS 

A MOLOURA DO CASTELO § 
Galevias, patera, espelhos, PAPA, gravuras e pee ie 

— DE 

J. A. @. de Sousa e Hombra 
Eixecuia-se qualquer moidura no estilo Iauz KV e XVI em peiuche, 

ow outro gualquer modelo que seja apresentado pelo frequex.—Retratos. a 
ss e a platina, fettos pelo primeivo artista no gener. —Colocacdo de vi- 
draca én obras e domicilios. 

BVistucdcos de pintura 

Tabacos, lotarias, papelaria e capelista 
58, Largo do Intendente, 358 

Junte da fabrica de molduras do Castelo e da pategem dos 
, Carros electricos. 
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| Sempre melbor 
¢ mais barato 

Mobilias, Camas de ferre, Coichoaria, Lavatorios, etc. 
A7Zcentavoso kilo =: A 12 centavos o kilo 

Paiha de milhoe folhalarga = Palha de mitho dostiada 

Pedir catajogos gratis 

. ROSA NEVES 
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PROGRAMA AGRICOLA 

Lape 

Qperarie Fane 
ucla por 

Daulo Lafargue 

   

  

3 Pedidos a C. S. do Sul, Rua do Bemformoso, 150, 1° 
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Grande sortimento.em chapéos, 
lisos e mesclas em cores Uindissi- 
mas, formatos dos mais afamados 

' fabricantes eclrangetros. 

Grande novidade 
Chapeu mole, novo modelo 
amerinnee muito elegante, 

* COOPERATIVA 
DOS 

OPERARIOS CHAPELEIROS — 
r Sociat 

SEDE 
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SUCORSAIS 
Baa dos Poiaes do $, Bento, 

04, 74-A, 
Rua do Corpo Santo, 29. 
‘Rua do Arco do Marquaz d’Ale- 

‘greta, 58, 58, Ru
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Chapeus de seda, coco, etc. - 
FABRICA DE BONETS 

‘Ghanen Modeln Saurés(Exclusiva) | 
  O
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1%, Calgada da Mouraria, 1% (Predio tode) (* 

3 

Chapolaria & SOCIRL 

mm | 31 R. Fernandes da Foaseca, 33 | 
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Antiga casa COELHO 
ad de candieiros e canalisacdes para agua e gaz ’ j 

Proprietario E DUARDO COELHO. 

instalagoes e reparagoes electricas 
Espelhos. de todas as dimensdes.—Molduras.—Galerias e vidraga.— ¢ 

Candieiros de diversos sistemas.—Grande sortimento de tubos de borra- @ 
cha.— Mangas.—Bicos de incandescencia.—Chaminés, ete., ete. 

.3 Execugio rapida do trabalho —Pregos sem competencia > 
49, Rua do Sol (ao Rato), 49-A—LISBOA > Ree 

30000 9990906 eonrere 
  

Moa Fuarr 
Gustavo E. Batista Sautos 

Rua de Alcantara, 35-A 
‘Kol, 568-C 

Funerais'do mais modesto ao te menor 
pompa. ~ 

Trasladacdes tanto em' Tashoa eomo 
vTra, 

Grande sortimento em cordas. 

Empregado permanente   

  

“O COMBATE” 
Diario socialista da wanh& 

A’ veada em todas as tabaciriag 
de Lisboa e agencias de todo 9 
Paiz, 

Redaccis, adminstracho 
e composicho 

Travessa da Boa Hora, 59, 4.° 
LISBOA 

99009099909 
    Ler “O COMBATE” ¢ auxiliar a idea socialista. 
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VBAS PABA GABAA BARD 

WETALURGICA PORTUGAL 
Bras, Henrique & 6? Limitada 

— DE —., 
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Telefone 2273-NORTE © 

Serrralheria Givil, Mesanica e Forjas 

Loja de Ferragens 
Fundigao de metaes 

Ferramentas para Tabricas de conservas, 
mainhas aeromoteres Portugal 

nara aspiar @ elvar ar agua @ pa Tovrea mt i 

reds means i in 1esieie S| 
Reparacao de maquinas 
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Rus Moraes Soares, 166--B- LISBOA | 

HAVA BAISAaas aaqnagaa aeens 
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provenientes crearam uma especial plutocracia de enriquecidos 

A custa da desgraca geral. Estes grandes e subitos argentarios 
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g quais tinham enriquecido 4 custa das depredagdes contra os Baka! weenie putas que dividam a familia porsi. O genio é Newton que’ de uma E!.a vitoria do genio ea glo-° 

oS autoctonos. Depaie, quan a eset a grande ic aha ran tuguesa © intorpegam a acgio go-|olota eatda, deduziu as leis da|ria do Socialismo mundial! . 
Be. it ssou-se das propriedades do cier Le wee . : dpe Re a! ; 

er SE aren ett po iabpabtnbindivade til . F Ai Semen gravitagdo “universal, O, genty @), Tok um precurtor. 
ia a gals ee ae en ie! SB goes - oe ers ae Robie <Baeee te 

bens aos colonos romanos. Com a grande guerra os lucros dela We { 

que @ guerra creou ja estao ameacados de virem a ser desapos- 

sados depois da paz, das suas g 

Tem sido’ sempre assim na 

sociedades humanas. Mas desta 

dade publica, da m&o morta dos argentarios que a guerra enri- 

queceu, parece que se vai fazer, 

Estado revoltado, mas por meio 

  

Banquete de homenagem 

Dez horas da noite! Na ampla 

sala do restaurant Faustino, pro- 

fusamente iluminada, onde os con- 

vivas rodeiam a grande mesa, 

euja boa disposigio de. loigas e 

eyistais a todos agrada, nota-se a 

impaciencia, num. desejo unico de 

saudar Dias da Silva. 
~® Augusto Dias da Silva, acom- 

panhado dos membros do Conselho 

Central do Partido Socialista, aca- 

ba de entrar e até que ocupe 0 

seu logar de honra ao meio da 

meza as manifeatagtes vibrantes 

de entusiasmo tocam AS Faias 

do delirio, - 

balho ‘foi alvo, avaliaria quanto 

wale a expansio do sentimento 

popular 20 animal-o uma ideia 

nobre que alguem com elevagio 

soube bem interpretar. — ~ 

 Perdurard4 por muito tempo no 

nossso espirito. 0 entusiasmo de 

suudagio aquela figura insinu&nte 

do Partido. Socialista, 
Dias da Silva 6 hoje uma indi- 

vidualidade do destaque © ocupa 

nm logar de honva nfo pelo aca- 

so do destino mas pelo seu amor 

4 Canisa, pelo sacrificio alimenta- 

do numa ingzebrantavel fé, engr- 

gia e persistencia invulgares, a 

par de uma inteligoncia lucida. 

* Fyvidontemente que 5) assim se 

poderiio explicar .as cativapter 

manifestacdes que lhe teem sido 

prestadas. ; 
Este jantar representa, pois, 

mais um pretexto para o saudar. 

No meio da mais comunicativa 

o franca alogria, 0 jantar decorre 

animmde, 
'Q" ment impressd em ,cartaio & 

WUGUSTO HUAN DA SLA 

randes e fortuitas fortunas. 

histéria da administragao das 
vez a desamortizac4o, por utili- 

nao directamente pelo Quarto 

s fiscais. — 
/ Carneiro de Moura. — 

  

carne, wmaionaise de peixe, fran-) 

go com ervilhas, carno de vaca 

assada, pudim gabinete, queijos, 

fructas e café; vinhos: Colares, 

Porto, Licores. 
—Eram 70 ¢ tantos os conyl- 

vas. 

Alberte Machado, 

Alfredo Franco e 

PROPAGANDA MUNICIPAL 

  

Em Alcantara, hoje, as 16 horas 

R. DO ALVITO, 28 (Pateo) 

Comicio de apresentagao dos candidates 
4 Vereagéo Municipal = 

Ladislau Batalha, 

  

José Augusto Machado, 
A. Dias da Silva 

José Perdigao, 
Augusto -Marques, 

  

—Quando estava comegando 6 

banquete de homenagem a Dias 

da Silva, uma numerosa comissio 

de operarios do Parque Eduar- 
do VII, foi ali entregar ae nosgo 

compavheiro um lindo ramo de 
flores, enfeitado com fitas de 
seda encarnada, numa das quais 

se lia a seguinte dedicatoria : 

«Saudosa homenagem prestada 

pelo pessoal administrativo ¢ ope- 

ratio do Parque Eduardo VII ao 

‘tio estimado ex-ministro do Tra- 

Sessdes no LUMIA 
ESTRADA POCO 

seus delegados parlamentares 0 
da substituigdo mencionada. 

Com efeito, nesta hara em que 
as questdes que podiam tmpticar a 
intervengdo das armassevao subor- 

rais que possuimos.e que nito: te- 
mos aproveitado, hio-de ser explo- 
vadas por ngsoy por extranhos.8e 
as nio quizermos ou nao soudermos 
swplorar; com encargos pasadissi- 
mos que jamais entrevimos neste 
mesmo descalabro a que ruinosas 
administragdesnoscondugiram ¢ a 
deetada da eres completou, nao 
fard sentido algum que imanie- 
nhamos um ewercito permanente 
que longe de nos trazer benejicios 
3i--nos- acarretard prejuizos de 
diversa ordem, e de importancia 

Bnoyme, ite 

Os soldados presos d caserna, 
08 »ofictais — homens cultos pela 
natureza propria dos seus cursos 
— arregimentados a uma vida 
esteril, sdo bragos e cerebros tn- 
dispensaveis> 4 obra'de transfor- 
magdo gsonomteg a reasisar neste 
paiz inteiro, E-nio se diga que 
a defeza nacional perigaria pela 
aboligdo do ewercite permanente 
se a tnstrucedo no regime: de 
milictas adestrarta um bem maior 

Noutra. fita lia se o seguinte: 

«A Comissdo: — Agoatinho 

Almeida, Jo&o Cardona, Luiz 

Duarte Lopes, Francisco Men- 

donga, Alfredo Simdes, Otavio 

Antunes Cabral, Pedro José dos 
Santos, Artur dos Santos c Eduar- 
do Correia de Oliveira,» 

Durante ‘o jantar recebou-se 
o telegrama seguinte, procedente 

de Lisboa : 

«Pedro Assis Almeida, Fran- 

eisco Fonteira, Leopoldo Araujo 

e Antonio Martins, cem¥osgo, » 

—Mais se receboram duas car 
tas em termos bastante cativantes 
e caprichosos, sendo uma do an- 
ijgo clemento socialista Antonio 
Augusta 6 oytra de José Pelrozo. 
—Numa carta’ que Angelo da 

Silva efivia, /é-se a seguinte qua- 
dra: 

Que venho eu cd fazer, oh companhetro? 

TLrazer-vos toda a minka simpatia 
Seré; mas 0 Ideal esta primeiro 
EB vds 0 possuis com galkardia, 

AMANHA, ds 21 horas 

cans aS ONT IRI NEPA RETIN SE Nh BITRE 

R.e em BEMFICA 

DO CHAO, 55, 1.” 

o sr. Antonio José /d’Almeida em ves- 
peras de de deixar a direcgio do evo- 
lucionismo por este partido se dissolver 
e, finalmente, o dr. Brito Camacho 
exjlando-se Ja para o-fundoe do Alemte- 

ga e dos politicos. 

a época lhe destina, 

For ares e ventos 
Ao que digem as fothas, hoje, l4 pela 

tarde, deyem surgir nos. espacog os hi- 
dro-avides que da America partiram em 
demanda do velho continente, 

C4 estaremos, pois, de nariz no ar 4 
peters dos aviadores que, segundo-lemos 
algures, véem .pagar-nos. a. yvisita que, 
em: 154), Peden Rivayes Cabral ted is 
regides syl-americanas. : ‘ 

A retrjbuiggo da yisita demora cousa 
de quatro seculos & picos mas, por des- 
forra, vealisa-se bem,,, 4 americana, 

Rosas 
No palacio da Sociedade do Belas 

Artes abria hontem uma exposigfo de 
rosas, J). iremos,se nos fér possivel, 
mas decerto que neste florilegio nado 
falta arte, muita arte, a arte sublime da 
Natareza que og homens, por mais que 
se esforcem, raras vezes conseguem 
egualar, ; 

LA ivemos, 4 exposia%o de rosas lin- 
das, para, ao menos, termos um instan- 
te de espiritual enleyo,., 

Para remate 
De Cesar Porto--«Nao 4 de lerem de- 

masiado (longe disso!) que sofrem as 

She he ee) 8. 

