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‘Cesariano, que apoiado nas carabinas ¢ nas baionetas, se pretende estabelécer nesta terra... 
; Por vossas mulheres, por vossos filhds, a quem foi deelarada a guerra. da fome 

|  OPERARIOS DE PORTUG a! 
_E, tao alto, que os vossos gritos de angustia, que os vossos pro= 

jtestos de escravos, possam chegar aos ouvidos dos cezares — gritai: 
t 

a 

   

    

K    UC 

  

IAAL, 

  

Contra as violencias governamentais. Contra a coaccéo patronal e capitalista. Contra o terrorism 
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com Os Seus camaradas da C, 

Pricas € oficinas levanto 

a Wilhares de lares. 

estranha e agressiva atitude. 

mente, 0 que se téime de escre- 

tas das’ suas fabricas, nao ‘se 
Jarreceiam os industriais deo ex- 

_ PPor em particular; e os seus in- 
itos nfo consistem apenas ém 

uma especulacio infame com a 
mniséria dos operarios, vio mais 
onge os traficantes, porque pre- 
dem provOcar uma verda- 
ira rebelido, 

_Todas as suas habilidades, 
das as suas manhas teem ape- 

las ur alvo, a lei das 8 horas. 
FE’ em volta deste eixo que o 

ML jogo se desenvolve, 
_ N&o compreendem os morcé- 
BOs que essa lei é hoje ja im- 
Possivel de revogar, e que to- 
Uos os seus esforcos esbarram 
ontra a muralha formada pe- 
Os peitos de alguns milhdes de 
abalhadores, 
Peres ees 

  

    

   
     

     

   

    

    

   
    
    

   

Sear eeres 

E’ preciso aumentar a pro- 
Gucdo, bérram, é preciso mul- 
liplicar a producdo, dizémos nés, 
pas para que esse aumento se- 
Jaum facto e essa _multiplica- 

$e realise, ndo é necessdrio 
exer no hordrio estabelecido, 

e € preciso ¢ fazer-se o 
veltamento sensato de to- 
as forcas dirigindo-as para 

m fim comum, 
Nao pode haver industria sem 
dustriais, nem agricultura sem 
icultores, e néds nao temos 
a nem. outra. coisa, 
cavalheiros que se reunem 

nos saldes da rua do Mun- 
dirigem fabricas como po- 
m dirigir-quaditihas, ou car- 
os de mao. 

| , Strojam-se a falarem nome 
| [@ industria portugueza, mas 
‘Qual industria? Em Portugal 

‘| @quelas industrias que existem, 
e verdad, nio estao agremia- 

Hos na Caverna oficial, pois, 
que nos conste, ainda ali nao 
/existem seccSes especiais para 
LOS” mi edeiros falsos, revolucio- 

‘4 € queijadeiros de 

      

      
   

     

       
     

    

   

   

     juer dizer que de 

A um movimento de solida- 
riedade e simpatia das classes 
rabalhadoras de Lisboa: para 

U, F., respondeu a burguezia 
patronal e- capiialista com. o 
fock-out, ou seja, uma declara- 

540 formal de guerra 4 cutrance, 
p.outra coisanaq € o encerra- 

pe iste~alas "sdas’fas 
: a mi- 

seria @ 0 desespero a centenas, 

_ -E esse encerramente, que se 
baseia em uma deliberacao to- 
mada na Associacio Industrial, 
mado indica razdes, nado marca 
fins, ninguem sabe o que os 
andustriais pretendem com asua 

- Pois bem, 0 que se nado tem 
a coragem de dizer publica- 

wer, los avisos afixados ds pore 

ait ela 
Como se gasta dinheiro na 

Camara Municipal de 
Lisboa 

a 

. A exertplo das vereagdes © co- 
ony administrativas que teem 
geride 0 municipio de Lisboa, a fonieste “agin stata quake 
Diabo levou resolve adquirir al- 
gumas ebras do arte, embora a 
Camara se encontre falida e sem 
vintem, segundo declaragto de 
alguns dos reus aciuais ditigéntes, 
entre ¢s quais o snr, Antonio de 
Oliveira, notavel financeiro e ve- 
reador do Pelouro “das Finangas, 
onde tem sido feita uma obra 
esplendida, como feja a da au- 
torisaglo dos 300$00 para paga- 
mento do automovel qué, durante 
a greve, ésteye ao servico de um 
vereador; dos 8.924520 para pa 
gamento dos soldados que substi- 
tuiram os grevistas, etc., otc. 