  

   DO EXTRANGEIRO     

ARGENTINA 

Bolchevismo 

BUENOS AIRES, 8—Comu- 
nicam do Rio de Janeiro que foi 
prohibida a entrada em territo- 
rio brasileiro ao representante 
oficial do bolchevismo russo 
Wladimir Chichicen, 

Gréves 

A ¢réve dos empregados do 

  

~Continja o movimento gré- 
vista dos empregados dos esta- 
belecimentos, Vasena, Gath e 
Chavez, e os das leitarias de 
Mastona, 

1:700 anarquistas 

BUENOS AIRES, 8—Por mo- 
tivo das ultimas mauifestacdes 
operarias, nas quais manteram 
a ordem elementos civis da ca- 

jo, sem querer que lhe faiem da politi-/pital, a policia :prendeu 1;700 

  

75:000 operarios em gréve 
RIQ DE JANEIRO, 10—Se- 

centa mil operarios das. fa- 
bricas de 5S. Paulo,. declara- 
ram-se em gréve. Pedem.o se- 
guinte: oito horas, aumento de 
50 por cento nos jornais, e 0 
dobro_aas horas extraordina- 
rias. -Prohibicdo ‘de.certos. tra- 
balhos a menores de 14 anos. 
Supressao do trabalho noturno, 
Igualdade de salarios nag mu- 
lheres e homens, 

itm Santos declararam-se em 
gréve 15.000 operarios, 

- de Paris 

retomar 0 trabalho. 

jornal «La Prensa« }4 terminou-| 

FRANCA 

Agrava-se o conflito dos 

empregados dos bancos 

PARIS, 16—Os grévistas dos 
Bancos e Bolsa, estao firme- 
mente resolvidos a conseguir 
completas satisfagdes antes de 

O movimento estende-se, Ca- 

Celebrou-se uma importante 
manifestagio em” frente a Ca- 
mara dos Deputados, para apoiar 
a interpelacdo do deputado Ca- 
chini. 

Nao houve incidentes. —Radio. 

BULGARIA 

Acentua-se o movimento 
bolchevista 

BELGRADO, 15 = Comuni- 
cam de. Skaplje: Refugiados pro- 
cedentes da Bulgaria-declara- 
ram ds nossas autoridades da 
fronteira, que estalaram serios 
disturbios em Lustendil, provin- 
cia vizinha de Sofia, na Bulga- 
ria, 

Tégm-se organisado comicids, 
nos ™Muais se tém proclamado 
tendencias bolchevistas, 

O cabecga do movimento é'0 
advogado de Gustendil. 

Oficiais e soldados tém tuma- 
do parte nas reunides deste mo- 

  

  

russo 

LONDRES. 16—Na Camara 
dos Comuns, o deputado Wodg- 

|guntando-lhe se havia desperta- 
do a sua ateng4o a noticia da 
imprensa. de Stockolmo, segun- 
do a qual a Entente se propde 
efectuar operacdes navais e mi- 
litares contra Petrogrado, tendo 
Helsingfors como base de ope- 
ragdes, 

Respondeu Bonar Law, em 
nome do governo, manifestando 
que a primeira e segunda parte 
da pergunta eram certas; mas 
que nao se tinha pensado em 
utilizar o porto baltico, como 
base de operagodes. 

«Isto quer dizer —argumento 
Wodgwood—que deve admitir- 
se a possibilidade de operagdes 
navais ¢ militares contra Petro- 
grado, o que esta em contradi- 
cofo com as manifestacdes que 
fez nesta mesma Camara o pri- 
meiro ministro, ha poucos dias». 

wood, interpelou o governo, per-| * 

dra britanica; mas que ainda 
indo se havia tomado qualquer 
acordo a este respeito. 

«Sem embargo, terminou, di- 
zendo; € evidente que se se pre- 
parasse alguma coisa ‘m tal 
sentido,. seria. impossivel dizer ° 
ce tote coisa sobre o particu, 
até oi . 

Ataque bolchevista 

PARIS, 16—Comunicam de 
Cracovia que o governs dos So- 
viets conseguiu recrutar refor= 
gos em Moscow, Vladimir, Ria- 
zan-€» Orel, para atacar Vilna, 

Zinovief anuncia que o con- 
selho dos comissarios do Povo, 
comunica a saida para a frente 
de um batalhao de 1:500 mari- 
nheiros de Cronstanda, que ju- 
raram ocupar Vilna,—Radio, 

[SS ees 

Partido Socialista Portugués 
Quem, como nds, aum cantodalpalie Augusto Dias. da Silva, |dinar a umestatuto. internacional, | ‘ginaig dos tempos; os povos: vio “4 pacar ge bs quais sera9 de-| vimento, he : 

F casa pudesse sem arrebatamentos pela sua alta obra na estada no nests momenta em que as necesst~|conquista dos seus destinos e og da ma- porfados em breve, INGLATERRA|...: grama geral, Programa mu- 

: presencear a carinhosa manifesta-| ministerio "00M S28" dade nossase de todo.o mundo os - politica facgiosa vao,,, 4 BRASIL nicipal e Programa agrario, 
 . ao , as a ee eR . _|¢arqueja. ‘ 

gio de que o ex-ministro do Tra-) y ishoa, 17-5 919.9 nos indicam que as riquezasnatu- |“ sak cai hal MAN BERANE hun Contra o maximalismg 1 vol, brochado — 10 centavos. 

A’ venda na administracie:de 
O Combate. 58 

  

Do Funchal, vimos de receber. 
0 seguinte telegrama que prova o 
desvario que lavra nas esferas ofi- 
ciais quando se trata do partido 
socialista : thie As 
«‘Socialistas apre-« 
sentaram ontem 
candidaturas miu. 
nicipais; por eaitHt 
Aas hoje foram ex. 
ocluidos com  ftin. 
Gamaento de apres. 
Sentagao f6ra de 
Prasoqo apesar ao 
artigo cdezda leizie 
~INos concelhos ru- 
rais as auctorida. 
des fazem wviocicn-~ 
Gias. Peco imeédadine 
tas providencias 
para cumprimento 
da ie!. pe ecu 

Pestaiia Junior 
istribuido a todos os couvivas) tym erapo de yeyolucionarios|numero” de homens e portanto|nossas classes dirigentes; é de se-terem|Sas que ‘até aqui se conserva-| Retorquiu-lhe de novo Bonar! sce am sia 
as m gray reve 4 Pp : Ae rte : ; ; 

que o guardam para recordar 4|,;\+; cgtacionou em frente do Fes-|uma fegido enorme apta fi- ea ae —— ee vam abertas, viram-se obriga-|Law, dizenda que 6 que até} O Conselho Central do P, S. P, 
F Gem TOU PERS B SC DAR, PEN das a encelrar as Portas, _ ae 

© numero de grévistas calcu 
Ha-se em 20;000, 

festa singela mas sincera, 

» Bis’ o ment: ; 

Sopa de legumes, pasteis de 

taurant durante 0 banquete, 

A’manhi? daremos uma nota 
cavd &@ pegar ey avmag ge a tha 

violencia 8e pretendesse ewereer     haverem alicergado a palayra gum forte 
cultivo dos cingo sentidos, que os anat-     

; 
Pu a4 

mais detalhada. contra nie, fabetos por vezes possuein. : i       agora ha de certo e 0 que se 
encontra resolvido, para opera- 

vai dirigir-se. ao sr, ministro do     goes necessarias, € uma esqua- 
interior para yentilar o assutite, 

 



* trabalho “pecaminos 
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INOUIRINDO | , , f A aa i ve dos. Gueraring at y ss | " Dgpty i ’ } 
Seige i arta do Porto & eve dos operarios da Camara Municina 8 relance : A Crise Nacional ~~ — Ee Lighoa : . 

  

«Para gue haja socego nos espiritos e nas ruas 
: urge resolver o duplo problema da educacho da gente 
é poriuguesa e do fomento da riquesa nacional» — é esta 
: a opinidio do sr. Cardoso Goncalves, secretario da So- 

cieddde de Estudos Pedagoyicos. 

* Interessam ao partido que represen- 
tamos.na imprensa todas as. manifesta- 
¢des progressivas que entre nds se es- 

parar um escél de operarios, de opera- 
rios.a yaler, que saibam trazer 4 indus 
tria melhores dias. Ha uma opinido so- 

O paiz tem estado féra da.or- 
dem e féra da lei, 

O acto eleitoral de domingo 
passado envia 4 assembleia par- 
lamentar um certo numero de de- 
putados da -.nagio, com o fim de 
resolverem o problema da vida 
portugueza, quer sob o ponto de 
vista’ interno; que é mau, quer 

  

sem escr 

. Foi nobre, conto provamos) a 

TAMBORES; UNS, OS MONARQUICOS; GAIXA DE RUFO, 
* “QUTROS, 0S REPUBLICANOS 

  

bs ’ 
0 testamento para imoral proteccao. de afilhados 

upulos... 

E nao queren depois que’se 

Esta na lodica 
| Nao foi surpreza, para muitos de nés, 
a resolucéo tomada pelo novo ministro 
do trabalho.de suspender a execugdo do 
decreto dag 8 horas na parte reltivaa 
aos estabelecimentos comerciais. 

Desde que a impér a-sua rigorosa 
execucdo deixou de esta um socialista 
logo previmos que a sua publicacdo, a 
quatro dias do ucto_eleitoral, tinha co- 
mo principal objéttivo captar o voto 

  

  

PELAS COLONIAS 
A travessia aerea 

do Atlantico 
PONTA .DELGADA, 17. — 

A’s 12720 quando foi dado.o si- 
nal de aproximagio dos avides, 
® pove acorreu aos cais e 4 do- 

  

ae 

\ 

F , : : ca : 
bogem no sentido de uma melhoria de|bre .o. operario portugués que se deye! sob o ponto de vista externo, quel gréye* dos fu jonarios Ca-| diga: : : : -|das classes trabathadoras. Foe ; Ve ; vida nacional. Tntarcheaneiie mesmo} arquivar: é iateligenia e sdbrio, ada-|nio é melhor. — Tao sire cus = foi heap nag al s pre Se 0 governo € 0 sr, novo ministro en- O east N, C. 4 desceu no : mais..qué todas..as_lutas. partidarias,| ptavel. 4s. necessidades da industria; Na avalanche de deputados dos} yr Pee pa d q + CAlkds ’ ‘|tendem muito conveniente que. as-asso- | 1° aial ds 12/56. Grande multidio BS absolutamente estéreis, que tantas ener-| comparado, porém, com o operarioame- i Ae : propriamente por causa do‘es-|os republicanos, : clades patronaes se pronunciem sobre|aguarda a chegada dos apare- : ‘gias teom inutilisado sem um aprovei-|ricano ou inglés, vé-se que produz me-| Parl pos urguezes, que nas $385 tomago que se movimentaram,| So todos a mesma ColSa, CX-|% materia porque razdo%as nio consul- thos H. ; See 2 5 tamentolisongeiro para a gente lusa.}nos.porque é mais moroso, Se assinyé}tituigdes vigentes teem forga clei-| mas por uma aspiracdo onde hajclamam’ inumeros funciondrios |¢474 4228. da.sua publicagiio? ESP ANWEA e Ficis a este principio. vamos procurar, |devemos-procurar. na-edueagao.um-re-|toral, v&o dois socialistas pelo|incontestavel justiga e. perpassa|que foram ardorosos republica-|, 24 "esoueto do sr. ministro, para ig: # Bees f junto de competencias devotadas a0 es-| medio para este mal. Porto, cidade eléitoral e trabalha- an 8 ntiment Pde hri i: desiludi a qual chamamos a apreciagdo do As esquerdas | 2 % tudo dos problemas superiores da vida $5 ; zt Enid lene; im. Se Ode Orio que Os|nos e hoje Sé desiudiram €Ml) «Norte, dificilmente evitard conflitos " moderna, obter subsidios para um estu- Processos economicos. | °°" Por excelencia, ; nobilita, come todas as verea-|absoluto da politica republicana|entre as duas clusses—operarios e pa-| MADRID, 17.—Amanhii rea- i do que entre nds se faca destinado 4 é O eleitorado. assim o quiz @ 0} cdes do Municipio dizem ter re- trdes. ‘ execuc¢ao de uma obra puramente cons- 
trutiva e que sirva pela eficacia dos 
seus frutos para reparar os males pro- 
vindos da -acgdo-negativista, que com 
manifeste prejuizo fasgtel tem'sido o 

dos ultimos anos. 
Serdo, pois, os competentes que apre- 

sentaremos aos nossos leitor€s. 
Eles dirao do resultado das suas ana- 

_lises serenas, justis e verdadeiras e 
oxald que da vulgarizagdo dessag ideias 
algo fique entre a gente que trabalha e 
que justamente porque trabalha e se 

~ nao estiola n’um parasitismo criminoso, 
mais Yazdo tem para de tais problemas 
sendo.alhear..... 

A nossa primeira entrevista realisa- 
mo-la~ ontem ‘com o sr, Cardoso Gon- 
calves; -secretario da Sociedade de Es- 
tudos Pedagogicos e director da Aca- 
demia de Estudos Livres<.0 sr* Cardo- 
so Goncalves 6 uma figura respeitayel, 
de republicano sem filiagdo partidaria 
e 0 séu devotaihento 4s questdés de en- 
sino. tem,no tornado conhecido.no noss¢ 
pequeno circulo deideias. As suas afi. 
nidades com a orientagio deféndida 
pela «Ligas.de Acgao, Nacional» que 
tem cou1o orgaio a bela reyista «Pela 
Greiv, mais nos déspertatam—se a pri- 
meira condicdo nfo bastasse—o. desejo 
de 0 ouvir. : 

—As nossas rique- 
zas nao devem con- 

-tinuar a ser desba- 
» Tatadas, 

---Paralelamente com 0 processo edu- 
cativo temos que .cuidar do processo 
economico. Preciso 6 que se cuide da 
maior arberisagdo, a fim de reguler 
melhor o curso dos rids, visto que iin- 
pede o assoriamento dos seus leitos e 
regularisa tambem. o regime das chu- 
vas, tao necessarias 4 produciio agri- 
cola. Tambem se fala muito no apro- 
veitamento das correntes.para produzir 
a necessaria energia electrica. 

---Mas, invoca-se.a.cada passo a nos- 
sa. qualidade de pais agricola por ex- 
eeléncia, dissemos nds. 

~-Sim, é verdade, e tambem déante 
das. nossas possibilidades, discute-se o 
qué mais nos convird: apdiarmo-nos na 
agricultura ou. na industria, principal- 
mente na industria do férro, como pre- 
eonisa ‘0 grupo qué ha pouco se apre- 
sentou, representado _ n6~ setjornal 
Acco. Inclino-me para a primeira opi- 
niio: julgo que Portugal tem o sed fu- 
turo na-agricultura industrialisada. 
Estou. portanto com o sr. Eziquiel de 
Campos neste capitulo. Note-se que na 

eleitorado deve ser respeitado nas 
suas manifestagdes de consviencia 
@ desyontade, quando se declara 
livremetite,, 4 : 

Os dois*socialistas que vio re- 
presentar o Porto ao parlamentu 
da nagio,. sao dois lutadures da 
velha guarda, que, naturalmente, 
irio oeupar. o seu logar, com 
aquela altivez, audacia e: ponde- 
ragdo proprias dum socialista, que 
conhece, bem. 0; sew papel, nioisé 
no concerto politico e economico 
da vida portuguéza, como perante 
as determinagdes do. seu) vasto 
programa, que corre mundo, cha- 
mando. a. si-as multiddes que vi- 
vem do trabalho ‘e langando:-bom 
alto. o grito da: Reforma Social 
que-se.torna urgente, . 

K para que o paiz, possa entrar 
na ordem: precisa realmente do 
esforgo socialista, como dele pre- 
cisou a Republica para se livrar 
do assalto monarquico. 

conhécido e fingem tomar em 
consideracao, 

A gréve dog. funciondrios da 
Camara Muni@ipal, qué nao foi 
mais que um protesto colectivo 
daquele pessoal contra a comis- 
sdo. administrativa, que lhes 
prometeu tratar da reorganiza- 
gao dos servicos miunicipais e 
assumiu até esse compromisso 
numa sesso para, em seguida, 
o relegar ao esquecimento com 
um desplante que assombra, 
teve a irrefutavel vantagem de 
fazer que o mesmo protesto 
atingisse a formidavel retum- 
bancia que teve, € de tal sorte; 
que conseguiu arrancar a mas- 
cara que a comissdo adminis- 
trativa do municipio tinha afi- 
velada no. rosto insensivel a 
quaisquer pruridos de simples 
comprometimento ao prometido 
e nao cumprido, 

Sabe 0 povo, em geral, pela 

em completa falencia, priici- 
palmente por causa de se en- 
contrar.4 mercé de manteiguei- 
ros analfabetos .e ambiciosos 
ignorantdes. que tudo podem e 
conseguem dentro das comis- 
sdes politicas ou de freguezia 
que representam esses parti- 
dos, : 

Desse facto resulta o triunfo 
das: incompetencias e das nuli- 
dades, dos audaciosos e dos par- 
lapatdes, a quem este inditoso 
Pais tem sido- imolado e com 
ele o:Povo que alvarmente os 
tolera e consente ainda em seus 
tripudios. 

Voltando a atitude’ da actual 
comiss{o administrativa, pdde 
dizer-se que excedeu em muito 
a vereacao transacta, 

Basta dizer-se que o sr; Oli- 
veira, a quem ja fizemds refe- 

posto uma nomeacao injustifica- 
da dum segundo oficial a pri- 

rencia neste artigo, tendo pro-|: 

Nao é pressa... 

Estamos constantemente a vér nos 
Jornaes resolucdes, representagdes, oft- 
cios e telegramas de entidades indus- 
triaes-e comerciacs, dirigilos ao gover- 
n0, instando. pel suspenséo das refor- 
mas sociaes iniciadas pelo ministro so- 
cialista, taes como a do seguro social 
obrigatorio,’ a do salario minimo, ete. 

Diaqui- thes dizemos que n&o-se as- 
sustem nem gastem muitas palavras, 
porque a vonidde ser-lhes-ha fetta. 

O mtnistro socialista ja satu do go- 
verno... 

E se para breve se-anuncia a publi- 
cacao de. qualquer d’aqueles diplomas, 
é porque d'aqui a poucos dias temos 
novas eleigdes. 

  

Defeza. do bolo 
Reuniram-se hia poueos dias os em- 

pretteiros das associagies ‘mutualistas, 
para apreciarem @ situacdo ereada ds 
referidas . associagdes. pelo. decreto que 
estahelece 0 seguro soniat obrigatorio. 

Nao nos chegaram ainda ad ouvido 
as: resolucdestitomadas; mas é de crer 

que.elas se anspirem de preferencia no 
interesse do funcionalismo mutualisia 

  

liza-se. um comicio no teatro do 
Centro, para apresentagio de 
candidatos, no qual tomario par- 

madrilenas, 

Os Socialistas 
MADRID, 17—Na sess¥o rea- 

lizada para’ a escola de candida- 
tos dea o seguinte resultado: 

Pablo’ Tglezias, 922° votos, D. 
Julidn Besteiros, 925; Indalecio. 
Prieto 2; Ovejero, Garcia Cortes, 
Anguian y Garcia Quejido, i 
cada. 

Os, assucareiros. 
SARAGOZA, 16.—Continua o 

conflito, des. assucareiros ¢.culti- 
yadores,.de beterraba que no leva 
caminho de solugio, 

Os representantes, assucareiros 

vadores de beterraba,.. dizendo- 
thes que o sentir. geral dos repre- 
senfantos na oficipa, central 6 o 
de elevar 0 prego, da beterraba, di 

dirigiram uma. circular aos culti-. 

te os designados pelas esquordas . 

rubrica de. agriculiura indusiriatisada 
eu incluo, nfo sei sé bem, se mal, a ek 
pescaria. J& Ramalho Ortig&o notava oe ete 
nas. Farpas, .se me lembraoa longiqua|, ; Entre’ operarios’ ¢ entre oe 
leitara, 9 perfeita semelhanga entre |listas~ d&o-se, 48 yezes, caps e8- 
eertos trabalhos' de pesca’e certos tra-|tranhos. municipais, por causa dum. tes- balhos agricolas;.no norte, em-algumas}|: O ex-ministro socialista Augus- tamento que ao sair da Camara 
praias, sio juntas de bois que arrastam tbs Dinwede: Silva, apés’ a sindi:|deixou e no qual eram contem- 

que nao no dos associados. 
Quem os niio conhece? 

Ao bom caminho 
Tem-ss: ouvido discutir’ e aplaudir a 

declaracdo feita. ha dias no «Combate», 
da adesdo as purtido socialista de dois 
antigos anarquistas que, sem’ abdicacdo 

% leitura da imprensa burguesa, 
que asxcomissdo transacta conci- 
tou contra ela.um movimento 
de protesto dos funciondrios 

Foi-na sede da Academia ‘de Estudos 
Livres. que, 0,.procurdmos.e.4s nossas 
primeiras palavras diz-nos: on 

-+-Quer entio que o inferme ‘da’ mi- 
nha_opinido : sobre.o actual. estado das, 
08898 -cousas? Pois bem, informa-lo- 
Pei, anid BRIG) DE rélande BO ideias ge- 

i ais. lhe, poderel day sobre a tese pro- 

meiro, por distingdo, mas que, 
segundo nos afirmam, nado é 
mais afindl do que o pagamien: 
to dos trese dinheiros; como 'o 
sr, Magalhaes Peixoto se insur- 
gisse’ contra essa nomeacdo e 
propoz que ela fosse dada por 

quantidade solicitade pelos. culti- 
vadores. em. caso. de derrogar-se a. 
Real ordem de Ursaiz;.mais-se: 
recomenda que facam a diligen~ 
cia para.chegar a uma solugiie 
satisfatoria, nado. aceitando a for- 

  

as redés, cdmd sio juntas de bois que Correrei o rigco de dizer coisas 
Vale «rcs @ & désculpa gis terei'é a mi- 
ile at ~ sinceridade, 