A aquisigio de obras de arto 
que tem obedecido sempre. ao 
louvavel intuito por parte da Ca- 
mara, em contribuir para o culto 
das belas artes, dando um inven- 
tivo aos artistas para produzirem 
e€ um exemplo aos argentarios 
para gastarem util e inteligente- 
mente ao menos o dinheiro que 
dia a dia nos vio extorquindo 
numa exploragio desenfreada, 
converteu-se, ao que nos afrmam, 
num escandalogo protecionismo 
que chega a ser uma imoralida- 
de, imoralidade contra a qual nio 
podemos deixar de protestar, ain- 
da que a actual Comissio Admi- 
nistrativa da Camara, na sua ar- 
rogancia imperialesca encolha os 
hombros, desdenhosamente, ante 
os nossos protestos, 

Garantem-nos que, ao contrario 
do que propoz a Comissio esteti- 
tica, a actual comissdo adminis- 
trativa adquiriu dois trabalhos de 
estatuaria, um de Costa Mota 
sobrinho, vereador da Camara e 
outro de seu tio, pela quantia de 
6§:000500! 

Bastava o sr. Costa Mota ser 
voreador da Camara, para dever 
existir, por parte dos restantes 
membros da comissio administra- 

que ele fosse. . 
Mas dando-se ainda o caso da 

comissio de estetica achar prefe- 
rivel que se adquirisse outros tra- 
balhos, o facto toma entio 0 as- 
pecto dum escandalo que nos im- 
porta fa bagatéla de seis mil 
escudos. se 

Contra ele protestamos energi- 
camonte, como devem protastar 
‘todos aqueles que n&o querem ver 
triuntantes os processes que cara- 
tiraram os ultimos anos da Monar-! 
quia, todos aqueles que desejam 
a Republica administrada com! 
parcimonia, 

}     isto ali nao ha 

  

ja um potco,) 

  

  Se outra)coisa nio ha, que haja 
moralidadé ao MENOB 4 Geis. S- 

eres 
tS eee ci 

  

mais p 

: ; quadra. 4 tiva; uma cerita relutancia em : : 
adquirirem qualquer trabalho dam Previdencia 
eolega seu, por. mais primoroso : = rt I Hontem ao descer a escadaria 

do Ministerio do Trabalho que es- 
f4 transformado ew uma sucnrsal 
dos Armazens do Chiado, tantas 
sio as caritas gentis que por ali 
yagueiamr dizia-nos um ilustre 
deputado evolucionista: 

nesta Providencia. 

sim niio ha previdencia completa. 
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Este jornal 

Sao hoje o primeiro numero de 
QO Rebate que substitiie a Edisto 
da tarde de O Combate, qu era 
nosso intento dar, em quanto du- 
rarem os acontecimentos *anor- 

: rovocados pelas Emprozasy 
a hordalistutt 3. a ~ So ete 

N&o temos programa, qué so 
nao consubstancie no protesto vi- 
vo contra todas as violencias es- 
tupidas que 4 sombra da charia- 

ae 

a ordem burgueza, nesta terra 
se vem praticando, 

Jornal Socialista e sé Socialis- 
ta, ele serdé na sua vida longa ou 
curta o qitée jiistamonte deve ser 
é atualmente na imprefisa por- 
tuguésa vai rareando: Uri jornal 

0 Povo, 
+ 

0 novo governo 

Censta-nos de boa fonte, Cal- 
das Santas, que 0 goyerno que ha 

   Bae eT 

ol aia 

  

cada quilo. 

rem.   

  

       
    

    

              

   

  

fazer. ¥% 

deste no 
RRA ai 

me 

  

de substituir o que fclizmente nos 
rége sera presidido pelo sr. Anto- 
nio Maria, contando Sua lx.* pa- 
ra as varias pastas, com alguns 
dos mais conspicuos chefes de es- 

—Um logar esqueceu crear 

—Qual? 
~—O de partcira, 
Te 
Kyidentemente, met caro, as- 

! Que hinguem 

=2\G¢HO dos ¥, 
ACOoOnteECime nt 

&®. 
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bar 9 ‘terra serviram, 

    

MDS. SERA SS 

E’ dever de todo o operario, neste mo- 
mento, nao consentir que a figufa Sinistra de 
Alfredo da Silva, maniete pela fome a agao 
heroica desses bravos companheiros que ha 
um mez lutam com tanto ardor em prol da sua 
causa que 6 a de todos os trahalhadores. 

A quantia de $10 semanais com que esta 
resolvido concorrer-se, nao aféta as financas 
de ninguem por mais modestas que sejam. 
E’ um pequeno Sacrificio que tedes podem 

Mostrames que somos operarios e dignos 
faite a este dever | 

FALTA DE BATATA?... 
7 

Abundaneia de roubatheiza! 
Queixam-se-nos varios consu- 

midores de que, nestes ultimos 
idids, filo tém apa®ecido bateta 
yenda nas mercearias, @pergun- 
tam-nos a raz%o do facto, agora 
que. comegou a colheiia do utilis- 
simo tuberealo e-gic os. batatais 
jestionnomeu ri asprgsomaguifics | 

Os consumidores esto em erro. 
Nao ha falta de batata, desdo 
que © povo esteja disposto a pa- 
gal-a a sito eu a nove vintens 

Enirem os amigos numa mer- 
cearia, das tais que no teem ba- 
tata, ow endo ela «jd so acaboup, 
puxemi por mais umou dois vintens 
do que o prego da.tabela, e leva- 
rio para éasa iio um, dois ou) 
tres quilos, mas dez, yinte, trinta| 
quilos—toda a batata que quize- 

Ha para ai uma coisa schamada 
ministerio das subsistencias, a 

    

    

quem compotia intervir nestas ¢ 
noutras manubras mercantilistas, 

Mas... sera melhor o minis- 
terio nao Ihe tocar, porque ha 
coisas que quando mais se lhes 
mexe, mais mal elas cheiram, 
a batata é uma dessas coises, 

Que o digam aquelas dezenas 
de toneladas quo. nem para adu- 

+. apesar 
do man cheiro que exalayam.. . 

Aundancia de feifao 
e falta de vergonha 

Os senhores sabem que antes 
do armisticio era mais facil al- 
cangar um lugar de fiscal das 
sibsistencias do que um: liffo 
de feijao, 

Nao-havia feijao. ., 
Nem branco, . 
ns et ah Seis 

oa ee a 
Nei ‘Shae 

Nao havia feijio nem de cér 
nem de qualidade alguma, por- 
gue éle tinha ido fazer compa- 
fihia 4 batata, ent&o também de 
saudosa memoria, 

Mas vem o armisticio, e.., 
meus senhores, o feijao aparece 
como por encanto em todas as 
mercearias, celeiros e no sa- 
bemes sé até mesmo nas lojas 

e fazendas, nao de cér branca, 
amarela ou encarnada, mas da 
cér do arco iris, tal a varieda- 
de da mistura, 

Abstraitdo do seu. preco, o 
que ndo queremos referir-nos 
agora, a qualidade era e é de 
tal ordem, que n&o ha manei- 
ra de se poder coser, e o bicho 
que contem é em tal quantida- 
de, que cada feijao ou ha-de ser 
uma pedra dura como um seixo, 

Ie
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mos insecios,, « ae 

Como ha ai um ministério 
das subsistencias, com muitos 
directores gérais, cli¢fes de re- 
Particdo, centenas de fiscais ... 
emfim, com um yerdadeiro 
exército 4 sua disposi¢Ho, sera 
facil averiguar quem era a et 
tidide 6u entidadés que tinham 
esse feijao sonegado, decerto na 
fagueira’ espectativa de uma 
maior subida de prego daquéle 
genero. 