« inte -, Antonio Sergio, 

pucham o arado nos campos... O mar 

nossa gente, contracta-se indiferente- 

cancia feita ‘ao presidente do Tri- 
)© & continuagio da campina: muita da|bunal dos Avidentes ‘no Trabalho, 

do Porto; exonérow-c, Era o ba- 

plados varios apaniguados com 
a nomeagdo para lugares. que 

concurso, exclama todo ancho 
dos. seus principios doutrinarios, que 

da sua ‘saloial esperteza: 
siio acettes * por todos os socialistus, sé 
tornam lealmente  transigentes com a 

mula proposta, por nio encontrar 
nela as. fabricas, .garantias sufi- 
clentes..para a normal revolha de ; nao podiam ocupar condigna-| «Isto afinal é uma comedia! jevidencia dos factos e com as licdes do beterraba on. 22 2 EE 40322 mente. para os traballios do canipo ou : Roa Tape ee 4 : . BT BLAS , : vg <2 Dy nacional nio’ é politico | 5) ea : poe"! charel Antonio’ Maria Pinheiro}mente por falta dé competen-|Ha’ de ser promovido o empre- geen ‘ so Sse: A Junta Central que tem posto ee tent yum caracter peda- Torres, eatolico e monarquico. | cia, - oar ea Ce eance ee Secee eee tee * cee 20° rio tes 

ys sate Pata que haja socego 

i frites e nas Tuas Urge resolver 0 

ee obiema da educacdo da gente 

seated men iqueza nacio- 
orteiguesa edo fomente da riq asia 

al. utasde partidos, eontyoversias de 

+ jag settas haverd sempre, Mas per- 

Me cter grave e conflituoso, 

Esboco de um progra- 

~nacional. 
-+Mas, eu devo recapitular, nZo é 

verdade? Pois recapitulando: temos no 

E’ claro que atraz da exonera- 
ma-de regeneragao gio estava a nomeagio que, mal- volia, um grupo de. funciona- 

tout recaiu nd° 
nhas, 

Pois a” pauta operaria daquele 

autor’ destas li- 

Num gesto de justificada re- 

rios, entre os quais se encon- 

preteridos com tao iffiqua deli- 

gado que ew propunha !> 
Esse individuo, como os em- 

pregados da Camara sabem, é 
o célebre que sonhou um dia 

travam alguns que* nao eram/|ser oficial miliciano-e o conse- 
guiu.ser por algum tempo, to- 

provocam a divergencia entre as duas 
escolas socialistas, pois. é de erer que 
as bases de uma_sociedade futura se 
nao podem talhare recortar como um 
par de botas, séndo essas bases deter- 
minadas pelo espirito da epoca e pelo 
griu de, mentalidade que entdo a massa     toda a boa vontade. para.chegar a. 

um acordo com os fabricanies,, 
mantendo quanto expuseram en: 
Madrid com o ministro do Fo- 
mento? 

O Sindicato : Central de Aragon Gerho 0: Catan Be ce oes ena das be|\ ie . 7s tribunal e com ela alguns © so- beracao, revoltades, porém, con-|mando a iniciativa de se fardar trabalhadora tiver atingido; e é paxa. , ciaeio~ Gatoli iteee ORR? atk a olutamepte fod63, 8¢\ campo edueativo de crear o ensino in-| 112 a0, l 01 ‘ va © Jar dar | 7 coaadora. (33 Kos: £ .¢ da, MJAsociagio+ Gaioliow Agraria “nando ai eat yoowwar Fanti, desretonciator ensizgs primario| Cialistas da Casa do Povo, nfo|tra ela, in ou“aqutle testa- de alters e depois, sentindo a ety Tied Sates ‘notte ea publcou uma circular pedindo a. ae -Seeeeo eae de maior educagio € 4a) 6 gevundario em bases scientificas, de compreendendo ‘nem respeitando| mento que traduzia uma afron-|ancia do mando, se promoveu z realisar O.4. > 
maior producdo, 

— Constata-se 4 +. 
“nupofiguidada® da 

“*~. gGio 6 yer- 

refoymar o ensino prefissional e de co- 
locdr © . ensino superior no seu deyido 
logar. Mais do que escolas, precisamos|   08 intuitos, bem logicos, do ex- 

a exoneragio do bacharel Pinhei- 
ainistro socialista, impugnaram 

ta para todos os empregados|dépois a teneiite, capitao e nao 
municipais, tais as injustigas|foi mais longe: porque o nao 
que ocasionava, 

a ponto'de ser por veses mais intensa a 
guerra, de operarios contra operarios 
do que conixa os seus exploradores. 
  
  

todos os catolicos, que contribuam 
com donativos para colaborar na 
sindicagio agraria catolica. .   acgao dos: partides até-boyr, << < “|9e" hong profegsores, que nos ensinos deixaram; aquele individuo, en- == J& ha importantes quantias. Os. dade? “Sega <5 temnb-andadoy, primaclo @ secundarfo seq soduoado. ro. Torres, afirmando-so' até que , Pols esse facto, que foi pra-|fim, a quem se referiu ha dias A morte de Ventura Terra operarios _ catolicos celebraram: oo oes sf Sa europeu. e no “ino superior Wedadeiros)g sogialista nomeéado n%o serial ticados por repuiblicanos, levow|9 Combate, ao acusar a re- : sempre ao arrepio 

§6 no: nosso pais-é que se poderia emi- 
res 
sabios (ic eriem sciencic. 

~onomico, temos de re- 
bem aceite no tribunal. Porém,/um membro da actual comissao jcepcao .de-duas.cartas que lhe Para o 3.° juizo do tribunal 

hoje o setimo aniversario da fun- 
dagio. © constituigho do seu Sin- 

p ens 5 : Pe : 7 ed Ce : da Boa-Hora, foi enyiado ontem, |: 
ir a. opinido de-que o que hi demas) No. camps. yoenonn Leet niio se-explicou- 0 porqué desta administrativa da Camara, quélenviaram da Camara dois fun-|44. : mee, Ae >; dicato, urgente, & resolver. 8 i a i i Soe adh san veuieeeneieioe pon le ; _ {se diz republicano (?), o sr, An: Cionarios, protestando, como|Pelo Instituto dé Modicina Legal, e: REM : Gravissimo cro ¢ sor ha age aes ea fayoravely do pals.e.dotando-o}. Quer dizer so autor destas li-|tonio Maria de Olivefrapa dizer|era’ justo; contra essa nomea-|° eletorio da exumagio 0 auto.) SG. a Eee A oe Sadie * Roereios, em bape com bons ¢ érpecialisados opara"0S- Inhas nfo vai para o logar para|que tinha uma péssima impres-| cdo. _ |psia do: axquitoto’ Miguel Ventura) A Alemanha assinaré a paz sh ay mnogkes, Ge ietes - ratulatorios, em moges 

pt fem cortejod deseabidos a’ pro- 
sito de tudo, Dizia-we uma vex um 

Pinigd vendo ddafilae nna dessas berran-|. 
iam sau- sag de desocupados, que 

tes teorias d homem: «[ma- 

i ir lancar penisco ‘ 

oda i Sanit ‘Portugal téria og maiores 

fohdis do mundo, .» Na aparente bla- 

ae esti uaa, rerdade profunda: nos.o 

gue mao sebemos, nda 4 que BA quere, 
mos @ trabalbar a valer. Couyease 

uns Ags outros esta verdade\” Confessé- 

qnos & convengamo-nos; teremos € Caso 

resol vidows' 

E’ neceSssario refazer 

em absoluto.cs pro- 

=< gessos. educativos. 

— «Duma manen'a geral, urge refazer 

08 epaebee de edncagao. Atesite ° 

met amigo, que, neste stpicles nos fal- 

ta quasi tudo, Repare que.nao posainao: 

ainda o ensino infantil,porque née po- 

demos <contar para orcas com os wed 

gos esforgos, que nesté.aentido,se estio 

fazendo entre nos. As eriangas do povo, 

antes, da, idade de ingressarem naa 98 

eolas primarias, isto 6 aos 7 anos, teem 

em geral:por unica educagdos sy a rua. 

EET eR 2 - oR 

i 

9 problema social—v 
«Taylorismo» deve 

_sér__estudado como 

agente,.de mélhoria 
economica, 

sO opératindo tem decser .2!¥% des 
maioxes cyidgdos, Nao, basta aprovei- 
taelo para yma maior producfo; urge 
atender ao sey bem estar e ao sey fur 
Beige, 3 : 

eerie c6mo focid e nunca cé- 

moveseravo de gleba. Neste ponto te- 
mos que olhar ao que 14 fora se esta 
fazendo 
Soa ‘ieredutiyel a questo? » ° 

julgar J aa sa 
Parece-me queo; chamado sistéing 

Taylor meroce.algum estudo,. 
"Nao sei porque ele tenha sido com- 
batido. Talyez por incomprecnsao ou 

taveZ por tm pouco de medo- das con- 
‘Bequencias)que a sua adaptagiio trayia, 
Julgo errada essa visio. Como sabe,.0 
sistema Taylor, (americano de origem 

mae que tanto aproveitou-agora & Ale- 
manha na Ultitig guerra) consiste, nas 

guad liblias gerais, em aproysftar scien- 
tificamente as forgas- dor operario, dis: 

ciplinando-as, ¢liminande os -moyimén- 
© nosso ensino primario é, .;.0: que fOr )4os 'inutéis de forma #~eonseguir com 

abem, nao por culpa do professo- 

ro ea abiialode estado. A erian- 

ga ndo se educa tambem nesse ramy de 

ensing, O.tos80 ensino secundaria esfor- 
ga-se por aér melhor, 0 ensino superior 
parece ji tor a consciencia do.seu pa- 

pel: Na Universidade dé Lishoa 4 testa 

da ‘qual yestdcudty homem que tem a ni- 

tida, consdiencia da-nossa situagao, A! 
vemos, todos por.a nossa esperanga. de 

futuro melhor, A mais urgente necessi- 

dade do ensino superior---comd alias de 

og.08, outros. graus---6.0,recrutamento 

de bons professores que saibajnensinar 

aciencia, masque aaihamtamlem criar 

  

   

   

querems0 

ménor esfor¢os’ maior produgiis; 4 ori- 
tica.quo,se-faz, afirmando que isto ¢ 

reduzir o ente humano a uma maguina 
impossibilitando-o para outra ocupagao 
niio tem bavé séria, porque ox inqueri- 
toa ns experiencias. nio comprovam 
tal acerto, sigh 2 enn & % 

Mas se por este lado, sistema no 
seria para témer, ji nfo dizemos a 
mesma cousa se ele fosse aplicado em 
Portagal, nrantendo-se:s erayeira edu- 
eativa de muitos dos nos#os indysiriais. 
Por.que_o sistema Taylor nio 6 6 um 
processo para melhorar a Bituacao eco- 
nomica @9 Operariado ‘porgue lhe “dé 

ane fyi nomeado —sem que 0 ti-\sio dos funciondrios republica- 
orgue é socialista| nos, yesse, pedido —por 

e acerca da. dez anos. luta no mo- 
vimento socialista ; mas, se, Ama- 
nh, 0 exonerado presicénte vol- 
tar ao logar que‘ocupava, é reco- 
bido festivamente... porgue 4 
natalica € monarguico. .. .e tem 
vier 4 

Atne 10 diploma de bacharel, Go8% gue 
os dois primeiros presidentes nito 
tinham, 0 que n&o prejudicou o 
funcionamento do tribunal. 

Emfim... : 
E os corpos dirigentes do Par- 

tido Sotvialista;* que conhecem o 
pago, nio dizem*uma palayra. 

* 

A Comuna, orgio dum: grupo 
de Socialistas, que nio concordam 
com ° banho: jystral das :aguas 
mornas, tem tido lisongeiaacei- 
tagio, publica. O seu ultimo su- 
plemento,“a que Martins Santa- 
reno imprimiu_a sua frase ener- 

gica 6 eloquente, fez gucesso ‘e 
for muito vendide,. = 

‘Ao que pardoe; trabalha-se para 
estabelecer @ fasig com*A Voz do’ 
Povo 6 ‘publica tm nove Jornal 
diario. “Ha ° elementos “preciosos 
para isso. A quest%o-¢ que nao 
surjamy;* propositadamente, « difi- 
cyldadesdaqueles que nunca qui- 
gerani sajrda eta pequenez’e que 
teem 'tido, na ‘concha’ encarquilha- 
da da dextra, a acgiio socialista. 