* 

hem sequer se pensou nisso—e 
0 gne € certo e positive é que 
{€m0S qiie o gramiar Assitii, oil 
enlao passarmos sem éle, 

Decididamente isto é déles ~- 
dos homens do feijao. E se toda 
a gente se submete ao seu po-|t 

menos protestemos nds--os con- 
sumidores, 

E’, por emquanto a unica coi- 

  

A’ sombra da ordem 
Por incitamento 4 Gréve e 

por andarem distribuindo mani- 
fesios referentes 4 mesma forem 

€ 
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DMwmicipal 
lista, 

Prosima, 

cia para   ULTIMA HORA 

  

Ma 

COMICIO 

Orsanizado pela 
Comisssio0 HMixzeouti- 
vada Federackco 

Socia- 
realiza-sQq na 

CeusAta- 
Teixra, 238, wma comi- 

hI ee Ciae 
Wltimos 

’ m.tos, 
Sule Falarieoc clioéies 
Beacdes das asrupa- 
gees fecderadas. 

presos 08 seguintes individucs: 
Antonio Martins, rua do Torrei- 
rinho, 72, José Nsteves sem re.! 
sidencia; Manuel José de Barros, 
rua do Patrocinio, 91, todos pa- 
deiros. 

Tambem fui preso Joaquim An- 
tunes, sapateiro, morador na tra- 
vessa de Silva e Albequerqua, 
67, 2.°, porque quando ostaya rece-| 
bendo curative no banco do Hos. 
pital de S, José, se tornou aus: 
peito de ser um dos auctores dol! 
langamento de uma. bomba na 
rua do Aniparo, 

T 

!       
* 

latacande exacerbadamen 

em. quo o referido senhor na sua 

tematisou 
consulado infamante de tio odio- 
sa recordagio, yé-se jd, com es- 
panto, 0 governo protegendo com 
a forga armada um dos maiores 
paladinos d’essa situagio, sem 
quo nenhum daqueles quo a 

1X0, exprobaram com as mais causti- 
94 um ninho de interessantissi-|cantes e veementes apostrofes, 

erga agora a sua voz, insurgin- 
do-se contra tio descaroayel pro- 
tecgao. 

que a8 opprimidos, os explorados 
que tanto contr ram com o 
sactificio da propria Via» para 
que o Monsanto 86 transformasse, 
da sepultura da Republica que 
08 raccionarios pretendiam que 

Mas nao se averiguou nadz,|fosso, no sopulcro da Monarquia 
que foi de facto, toom pelo seu 
lado a justiga, e que a lucta em 
qile yveom do langar-se, outra 

que dispdem para que fela nao 
seja prostorgada vergontiosanni 

derio € ds stids manigancias, oj cionarios. 

sada ao argentario Alfredo da 
Silva, embora cumpra a missiic 

$a que pddeinos fazer... de dofender o capital, que lhe é 
propria e natural, na forma es- 
candalosa como. estd concedendo 

08 
véem na Republica um regime 
equitative, ecomedido e henesto 

lencio esta facto que depie, de 
forma 

republicancs, 

quem seja cego, traduz simples- 
mente a celebragio do diyorcioka tomar. 

OSR. LEQTE DO REGO 
E 0 SR. ALFREDO DA SILVA 

  

SDE 

apenas, no Parlamen- 
r, Leote do’ Rego, com in- 

lauso—dos partidos que 
representados no governo, 

te o De- 
dos geus 

oA 

ar
cs
 

esto 

    
        

   
brisma,, que no) dizer 

gorreiigionatios ‘Cala va,, ‘avil ta, 
o Paiz e preparando-lhe dias si- 
nistros sobre o dominio d’uma 
Monarquia execranda tutelada 
pela reagio nacional o estrangei- 
ra,—afirmou, em siatese, que a 
Revolugio de Dezembro tinha si- 
do um erime hediondo contra ‘a 
Patria e um proposito torpe de 
traigio contra a Republica. + 

Pois bem ! 
A poucos mezes ainda de Mon- 

santo e a dias sémente da sossio 

voz energica de marinheiro ana- 
violentamente esse 

* 

* * % 

Sabem bem os republicanos 

    

  

  

das classes trabalhadoras e da 
Republica. 

Kmbora ha muito. 03 repabli- 
canps viessem com os seus actos 
amontoando razdes pera esse di- 

* f re 
ordié se efectuar unr dia, a pro- 

Ao governo cabe a realisagio 
do acto 
a honra de ter tido a habilidade 
de arranjar comparsas para aobra ~ 
que devia ter desejo se efectivas- 
se, nio sabemos com que funes- 
tos designios. 

ao sr. Alfredo da Silva 

Cabe-nos a nds, socialistas, an- 
te a consumagao deste faeto, a ta- 
vefa grandiosa é sublime de pre- 
parar o proletariado para quecon- 
scientemente possa fazer 4manh& 
a Reyolugio em que, duma vez 
para sempre, se emancipe da 
Burguezia e seus sustentaculos. 

EY’ ardua a tarefa, mas bastan- 
te compensadora. 

Para isso é preciso apenas que 
;Nos Convengamos que temos o de- 
ver de trabalhar para que se atin- 
ja tal objectivo, que tudo indica 
nao estar longe, ; 

Basta para que .o. atinjamos 
que tenazmente, persistentemente, 
lancemog mos 4 obra. 

17-6-919 

Henrique Martins Vagueiro, 
    

isa nado & que oO recurso del 
' 

6, como pretendem tudos os rea- 

» O goyerno, naprotecgio dispen- 

Rig nea 

CONFERENCIA 

Na sédo da Associagho de Clas- 
so dos Qperarios dos Tecidos de 
Séda, Praga das Amoreiras, n.° 4, 
1.*, roalisa hoje pelas 21 herag: a 
meia o nosso compartheiro Custo- 
dio de Mendonga uma vonteren- 
cia sobre o tema: «Segiiros 
ciais Obrigatorios», 

Se- 

—— 
  

sssa_protecely est’ afrontando 
10 860 proletariado, como até 

preprios republicanos, que 

nos actos dos que o governam, 
Nao! N&o pode passar em si- 

incontroversa, ‘contra a 
noral hipocrita, traanesea dos 

* % 

A greve geral om qite o yro- 

stariade se encontra, 8b o nao Ve   

A furia dos mantenodores . 
da ordem oe 

Hontem 4 noite, no Largo de 
Alcantara, a0 passar uma’ forga 
de cavalaria da Guarda Republi- 
cana, esta julgando que um grupo 
que ali estava a tinha imvetivade, 
desatou a dar pranchada a torto 
3a direito, de que resultou alguns 
ferimentes, Soma 6 segue. 
  

¥ 

ae 

Empregades de fotografia 

Roune hoje pelas 21 horas, em 
assomblea geral, sendo necessaria 
a comparencia de todos-os colegas 
pela importancia das deliberagoes 

oe 

  

ix ; 4 3 
Pagamento adean- 
tado. == Anuncios 

" precos convencio- 

  

Camilo da Silva] fone 5127 Central — 

0, negro ¢ 

tecgilo dispensada pelo goyerns'ag = 
potentado Alfredo da Silva, sido- 
nista e germanofilo, yeio tornar, - 
de facto, a separacio existente 
entre o operariado e o actual re- 
gime, num divorcio’ por. razdes 
tio pundonorosas que chega a ser 
insensatez supdr-se que esse ope- 
rariado possa alguma vez olhar a 
Republica sem o rancor que yota- 
va & Monarquia. 
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20.6-1819 
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      ~“ DESPORTOS ie ® 
  

Esta 
de verdo. 
Na nossa terra em que tudo 

ti 

a
 

@ compreende-se, a. situagao 
o lhe permite esse luo. 
bie A Ao > 

4 
S
E
C
E
D
E
 

A
R
E
 

terminada a epoca de foct-ball; vdo-se iniciar os despor- 

tos sdo apenas apanagio de meia duzia, e geralmente as classes} 
trabalhadoras desinteressam-se desses meios de revigoramento fisi- 

mizeravel em que a maioria vivel* 

  

é raquitico e pequeno, os desror- 

Em Franca a Fedragte, Parisiense Desportiva conta cerca 
quarenta mil federados, pratican do todos os desportos e esta Fede- 
ragio assim como todos os seus componentes sao socialistas. 