# - 
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Em dubia-espctativa 
Nos correios, presentemente, 

assiste-se, numa paciencia de 
Job, 4a um espeéctaculo duma 
evangélica resignacdo, - 

ha, Fala-se em que o governo 

gmatica, set.  sabermos . com 

moo que dizer, ~~ 

perguntamos—o que hd? Todos 
oS €mpregades hes respondem 
com © mesmo  mutismey enco-| 
thendo os ombros num gesto 
brande, como.quem ng@o sabe o 
que ha .de dizer... os 

Chegamo-nos a capacitar de 
que um grande mistério envol- 
ve ‘as reclamagdes daquela la- 

bagiosa classe, | 
4o querera reconihecer 0 g0- 

verno a justica que cabe ds suas 
reclamagdes? Nag saberd.¢ 

nado ganha actualmente para sa- 

Que"cifimulo ! , 
X.. 

uteis funciondrigs, . gomo: tam- 
bem as suas belas intencdes em 
se conservarem-calmos e sere- 
nos ante tantos dispauférios que 
a seu respeito a imprensa, alt 
mamente, {gm publicado, 

Alega ainda o goverio que 
ndo pode dispér de _verba para 
fazer face 4s despezas resulian- 

Todos os companheiros se|tes de tal aumento; mas nds ga- 
entre-olham’como qite a quere-/bemos que-esse obsticulo ngo 
rem interrogar-se sobre 0 qgu-|passa dum pretexte 

drade, peis a comissdo- que 
da os 15$00 escudos de aumen-|tratou -do assuato ja ‘declarou 
to, mas ‘logo outro companheiro|que. .havia. conseguido .yerba 
contesta que nao, e assim se|para se conceder 9 
permanece numa sityacdo eni-)MEMIGs oo. cise com cous 

Seta. Sendo assim, no compreen- 
franquega 0 que fazer nem mes- demos o motivo porque ainda 

nos. encontramos na mesma si- 
Entramos numa das seccdes|tuagdo em que estavamos no 

do correio ou do. telégrafo e|primeiro dia em. que se sapre- 
sentaram as-reclamacoes ao sr. 
ministra de Comérgic, 

' Porque esperaremos? Pela 
complacencia governativa! Mas 
ela ndo existe nem jamais exis- 
tiu, 4 

th 

E’ preciso. sair-se.desta.s 

preende. 
Z. 

engen- 

referido au- 

tuagdo ambigua, em. que nada 
se sabe nem ninguem- se com- 

Terra, o qual vai assinado pelo 
juiz-auxiliar junto daquele Insti- 
tute, dr, Alfew, Cruz,’ e péritos 
des. Artur Gardoso Peréira e Go- 
raldino Brites, 

Pela autopsia no foram en- 
contradas” lesdes organicas, que 

‘jfazem supdr uma intoxicagio agu- 
“|da, sendo indeterminada a causa 

da morte, 
Agueida-se 0 relatorio do exa- 

ine toxicologico das yisceras. 
  

Carlos Rates 
Deste camarada, recebemos uma 

carta ‘que a falta’ de espaco nos 
inhibe de publicar neste numero. 

Sera inserta no jornal de 4ma- 
nha, 
  [a 

A sanha impotente dos srs. in- 
dustriais! 

Na, Associac%o Iudustrial de Lisboa, 
réalizou-ge hontem uma reunido, ¢om o 
fim de protestar contra a lei do horario 
de trabalho. 

Agnela lei que foi atacada por quasi 
todos os socios d’essa colectividade, nao 
o foi porém pelo.sr. Fuentes, gerente 
da casa Seixas, que a defendeu. . 

Por fim foi resolvido pelos ays. in- 
dustriais, pedir ao sr, ministro do tra- 
balho o gonsentimento, pelo qual os ope- 
ries: que 0 queiram, possam trabalhar 
mais alguma, horas. 

i- 

  

  

CINEMA SOCIAL 
aie es an 

Educagao popular 
Universidade Livre 

6 -ilustre» professor dr, Car- 

"pela forgallt... 
LONDRES,..16— A, Agencia 

Reutor sabe que alem das medi- 
das militates julgadis necessa- 
Trias para 0 caso 6m que a Ale- 
manha se recisasse a assibar o 
tratado de paz, foi resolvido igual- 
mente recorrer a medidas econo-- 
micas que teriio com efeito. impér 
completamente um novo bloqueio 
na sua forma mais: rigorosa. 

Por outro. lado o supremo 
conselho economico.. tomon igaal- 
mente disposigdes para o levanta- 
mento do bloqueio no. caso ‘em 
que a Alemanha assinasse o tra- 
tado da paz: e désse assim um 
penhor da sua vontade de. execu- 
tar as suas condigdes,—(H). 
    

Unido dos Sindicatos Opera- 
rios de Lisboa 

Convidam-se. todos 03, operarios da 
Camara, Municipal de Lisboa, a compa- 

na sede da Federagdo da Constructo 
Civil, para apreciarem:os resultados « 
que echegon a comissdd A arbitragem 
eomposta de dois operarios e dois ye- 
readores, para o estudo das reclamacdes 
de que resultou a ultima greve é bem 
assiin determinar o caminho a seguir.. 

9 alia 

Qperarias engomadeiras 
Hoje 4s 17 horas reune a clas- 

se das engomadeiras, na calcada 
do Combro, 38, 2.°, para tratar 
do aumento do salario e horario 
do trabalho. 

  
  

  

recerem hoje pelas 21 horas (9 da noite} 

ashare Lambe nc) nomiea G2 : adh sonora gi Pa ue muito es-| : ge es te sé desenha con- ito’mais‘saiavio eg a comparticipagaoc ee sai ae ‘ mesmo governo gq c \ E : = —— i 4 rete Bh Psy de. cxptaa. Ji cog me sotlinoviin Seabee Bio aneeecdl gi. e.se°na se dos aipaees pecialmente o pessoal menor). ie ween ; peiro de Moura falas, pole ESPECTACULOS WHO JE ¢ 
wanes" 4 os diplomas do estado; adve-| de, por exemplo, na fabrica Ford, ame: Assim..como ha operarios q A inisiativa da Vida Socialista pelas 21 horas, na séde desta ; si = Cet a a 

i rocurar profes a-8e.,0 principio de ir proc ) 

bee ie exisfam. compétencias. 0 
ricana, de automoveis. 

Produgir majs ¢ ganhar o-mesihio se-   
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aio querem vée aj gocialista na 
presidencia, do Tribunal dos Aci-   tisfazer.as necessidades mais 

urgenies? ©   —Subsericéo de titulos   agremiacao, Praca Luiz de Ca- 
modes, 46, 2,° andar, sopre Di-       aowemicte, — A's 21-15; «O 
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centavos que p2dimos para miti- 
gar a fome aos nossos filhos. 

Para apreciar mais nitidamente 
Luta de classes 

_ Ferros-viarios do Vale 
do Vouga 

a resposta da companhia e resol- 
ver definitivamente o caminho a 
seguir, convidam-se todos os cama- 
radas a reunir em assembleia ma- 

P. S. P. 
Comissdo Paroquial Socialista 

: de Carnide 

A comissio vendo quanto ne- 
Assinado pela diregio da Uniiio gna no dia 18 do corronte em 

dos Ferros-Viarios do Vale do Espinho e Sarnada, pelas 21 ho- 
Vouga, vem de ser distribuidolyas. 
© seguinte manifesto : 

. Camaradas ! 

A resposta que o sr. Enge- 

nhia dew ds nossas reclamagoes, 
nio é digna de ser tomada a se- 
rio. Afirma-se que a Companhia 
tem deficit e que nfo deve haver 
ilusdes da nossa parte com refo- 
rencia 4 elevacio do coeficiente 
para 0,88 que o Governo conce- 
deu pela modificagio do contrato, 
pois que esta concessiio 6 apenas 
‘para atenuar o deficit que a Com- 

nido 

e Cordoaria Nacional. 

Ninguem falte, pois, a estas im- 
portantes assembleias, afim de que 
elas, conscias dos seus deyeres e 
da sua forga, possam melhor resol- 

nheiro Representante da Compa-|yer este importante assunto, 
Operarios alfaiates 

Man‘em-se no mesmo pé a gré- 
ve parcial desta classe, tendo reu- 

ido ontem. 4 noite e lendo-se 
olicids dos Sindicatos Ferro-viario 
e pessoal do Arsenal da Marinha 

Apriciou-se a resolugio tomada 
pelos industriais e do qual se teye 
conhecimento pelas noticias publi- 

panhia tem tido. 

“Caminhos de Ferro do Vale do 

Como se compreende que, nio 
sabendo ainda a companhia na- 
cional da ultima concess%o que o 
governo fez & Companhia dos 

Vouga, respondeu ao seu possoal 
que atenderia integralmente as 
suas reclamacdes se o governo 
Ihe concedesse as mesmas garan- 
tias que concede a esta compa- 
nhia © autorisasse a por em vigor 
nas mesmas linhas a tarifa geral 
dos caminhos de ferro do Estado? 

Ja se contentava, pois, a com- 
panhia nacional com a garantia 
de 0,65 para atender as reclama- 

responder @ essa atitude com a 
maior intransigencia, No final foi 
aprovada a seguinte mociio: 

se abstem de publicar os estratos 
das nossas sessdes; 

sémente vem aumentar a grande 
corrente desfavoravel ao nosso 
movimento; 

mianifestar junto das redagdes da 
imprensa diaria que no publica 
as nossas noticias, .o desagrado 
que tal facto provoca.» 

cadas na imprensa resolvendo-se 

«Considerando que a imprensa 

Considerando que tal farto tio 

A assembleia magna resolve, 

Hoje ha sessiio 4s 14 horas. 
  

4s 
des do seu pessoal. Esta compa- 
nhia, ¢om a tarifa de precos su- 
periores 4 do Estado e com a 
elevagio do coeficiente para 0,88, 
alega mil evasiyas para n4o aten- 

SPORTS 

cessario se torna dar algnma ses- 
sdes de propaganda, resolyeu qne 
na proxima sexta feira 23; pe- 
las 21 horas, tenha logar a pri- 
meira, a quel se deve realisar 
na Rua Neves Costa, n.° 79, 

Serio oradores os edmpanhei- 
ros Dias da Silva, José dAlmei- 
da e Rider da- Costa. 

' A-mesma comissio procedeu 4 
escolha. dos companheiros que hio 
de compéor a nova junta de fre- 
guezia, a qual recaiu nos seguin- 
tes companheiros: 

Para efetivos, — José Maria 
Gurja e Artur Antonio da Costa, 
carpinteiros, Emidio Maria de 
Matos e Eduardo da Vila, traba- 
dores, 

Para suplentes.—Alfredo Fer- 
reira, tipografo, Joaquim Jacin- 
to, Manoel d’Oliveira e Antonio 
Rezende da Cunha, pedreiros, 

Comissio Paroquial 
de S. Mamede 

Reuniu ontem esta comissio, 
resolvendo nomear delegados ao 
Congresso da Figueira da Foz, 
os companheiros José Julio C: sta 
Carlos Ribeiro do Costo e José 
Afonso Aires de Sa. 

Foi elcita a comissio adminis- 
trativa, que ficou composta dos 
seguintes companheiros : 

Presidente, José Julio da Cos- 
ta; j{Tesoureiro, Manoel .Paulo e 
secretario Frederico Narciso dos 
Santos. 

Sobre 0 delegado 4 Coraiiszo 

~———-nossas reclamagdes em 50 e tal 

der os nossos pedidos. Pola causa do Bémo... 
Tomando por base o aumento 

de sobretaxas de 40 a 60 °, s0- 

O decreto “que concede o coefi- 
ciente de 0,88, anulou, é certo, 
0 subsidio de 15 contos que o go- 

escudos livres da despeza da ex-| res, 
ploragio. Importando, pois, as 

bem ser atendidas integralmente, 
sem agrayvar mais a situagio eco- 
nomica do Paiz. — 

Sua Ex.* diz bem — nio deve 
haver -ilusdes da nossa, parte e 

Este ano tudo mudou. 

senta nio nos ilude nem nos de-|ramo portuguez! 
verao iludir. O. governo assinou a 

da receita, conyicto que era para 

companhia, 
 Gamaradas! |Club. 

A companhia quer ludibriar- 

e pela Patria 

Diz a m4 lingua que ha ja cen- 
bre as tarifas, calculamos umajtenas de remadores inscritos para 
receita~ liquida de impostos dejuma certa regata de remos, e 
360 contos anuais, 0 que, com alque os organizadores da corrida 
diferenga do coeficiente de-0,65|se teem visto em palpos de ara- 
a 0,88 para despezas de explora-/nha—aranha de dgua, jd se deixa 
cio, di um aumento 4 compa-|ver—para escolher entre tantas 
nhia de 82:8005 escudos anuais.|dedicagdes a tripulagko definitiva. 

~ Como os tempos mudam! 
J& 14 vaio tempo'em que as 

Direcgdes dos Clubs para ser dis- 
vyerno concedeu para beneficio do|putada a Taga Lisboa ou.a de 5 
pessoal, mas além de tudo fica/de Outubro, andavam de chape- 
ainda a companhia com 67:8005|linho na mio 4 cata dos remado- 

Ninguem queria e sé com mui- 
to custo e maior sacrificio se con- 

contos o maximo, podem muito|seguia formar uma tripulag&ozi- 
nha de quatro, que depois era 
pau para toda a obra... quando 
era, vamos 14 com Deus. 

QO’ Paris, cidade de luze de 
nés concordamos plenamente que|prazeres, sé os. teus encantos e 
os algarismos que Sua Ex." apre-|seducdes poderiam despertar o 

rerao i E contem comnosco, cd esta? 
eleyagdo. do coeficiente para 0,88| mos para yoga, menos no, 

-N&o se vd tambem dizer que 
atender as reclamacdes do possoal|niio estamos dispostos a fazer 
@ no para encher os cofres da/mais este pesado sacrificio em de- 

a féza da... bandeira .do nosso 

Nao, ld isso no, até com sa- 
nos mais. uma “vez como estudo crificio dv nosso..propria Vida. 

  
  

minucioso 4s nossas reclama- 
cdes, creando paliativos para niio 
as atender. Haja pois em vista‘o 

que nos esté destinado. 

Museu Hatael Bordala Dinheira 
ys bh oje que ds 14 horas, e 

que esté ‘sucodendo com a caixa/com assistencia. de delegados de 
de reformas e ponsdes quo estad|diversas entidades Oficiais, se rea- 
ha dois anos em estudo, sem, que/lisa.a reabertura deste museu, si- 
até hoje nés saibamos o tuiuro|to na raa. Oriental do Campo' 5" ; ; - , |Grande, 382. O seu. director, sr, /Cleitos paraja nova Contederacio 

E" preciso desta vez nds ser-|Cruz Magalhies, convida o publi- 
mos mais energicos. EK’ precisa)co a visitar a interessante expo- 

administrativa do Municipio de- 
legou-se 4 escolha na Federagio 
Municipal Socialista. 

Resolveu ainda disputar a elei- 
gio da Junta de Paroquia, apre- 
sentando a seguinte lista : 

Efetivos, José Julio Carlos Ri 
beiro Costa, litografo; Manoel 
Paulo Riboiro, tecel%o; José Afon- 
fo Aires de Sa, litografo e Joa- 
quim dos Santo Pimenta, .empre- 
gado nos Correios. 

Suplentes, Jo%0 Dias Leal, te- 
celio; Jofio Maria dos Anjos, 
fundidor de tipo; Augusto Ale 
xandrino dos Reis, empregado na 
Capitania; Joo de Oliveira, sa- 
pateiro. 

Centro Socialista de Lisboa 
Reunem na proxima terga fei- 

ra 20 pelas 21 horas, em assem- 
bleia geral, os socios desta agre- 
miagio partidaria, a fim de no- 
mearem os delegados ao VIII 
Congresso Nacional do Partido ¢ 
nomeagio de companheiros para 
cargos vagos. 

Confederagio Regiona 
do Sul 

Como presidente da mesa da 
sessio da 4,°.Congresso Socialista 
da regiio do Sul, convido os 
companheiros: Augusto Cesar dos 
Santos, Joaquim Peseira de Sou- 
sa Never, Gabriel Pires Barreira, 
Abilio Jeronimo, Diniz de Mo-~ 
rais, José Candido dos Santos, 
Vitor José de Sousa, Carlos Rosa, 
Artur Marques dos Santos, Feli- 
ciano Antonio de Azevedp, José 
Antunes da Costa, Adelaide 
Abrantes, Antonio Tavares Pese- 
gueiroe Manoel Kugenio Petronila,   

;& comparecerem. pelas..21 horas 
ide 19 do corrente na Rua do 

toda a energia, solidariedade e|sicXo de ineditos do extinto cera- b°mformoso, Amt 1.*, afim de 
unido, para que possamos arran-|to ceramista Bordalo Pinheiro, 0 tomarem posse des seus cargos. 

‘ear. 4 companhia, j4 que ela n&o producto das entradas reverte a Lisboa, 14 de Maio de 1919. 

Gremio Socialista de Lisboa 
Reuniu onteni «a comissio 

exccutiva, tendo tratado de as- 
suntos internos ¢ resolyendo que 
so desse uma sesso no dia 23 
pelas 20 horas para a qual resol- 
veu dar para ordem dessa sesso 
o tema «Qual deve ser a acgio 
dos socialistas na Camara Muni- 
cipal de Lisboa... 

Para essa sesso foi resolvido 
convidar o Nucleo Socialista dos 
Funcionarios e Operarios da Ca- 
mara: 

As adesdes ao Gremio, deyem 
ser dirigidas para © companheiro 
Ladislan Batalha, Rua do Te- 
thal, 32, 1.° | 53 
Comissio Paroquial Socialista 

da Freguezia da Pena ° 

Reuniu em 16 do corrente, 
esta comissiio e entre varios as- 
suntos de que tratou, foi pro- 
posto para fazer parte da lista de 
vereadores substitutos 4 futura 
vereagio do Municipio de Lisboa, 
apresentada pelo Partido Socia 
lista. Portugués, 0 companheiro 
Augusto dos Anjos Rodrigues, o 

‘|quese participou devidamente a [re- 
deragic Municipal Socialista. 

Foi tambem votado um ducu- 
mento da autoria do companheir» 
Manoel da Silva, em que se 
protesta contra a prorogacio da 
lei, 

Daqui estabcleee-o regime de 
8 horas de trabalho. 

3 a TS oe ie 

Assistencia Publica 
E’ inaugurada hoje pelo meio 

dia a Cosinha da treguezia de 8. 
Miguel para socorrer diaria e gra- 

  

tuitamente com sopa ® pio a den- 
sissima populagio pobre d’aquela 
freguezia, Esta 6a 32.* cosinha 
que se. cstabelece em Lisboa para 
4s nocessidades mais imediatas 
da alimentago da pobreza ‘neste 
momento difieil de carestia da 
vida. 

Todas as cosinhas a cargo da 
Assistencia Publica continuam 

se a forma de alargamento do be- 
neficio pelo auméuto de numero 
de sopas a fornecer, — 

Os armazens reguladores de 
pregos que. tantos. servicos tem 
prestado ds classes menos abas- 
tadas retomarig. amanh&. o seu 
plend. funcionamento, tendo sido 
reaberto o Armazem do Desterro, 
no edificio do hospital. 

Os generos 4 venda sio: assu- 
car trigueiro a $46 6 pilé a 360; 
batata a 515; chourigo a 1556; 
azeite a 572; arroz a 335 e griio 
a $36;.> > = 

Dentro em breves dias serao os 
Armazens abastecidos de novos 
generos de mais imediata neces- 
sidade pelos pregcs da tabela, 
SauEEEEEnnnneecemeeensoen 
SOCIEDADES CIENTIFICAS 

- Sociedade de Geografia —Na 
sala «Algarve» realisa-se ama- 
nba, pelas 21,30, aprimeira con- 
ferencia acerca da filologia das 
linguas romanicas, pelo professor 
A. Meillet. ’ 

A entrada é reservada aos so- 
dios e convidados.. « 
Sr —— — 

_ Cooperativismo 
Cooperativa de Consumo 

do Pessoal da Casa 
Ramiro Ledo- & C.* 

Reune hoje ds 13 horas, om 
segunda convocagiio, a assembleia 
geral desta cooperatiya, a.fim de 
discutir 9 relatorio ie contas da 
gerencia de 1918 eo parecer du 

  

  

em plena laboragio, esténdéido-} 

‘{realisa-se na quinta-feira, 22, pe- 

Os srs. da Companhia 
das Aguas 

das pelo halito da fortuna e que 
mercé do capital que possuem 
no nécessitam, mourejar para ter 
mais do que lhes é necessario para 
viver. | 

| 

dem economica e social; apresen- | 

remoyer 0s obstaculos que sempre, 

ficiar aqueles que trabalham. 

tados senhores, os obices conti- 
nuam a entravar a marcha das 
cousas, 

Em todo o caso somos leyados 
a acreditar que a soluc%o de assun- 

num trabalho aturado, e criterio- 
so do que na falacia cultivada em 
reunides como aqueles. 

E se bem qaie nada se haja 
a agradecer aqueles que por vir- 
tude de eapital se tomaram por 
assim dizer sanhores do trabalho 
e vivom da exploragio que sobre 
o proletariado exercem, deve-se 
confessar que a classe burgueza 
é capitalista da qua] fazem par- 
te o3 srs. das Aguis, vai hoje — 
bem contra a yontade dela — 

balhadoras necessitam scr enca- 
rados como tendo algum valor e 
a quem é preciso atender nas suas 
reclamagoes, 

E’ o que se infére da atitude 
dos mesmos srs, declarando queo 
pessoal da Companhia das Aguas, 
esta. mal remunerado, pois sé ain- 
da teve um aumento de 40 cen- 
tavos. ; 

_ Procedimentos assim desejiva- 
mos. pode-los registar sempre que 
casos desta natureza surgem. 

JA eaminto do futuro 

“A Gooperativa de producao 

  
  

deve prineipiar a fancio- 
nar dmanha 

Na assembléa ultimamente efe- 
ctuada foram aprovados os-eatatu- 
tos, e regulamento. interno. 
“Fez-se aquizigfo de material 

suficiente para a laboracXo de um 
mez e espera-se fazer hoje uma 
importante transagio de materias 
primas. que. garante o trabalho.a 
vinte e nove operarios. 

Recebem-se desde j& na séde 
desta Associagio travessade Agua 
de Flér, 2, 1.°, encomendas para 
o fabrico de qualquer artigo de 
cesteiro, sgarantindo-se a maxima 
perteigic, seriedade e  pregos’ 
modicos, 

Continua funcionando a cosinha 
comunista distribuindo cem refei- 
gdes diarias, recebendo-se 0 auxi- 
lio de varias: associagdes para a 
sua manutengao. , 

A DA 

Na, calcadada Boa-Hora, 74, 
promovida pelo C. Ps. S..d’ Ajuda 

  

las 18 horas, uma reuniao de pro- 
paganda eleitoral sendo oradores 
os seguintes companheiros: dr. Cos- 
ta Junior, José Gregorio d’Almei- 
da, Augusto Dias da Silva, Joio 
Pereira, Souza’ Neves e Antonio 
Pereira. ; 
     

BONE SI ee Lone phe eae 

  

  

Reuniram emassembleia geral, § 
os acionistas da Companhia das § 
Aguas, aquelas creaturas bafeja- § 

        esis na guerra 
AAREAR WAM Mn 

A melhor obra sociologica que tem aparecido    
   

  

Disseram muitay coisas de or- § 

taram varios alvitres tendentes a § 

existem quando se trata de bene-|f 

A despeito da elevada proficien-| 
cia e dos profundos conhecimen-|f 
tos administrativos dos superaci-|® 

Pedidos a 

Rua do Poco dos 

= Cat be lust 

  

ACABA DE SAIER 

% Emprezs ito Popular Se. 