Em Portugal nem sequer sem cér partidaria se consegue wma 
> - eg an is Og a 

= © D&iios hoje wma fo 
futebol peatisada em Inglaterra 
q 

a peque: verdade»verdade quem 

rupagdo dirigente com meios de vida, 
tografia interess 

* 
ante de uma partida de 

com dois gripos de lotras.miss 
ue se dedicam a este jogo twlvez pouco convefiente para senho- 

nado hesita em reclamar o direito 
voto tambem é-natural que nito tema das caneladas. 

  

    

   

PP. SF. 
duventude Socialista om Por- 

tugal 
Conr enorme eoncorrencia rea- 

_ lisou-se. no passado dia 17, pro- 
movida pela Javentude Socialista 
em Portugal, . uma sesso de ho- 
enagem a Rosa Leixemburgo e 

Libeanech, presidiu o estudante 
Feliciano Fernandes, que expoz 
os fins da reuniio, dando a sc- 
guir a palayra a Custodio de 
Mendonga, 0 qual descrevo numa 
forma brilhante o sucinta a bio- 
rafia dos dois martires do Socia- 

, oeemer ‘eae 
| Manuel ope Vieira, ye Be 
—~gegue no uso/Ga palavra, diz nas 
‘duas vitimas do sodialismo inter-| 

nacional, estd o incentiyo aos no- 
vos para seguirem com Fé na 

propaganda e defesa do ideal so- 
cialista que serd a sociedade de 
amanhi, 

Pires Barreira, Jo%o Graga e 

Francisco Macano fazem tambem 

largas reforencias 4 comemoragao 

da data que se solenisa, encerran- 
do par fim a sessiio Feliciano k'ér- 

nandes, que depois de fazer uma 
larga analiso ao estado actual dos 
trabalhadores @ da sua emancipa- 

gio, incita os novos a inscreve- 

Fem-se na juventude, 
: * 

- O comité executivo aproyou no- 

vos socios © fesolveu continuar 

com 2s sessdes de propaganda, 
devendo na proxima. somana rea- 

lisar-se duas sessdes, uma na Gra- 
ga; outra om §. Sebastido da Pe- 
dveira, ga 

Federacdo Municipal Socialists 
Reune hojo esta Federagio, a 

21 horas prefixas para nomear 

delegados a0 Congresso Nacional 

©,aproseciar assuntos de interesso 

partidario, 

  Ferme 

Homenagem funebre 
"A eonyite da fieedla Oficina n.- 1, 
em nome da Sediedade Promotora de 

Ese las, realisou-se segunda-feira pas- 

gala, no comitério dos Prazeres, uma 
anifestagaio -ao grande benemézito da 

Instracio, Taidéro José de Freitas, ten- 

do -comparesito representantes: das se 

guin dnstituigdes, que se associaram 

niquéla mecocida homenagenm: Casa 

Pia de Lisboa, Aszistencia Nacional 
i Albergue dos Invali- aos Vuherculoses, ' 

dos Jo Trabalho, Asilo de Santa Cata-| 
ila. de S, Joao, Asilo Escola    

  

rink, 9 9, 3 

Anionio Melieiano de Castilho, Institu- : are 
te doi os Branco Rodrigues, Canti- 

sa Facotur de Camdes, alem de varios 

directares da Sociedade Promotora de 

;, e@ algumas dezenas de alunos 
dv Eseoia Oficina ni. 1. 
Km nome daquela Sociedade, enalte- 

cendo as virtudes do falecido, falou c 

er, Luiz Filipe da Mata, que recordon 

a grande “benemerencia do gaudoso ci 

dad&o, o seu exemplo tio digno de ser 

imitado, pelos legados que deixou a 
diferentes instituicdes de caridade e 
sobretudo educativas asua obra de in- 
tenefio inegualarel. 