Negros, 79-A 83-A 

  

* Maria da Luz 

  

   
Com 20 annos de edade faleceu 

reconhecendo que. as classes tra- 

da Associacéo dos cesteiros 

tos desta natureza reside mais Q acto eleiteral em Aljustrel 
—FPaleatruas... que eram 
desnecessarias. 

14 de maio. — A’ hora em que escre- 
vemos niio temos ainda conhecimento 
exacto do resultado da assembleia de 
Ervidel; mas, pelo que toca a Aljustrel, 
algumas. coisas temos a relatar que de- 
monstram que os caciques de hoje nado 
valem mais que os do tempo da outra 
senhora. 

Em primeiro logar, tedos os eleitores 
socialistas que haviam sido inscritos 
0 ano passado, por saberem lér e escre- 
ver, € que 340 conhecidos do séeretario 
recenseador, foram climinados dos ea- 
dernos deste ano, sem outro fundamen- 

que nao fosse o de diminuir a vota- 
fo socialista. E ao passo qué se fazia 

isto em relagio a nds, consetvam-se re- 
ligiosamente nos cadernos eleitores que 
toda a gente conhece em Aljustrel como 
analfabetos, e que o sao de facto, como, 
por exemplo, Jaime Barao, condutor de 
malas do correio, Valentim Joao Azedo, 
Francisco Camilo, Manuel Castanho, 
Antonio da Luz Pechinga, ete. Os elei- 
tores socialistas que sabiam lér, foram 
eliminados; os eleitores unionistas anal- 
fabetos foram conservados, ,» 

Mas ha mais e melhor. © carteiro Ma- 
nuel Joaquim Caréd¢o, que estA em Al- 
justrel apenas desde 10 de janeiro deste 
ano, nao tendo portanto ainda seis me- 
ses de residencia aqui, 14 estava no re- 
eenseamento e votou pelos camachistas, 
apesar dos protestos dos eleitores socia- 
listas presentes; e o proprietario Ma- 
nuel da Palma, homem de idade madu- 
ra, apresentou-se a votar e votou num 
seu homonimo, um rapaz de 27 anos 
que 6 cabo de infantaria e que esta, a 
muitas léguas daqui, em servico no res- 
pectivo quartel. Ora se estes factos se 
passam em Aljustrel, onde houve fisea- 
lisagdo, calcule-se o que nao sucederia 
por exemplo em Ervidel, onde tal fisca- 
lisagdo é quasi nula, 

Todas estas tranquibérnias foram fei- 
tas para que os unionistas tivessem mais 
meia duzia de votos do que os que al- 
eangaram. Para terem mais seia ou sete 
votos, 8e tanto, recorreram a processos 
que eles censuravam aos monarqnicos, 
com a agravante de desacreditarem a, 
Republica e contribuirem para o desere- 
dito do acto eleitoral, de cuja eficacia 
ja tanta gente duvids. 

FE’ profundamente triste que sejam os 
républicanos da velha guarda, como os 
irmios Camacho,..os que contribuain 
para estas faleatruas, escangalhando 
com os pés o que estiveram fazendo 
com as m&os no tempo da monarquia. 

~ Os socialistas apresentaram um _pro- 
testo que ficou junto 4 acta, invocando 
o,artigo 142.°,da lei de 3 de, julho de 
1913, que determina que todo o indivi- 
duo que votar sem ter capacidade..pard 
isso, deve sofrer. prisdo correcional até 
tres meses'e multa nfo inferior a 50 
escudos. * ee 
SSE como o.protesto na acta é a eoisa 
mais platénica deste mundo, , sabemos 
que o-candidato socialista vag apresen- 
tar queixa em juizo contra aqueles indi 
viduos e contra quem os tem’ mantido 
no recenseamento, além da queixa con- 
tra Manuel da Palma, analfabcto, gue 
nao est’ recenseade e que votou ef n0- 
me de Manuel da Palma, cabo de in- 
fantaria 17, } 

O agente do-ministerio publico.. tem 
que dar andamento 4 queixa.e formar o 
réspeetivo processo, tanto mais que. se 
nio trata de uma interpretagdo da lei 
eleitoral, mas de crimes de flagrante 

no dia 15 do corrente no hospital 
de S. José, onde tinha dado. en- 
trada na vespera, a mening Per- 
petua da Luz, extremosa filha do 
nosso companheiro Manoel J. acinto, 
e dedicada irma dos nossos com- 
panheiros Manoel Jacinto Junior 
e Joaquim Jacinto. 

O funeral da desditosa menina 
realisa-se hoje pelas 10 herasy 
saindo do hospital de S. José para 
0 cemiterio de Bemfica, +. 

A Comissiio Paroquial Socialis- 
ta e o Centro Socialiata de Car- 
nide representar-se-h¥o no fune« 
ral, conyidando’ todos os seus com- 
panheiros a encorporarem-se no 
mesmo. 

A’ familia onlutada enviamos 

pezames, 

Dosa do cases 
Associac¢aéo de Classe dos 

Corrieiros de Lisboa 
Sio convidados todos os compa: 

nheiros, quer sejam simples ope- 
rarios ou donos de estabelecimen- 
to, socios ou nfio socios desta 
Asociacio, a reunirem-se, em ses- 
sio magna, hoje domingo, 18 
do corrente; pelas 14 horas, na 
R. do Arco da Graga, 10, 2.938 
fim de conjuntamente, se treca- 
rem impressdes sobre o novo ho- 
rario de trabalho, e, resolyer o 
que ha a fazer a bem da classe 
em geral, 

Funcionalismo Publico’ 
- Reunem hoje 18, em Assem- 

bleia Geral, pelas 14 horas, no 
Campo.de Santa Clara, 87, os 
Funcionarios dos Ministerios das 
Fimangas e Comercio, afim de re- 
solyerem sobre a atitude a tomar 
em face das nomeagdes que cons- 
ta yo ser feitas pela organisaglo 
dds servigos destes dois Ministerios. 

Imprensa Nacional! 

    

geral avistou-se ontem com o mi- 
nistro do interior, visto. o mesnio 
senhor lhe ter marcado audiencia. 
- O sr, Domingos Pereirs, foz 
importantes declaracdes que refor- 
gam a legalidade da referida ‘co- 
misao, e declarow que- no prd- 
ximo-consellio de ministros se tra- 
tard. da_melhoria a conceder ao 
pessdal da Imprensa, Soe 

A. confiss%o, analisando devida- 
mento..as que do presidente 
do ministe¥ie, reconhece que ele 
com a maxima imparcialidads tem 

a expressio sentida dos nossos 

A comiss%o eleita em.assembleia j         KA ers | delita dé violacao da lei, que teéin tes- . 
0 C OMBATE yende 2 BP £2 ountias que og presencearam. tratado do assunto junto da co-.     

  
  

  

se compadece de nds, os miseros|favor do Asilo de S. Jo%o. José d’ Almeida, |conselho fiscal, dos os kiosques o tabacarias. Até amanha,—(C.) missilo. 

10 Folhetim WO COMBATE da; 0s quatro presos fleugmatica e tranquilamente con-! Mas, ouve-,. se me aproximei foi porque lhé esta- tinuavam a espancal-o desalmadamente. - lvam batendo desalmiadamente... IX _ Romance de MAXIMO GORKI 
  

  

NA PRISAO 
VHI 

Vasili Mikitick 

ge pation’ rapidamente com a cabeca baixa. 
obre a terra humida, cahia neve espessa, que se 

desfavia no lamacal; Micha, continuava a andar indife- 
rente 4 humidade que o penetrava até aos ossos.¢, per--| > 

- guntava a si proprio como era que Qfizerof podia re- 
signar-se a viver sem esperanca alguma; afligia:o e ir- 
ritava-o a inercia daquele desgracado, 

~ --N&o sou culpado... nao fui eu... juro,.. 
Micha, sobresaltado, aproximou-se rapidamente do 

misero, que tremulo e apavorado, continuava a suplicar 
que nado lhe fizessem mal. 

Rodeayam-no quatro presos, o mais alto di#ia tran 
quilamente:. Ree 

* —Cala-te... ninguem te faz mal... nado cénsinto 
que lhe batam!... 

E num apice, deu-lhe um violentissimo pontapé no 
ventre, nao deixando de repetir em tem tranquilo & 
compassado: S ey a 

3 .— Nao consinto que the batam, ouviram? 
O preso atingido, cahiu de-borco na terra encharca-   

Os pontapés choviam sobre o desgragado e, para. 
abafar os gemidos, o preso mais alto a repetir: 

—Nao lhe batam, ouviram? ‘ 
. E,a cada palavra, novos pontapés cahiam sobre 
aquele corpo mole e enchatcado... 

Micha, indignado, sem raciocinar, furioso, cego de 
colera, ia atirar-se sobre os quatro, quando eles se afas- 
taram, dizendo alto: 

—Bem, Packa—ja apanhaste’a tua conta... 
vamo-nos... pits 

Coberto, de lama, o desgragado revolvia-se na terra, 
€ com voz surda, gemias 

—Nao é nada... mas: ajustaremos contas... nado 
perdem. pela demora. .~ : 

—Bandidos!, miseraveis! quatro contra um! —disse, 
Micha, voltando-sé enfurecido” para’ grupo que se ia 
afastando. pe 

O preso alto, voltou-se e;ainda:o escarneceu, 
~-Nao € nada... repetiu ainda o desgracado. 
‘Quiz levantar-se, mas nao poude, cambaleoue ca- 

hiria se, Micha, o n&o ajudasse a por-se de pé; tossiu e 
escarrou sangue... o rosto transtornado, a barba e os 
bigodes. salpicados de sangue e lama... com as m4os 
tremulas apanhou o bonet e pél-o na cabega... depois; 
aspirou avidamente o ar, nos olhos azues perpassavam- 
Ihe clardes de odio... 

Micha, tirou o lengo da algibeira para Ihe limpar a 
cara, quando. a sentinela avancou e o admoestou seve- 
ramente:; aay Mey , 

—N§o te tenho dito que é prohibido aproximares-te. 
dos outros presos. .., PES. 

_ —E’ que bateram neste desgracado... 

agora 

|fatigada, lia-se-lhe tal desalenfo, que nao retorquiu, e 

—E tu és o director para intervires?)—previno-te 
pela ultima vez que se te afastas do caminho marcado 
para © teu passeio, se novamente falas com algum pre- 
So, nao terei mais contemplagdes e prevenirei o dire: 
ctor... veraés como se te acabam os passeios, disse com 
azedume a sentinela. : ae Sak, 

+-Repito-te: que se transgredi as ordens dadas foi 
porque n&o.pude vér a sangue-frio, baterem neste des- 
gragado,,, eae : 

~-Nada tens com isso.., ele é que poderd queixar- 
se... nds € que sémos os responsaveis... 

Micha,. olhou-o enojado; mas naquela cara palida e 

constrangido, seguiu para o quarto antes de terminar a 
hora dada para o seu passeio. . 

Ao passar pelo corredor, acompanhado pelo carce- 
reiro, sem distinguir-coisa alguma, devido 4 éscuridao, 
ouviu gritar: ae 

Nao pédem: passar! voltem para o pateo e espe- 
rem... - 

—Porque € que ndo poderemos passar?—perguntou 
Micha, ees ga 

—Porque vais ter um visinho... 
—Sabes quem é?.,, 
—Nd&o. nfo sei. 
‘Nessa ocasido, 0. sub-director assomou 4 porta do 

pateo, e olhando vagamente para Micha, disse autori- 
tariamente para Ofizirof: 

—Pédes- leva, Gene : ; 
E fazendo reparo no guarda, gritou-lhe furiosa- 

mente: r psf. 
c&o, pois nado vés como trazes esse   —Que tens tu com isso?... quantas vezes queres 

que te repita que ndo pddes aproximares-te deles? 