Sa 

Desastres 
Para a enfzrmaria p.: 3 do huspital 

de §. José eatrou hoje Jodo de Abreu, 
de 9 anos, que em 8. Bartolomeu da 

Charneca, foi-eolhido por.uma pedra, a 
qua) the. fracturou a perna direita. 
—Tomaz Belmonte, penvireito, de 

56 anog de idade, e morador na rua de 
§. Bento, 134-A, 1.°, foi hoje atropela- 

        

  

LTA DE GLASSES” 
PApss o rasgo é necessario 

firmeza 
Terminou em parte essa luta cieldpi- 

ca que o proletariado da capital leyou 
a cabo, por solidariedade com os gre- 
vitas da C. U. FY 
_A burquezia que 6 supinamente estu- 

pida e cobarde, nuaca tem coragem, 
nos momentos graves, de defrontar-se 
com 0s seus adversarios, ou melhor 
tom as suas vietimas,’ mas depois de 
passar a tempestade proeura jesniti- 
samente dar margem aos seus instin- 
ctos pervérsos. 

Assim temos a atitude da imprensa 
diaria que nfo pode tolerar que os ope- 
rarios posstiain ideais e tenham vonta- 
des, e por isso, resolve o que ja é do 
dominio publico. Ei’ logieo, pois, que aj 
burguezia se auxilie reciprocamente. 
hse eo forma’ os operarios*teem 

er de seauxtliar mutuamente. » 
© de" Pre tastier 28 patrdes das em- 

prezas jornalisticas com esse gesto in- 
feliz?,,. Obrigar os operarios a aceita- 
rem a sua vontade! A sé eles serem ou- 
vidos quando se procura intervir em 
actos publicos desta confusa engrena- 
gem social! © 

. Decididamente que estaings num paiz 
ofembaquiano. Os patroes desorieata- 
dos pelo vulto ¢ incremento que os mo 
vimentos operarios vio tendo, arquite- 
tam, fantasiam, sonhani, cogitam e re- 
buscam a melhor forma de esmagar 
impiedosamente as. suas victimas. No 
o ‘podem fazer; e enta dificuldade tor- 
nar-se-ha insuperavel quando a grande 
maioria dos trabalhadores compreen- 
derem a sna verdadeira tnissio. 

Entaéo nao precisarao de langar mo 
das armas. Bastar que ¢ruzem os bra- 
cos, que tudo deixe de funcionar, que 
a inergia humana se dvixe de manifes- 
tar, para a burgsesia, doida, sem nada 
ein que se possa escudar, coin o vacuo 
absolute em seu redor, estrebuchar lou- 
éamente eo... cahir por si: 

Este «desideratum» ainda esta algo 
longe,.é certo, mas sproxima-se mais 
do que muita gente julga. Ea prova 
disto esté no gesto grandioso dos gra- 
figos. 

Nevessitamos contudo estreitar os la+ 
cos de solidariedade, compreendermo- 
nos sobre o caminho a trilhar. Assim, 
julgamos imprescindivel que o apélo 
feito para se pagarem as ferias 0s ¢a- 
maradas da U. I. deve ser extensiva 
tambem aos graficos a quem igualinente 
devemos auxiliar. © sacrifi¢io mesmo 
agsin nio 6 grande, nem coisa que ne- 
hhum dperario nao possa fazer. 

Mas ha mais. Sabemos que estao per- 
seguindo camaradas carteiros por serem 
solidarios com 03 seus companheiros de 
trabalho, a quem o dever nos impSé um 
auxilio equivalente. 

Unamo-nos, e avante! Mas sem des- 
falecimentos nem tibiezas. 

Condutores de carrocas 
Reune: hoje esta culectividade, p-las 

21 horas, na Caixa Economica Operaria, 
rua da Infancia 4 Graca, para tratar do 
hor4rio e do salario minimo. 