—Ah! filho de 

Monotono lamento 

Apesar da escuridao ser grande, Micha, andava pela 
prisdo dum lado para: o otitro; impaciente, aborrecido 
de ouvir um lamento lugubre e monotono, que mais pa- 
recia o uivar dum lobo esfomeado do que sons sahidos 
duma pens humana; . eter aa 

— A-a-a-a-0-0-0-i-ha-0-i,,, Ee hn 
Esté estranho’ lamento, fazia-lhe reviver todas a 

suas amarguras com tal intensidade, que o obsecavam 
~ Revia as caras patibulares ou indiferentes dos sol- 

dados, do oficial ‘contra’ quem protestara e que desde- 
nhosamente o aconselhara a que se fésse embora, do 
comissario, cujas déres de dentes‘o obrigavam a la- 
mentar-se constantemente, Achava ridicula, tola, des- 
cabida a sua heroicidade; para que protestara? parecia 
que tudo aquilo nado passara dum pesadelo! "Ae i 

—-Naturalmente, os soldados estavam envergonhados 
da passividade de toda aquela multidao, pensava.., mas. 
como poderiam eles envergonharem-se da passividade 
dos outros, quando eles proprios eram escravos da for- 
¢a que os. mantinha... Se elles tinham aprendido a tra- 
far os seus semilhantes como animais,,, 

Mo kox 

(Continia)   revoiver!....- 
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ALURGICA PORTUGAL. 

mugs arailoes Portugal. 

_ Mle aspier B eleva agua 8 para, 

Tas mecanicos de toda a specie 

Rua Vioraes Soares, 
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ESCRITOR 

-COOPERATIVA INDUSTRIA. SOCIAL 
(BESPONSABILIDADE LIMITADA) 
IO — 64, RUA 24 DE JULHO, 64 

DEPOSITO E EXPOSICAO 
Escatinhas da Praia, 12 a 16 — Pampa de Santos, g a tHSBO 

LaLa OnNE 3408 

Fundicéo de ferro e outros metais 
Serralharia mecanica e-ctvil,—Consirutora de maguinas a vapor e divérsas.—Montagem e re 

wg |paracdo de maquinas.—Serralharia e forjas.—Aparelhos para industrias,—Instdlagdes de fabri teas. 
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—Coberturas metalicas.—Motores hidraulicos 7 Prensas hidrauticas e manuaes para azette,—Co-- 
hinas e vigas.--Gradeamentos,—Maquinas tréustriats e agricolts, 

farinkas. —Guindastes.— Charruas.— ~Rethae, -—Heparagdes em todos os sone os de mayuinas. 
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le Ferro Portaguezes 
Sociedade Anonyma — Fstatutos 

de 30 de Novemhro de 1894 

| FLA ISEDE — Estacao do Rociols 
LISBOA 

af | Editos dé 30 dias 
A contar daepublicagi ho do pre- A 

ssente anuncio correnr, edit § de|( 
80 dias para.se habilitarcm junco 

Berg da Companhia dos Caminlios de 
mE |lcrro Po.tugueses os herdcirus 
Ae do falecido agento reformado An 
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Companhia de Seguros ~~ 

: A Nacional 
> Séde na sua propriedade ~Avenida da Liberdade, 14 cot 

LISBOA 

Fundada 

em 17 #42906 

a 
} 
; Soc. An, 

Resp. Lim. 

4 Capital 

$ 500.0008 

: Seguros sobre a vida humana e contra acidentes 

- “no trabalho, fogo e riscos’ de transportes 

Sovsecegeeeseeooeeeeoes 
LATOARIA DE _GONSTRUGAD CIVIL 

JOAGUIM. AGOSTINHO 

7 66.257: $ 
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Ynearrega-se Fy todos cs trabalhos pertencentes &.sua 

Especialidade em trabalhos 

Agulias, cataventos, veatilddorcs, aspirado- 

pean (1108 @jlordes. 

  

= Lucarnes.ci qualquer desenho que o fre- 
gues exigir. e para revestimento 

de trapeiras 

z fit. rors RASOAVEIS 

‘Aatiga casa “COELHO 
® Estabelecimtenta 4 candiviros.¢ canalisaghes para agua e gaz & 

Proprietario EDUARDO COELHO 
bide hes lea 

instalagies e.reparacées sicctricas 
Vspethos de toad: ds dimensdes.—Molduras, —Gulerias ¢ vidraga.— 

= Cuadtomns de diverog_ stktemas: Grande ‘sortimento de tubos de bora. 

cha. Mangas.—Bieos de ineandaseeifcia, ~-Chaminés, ete., ete. 

© Exeougio ragida do trabalho — Pregas Sati compat ae 

: 43, Rua-ds Se! {ao Rate), 49-A — LISBOA 
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Rua Condes das Antas, 76 (Gampolide) — LISBOA 

arte, em folha, zinco, latio, cobre’'c ferro, 

garantindo-se a maxima perfeigdio rss 

@ construcgao- civil 

Mares pura tivagen ate cheivos ou, calor, ~Gaitha- 

NS: Jens, finiia_de diteysos desenhor. cinos para’ 

FS *clescty gunmentos de propricdades, em lisoy cane- 
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>a E. U. do BRAZIL 
3 Pee de 45:00 debentures tle 2008000, réts (2m, b.) cada pelo pra- 

@ 80.de 30. anos, amontisugda a comecur em 1931. 
& Juro % 00—isento de impostos—(que ficwun a cargo da Companhia), & 

ws pagarel no Rio de corey cin Lisboa é Porto, em-abrit ¢ outadso de cada 

: ane, ‘ 

Garantias: 

= 1." hipoteca geral de todas as fabrics e propriedades da Companhia, ¥ 

inaquinismos, ,habilagdes operarias, edificio propr io da Companiia pura ¢ 

estabelecimentos comercides, muntneiais, obras hidraulicas, tudo construi- B 

do em terrenos proprios, medindo 38.000: 000. metros quailrados (estugio = 

BangieRamal Santa Crvz). 

stad] actual da Companhia: 

e Activo, Rs, 29.304:0008000=-Passivg, Its. 13.927:0003000, 

> 
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CoNnIG OES DA EMISS AO=Rs. “2003000 nagamento no aclogla & 

 subsoripgao toi a regibg provisorio, sujeita a rad ‘gid. : 

Praso da subseri ipedg= até 34 de abril earrenic, 

Locaes da subseripcdo: _ 

Pinto & Soto Maior: 

co 

“Lisboa—Rua do Owi'd, 18 a 22, 
Haria=-Praca da Liber dade, 28/9. 
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Rio de Janeiva—Banco Portugues da Branii, \ 3 

tonio Joaquim Resa, ex-encarre- 
gado dos torneiros das Oficinas 
Gerais da Divisio de Material e 
Vraegio &pensito por clo legada 

j}omo pensionista da Caixa de 
Reformas e Vensdes da referida 
Copaniin nos. termos do Regu- 
lamento de 26 do Maio de. 1887, 
‘oncorrenda. 4. divisio ou impus 
snando..o, péedida em requerimen- 
o.da Viuva Joana Maria Simoes 
Rosa. 

Findo este, prago serd Scinada 
leliberacio na conformidade das 

| lisposigdes do citado Regulamento 
-|paraos.devidos efeitos, 

O Vice-Presidente 
da Comissiio Executiva 

Barros Quetroz 
  

| Ue Ferro Portuguezes 
‘| Sociedade Anrnynt — Estatutos 

de 3) de Novembro de 1894 

;|SEDE — Estacdo do Rocio 
LISBOA 

Editos de. 30 dias 
  

$$ 604000000 9005060596 
7 PROGRAMA. AGRIGOLA 

atita a rated 
Paulo Lafargue 

Comentado por 

PREGO 6 CENTAVOS 

> Pedidos a C, S. do Sul, Rua do Bemformoso, (50,1.° 

~CRAVO DE FERRADOR 
(Marca GEOBO) 

    

  

    
“gi@heqou nova remessa 
  

PRECOS MAIS BARAT 

de, todos os niwmeros 
Muteria’s para construgdes, ferragens ¢ ferramentas 

de tolas- as qualidades 

| Telefoaes Cc 2778-8 3478-—-Valerio Lopes & 6° 1. 
Largo S S, Juliao, 22 e 23. 

 ikua Nova do Ailmada, j @ 3 

LISBOA   

HEs'anho, chum'o, zinco em chap, chapa de ferro prein 6 sincada 

A contar-da: publicagio do pre- 
ente anuncio correm editos de 
30-dias ‘para se habilitarem junto 
da, Companhia. dus Caminhos de 

do falecito agente reformado 
Francisco: Valentin G. Marques; 
ex-oficial dos ‘Telegraphos’e Re- 
logios da. Divisio. do Exploragio 
Movimento 4 pensia por ele lega 
da. como pensionista da Caixa de 
Reformas.e Pensies da r forida 
Companhia nos termos do Regu- 
lamento.dée.26 do Maio de 1887, 
concorrendo 4 divisio ou pnpu- 
gaanda 9 pedide era pequerimon- 
to da Viuva Adeling Magna da’ 
Racha. Marques, 

Findo este praso ser’ tomada 
deliboragdo na) conformidade das 
disposigses do citado Regulamento 
para os devidos efeitas, 

" fishoa, 10 de Maio de 1919, 

O Vico-Presidente 
da.Comissio Executiva, 

Barros Queiroz 

Drogaria Falcao 
42-R. 8. do Almada-44 

LISBOA 

Tintas e todos os mais artigos 
para pinturas 

Productos para diversas 
industrias 
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Lisbea, 10 de Maio de 1919. Eee ~~ 
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Ferro Porthgudses- 63 cherdeiros|"% 

“ira int sas ca 
CANTEIRO 

2 Com oficinas e pedreiras em ‘Laweleaee 
“ Cortegaca ¢ Rervenga 

Fornece cantarias para obras, j jazigos, Xadrez, ofc. 

e tocas as qualidades de mamores nacidhais 

O06 006% 0Y 
BES WOE Wik WTS MESA GAO Sees Sree bs 

A’s classes trabalhadoras 
e-ao publico em geral 

Enorm? sortido de fazendas. nacionais e estrangeiras, pelos pre- 
(03 mais baixos do mercado, 
Fates prontos a yestir de lindos © variados padvdes, desde 

26$90, 
Os mais chics tecidos para vestidos de senhora, 
Aos. srs. assinantes do Combate, 5 %, do desconto, 

Nicolau Gomes Correia 
255, RUN 0 FANGUNRS, 255 oe 

  

  

    

   "Agencia de Suneraid 
— DE — 

Aintonio Pinto- Mergulhao 
Enearrega-so de fnaernis desde ‘os mais pomposos aos mais modestos 

AA nae eee 

Paricdace em urnas de mogno e pau santo polido, em tedas as di- 
mensdes, caindes de todas as variedades e grande sortimento de coréas das 
melhores 6asas nacionaes ¢ estrangeiras, de onde veem directamente. Car- 
rela de, colunas em preto e panos ricos e modestos, por pregos razoaveis. 
Trata de funerais, tanto em Lisboa como na provincia, assim como de 
trasladacces, 

lista casa péde competir com todas ‘as do seu genero e péde fazer to- 
das os funerais por precos modicos, devido aos grandes stocks que possue. 

Chamadas a toda a hora da noite 

. Esta agencia trata com abatimente dos funerais dos 
assinantes de <0 Combate», mediante apresentagao do 
respectiva recibo. 
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ter nie hat carpet niin 149 — tdacen§ 

RGLGRGRS 6 RBS RHRS 
“O. COMBATE" 

Diario Socialista da Manha 
ne +4 + Ga 

Redaccao, Administrecao e Composicao 

Travessa da Boa-Hora, 59, 1.’ 
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Encarrega-se da edicao de obras tipograficas 
bem como aceita publicagdes para venda em toda 
6 palz. 
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Aceitam=se encomendas, 
anUNcIOS @ assinaturas, para o 
que basta dirigir-se ao adminis-= 
trador joao Pereira.     BRGSROOS SHRSHBS 
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