Falar4 nesta reunido o nosso cama 
rada Dias da Silva. 

Pede-se a todos 03 companbeiros con- 
dutores de carrogas que nao faltem A 
reunido. 

- = 3 Pea 

Incendio numa chaming 
Pelas JA horas e 46 minutos de hoje 

manifestou-se incendio na chaminé do 
5.° andar do predio n.° 47, da rua Gar- 
rett, sendo apagado a baides de agua. 
Compareceu todo o material do diatrito. 

AS BOAS ALMAS 
easua voutade do ajudarem 

os operarias 
PORTO, 19.—Os mestres de obras 

desta cidade, em assembleia geral hoje 
realisada, considerando que no actual 
momenta histori¢o, em vez de se limi- 
tar a produgdo, o que se deve fazer é 
produzir o mais possivel empregando 
para isso o maior es!6:¢0, a fim de so 
ganbar o maxiino, reeolyeram adoptar 
desde a proxima segunda feira o antigo 
regimen das 10 horas de trabalho por 
dia ein voz de 8 e concederem aos ope- 
rarios. uma subyengdo de 25 01g sobre 

  

    do pelo camion militar 640 guiado pelo 
soluatio 798 da «garage» militar do 

‘Matadowo, 

o8 salarios actuais- para remunerarem a 
‘diferenga do trabalho. —/(Zavas). cl 

|batido ~ 

SL 
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Fora da graca... : 
VALENCIA, 16—No final, da 

procissio do Corpo de Deus re- 

gos feriram gravemente ‘duas 
pessoas, ficando tres ligeiramen- 
te.—(H.) © 

Sinistro maritimo 
oito mortos 

FERROL, 19.—Nas alturas do 
|Cabo Prior, afundou-se o vapor 
«WEILER n.° 5», dovido a ter 
atid num baixo por causa do 
evoeiro. Dos nove homens de 

tripulagio sé um conseguiu, che- 
gar & costa anadd. 

+Arribou a este porto o « Wei- 
ler n° 4». que acompanhaya o 
harco afundado, e conduziu para 
terra tres eadaveres. ” 

Todos os cadayeres apresen- 
tam-grandés feridas. Faltam cin- 
co tripulantes, 
-Q unico sobreviyento ¢ Anto- 
nio Guilharza, natural do Ferrol, 
que apresenta diversas foridas, 

Aviacio * 

BARCELONA, 19,—Ja sahi- 
ram do campo de Valeria, os 
aviadores italianos Grassa e Sto- 
pani, no» seu-aparelho em, dire- 
gio a Madrid. 

Por causa do vento tiveram 
que. «aterrisar» perio de. Zarago- 
ra, Como o vento nio amainasse, 
desistiram de seguir a viagem e 
voltaram a Barcelona.onde ator- 
raram sem novidade, 

Por causa do tabaco 

CASTELLON, 19.— Existia 

falta de tabaco. 
Chogaram jaé varios. carros. com 

tabaco diverso, que se esgotou 
rapidamente, Um numeroso gru- 
po de populares assaltou a taba- 
caria, havendo aeccessidade da 
interrengio da forga armada, 

AMERICA 
Outra vez o Mexico 

eos E. U. Aw. 
: . SU abagie a EL PASO, 19.—Nos ultimos 

combates entre Vilistas e Carran- 
cistas,; nas cercanias de Juarez, 
umas balas extraviadas deram a 
morte a quatro pessoas em terri- 
torio portencente aos Kstados-Uni- 
dos. 

Como consequencia deste caso, 
o governo Americano’ ordenou 
que 3,600 soldados norte-ameri- 
canos atravessassem a fronteira, 
batendo ‘os rebeldos até ao inte- 
rior.—(Fast.). 

  

Os americ8nos retiram 
WASHINGTON, 19. —Depois 

de uma série de combates as tro- 
pas dos E. U. retiraram para 0 
seu paiz depois de um xcordo 
entre o8 goverios do Mexico e 
.U. A. —(Fast). 

Bem empregado dinheiro... 
fim Neva’ York, os eatolicos 

propdem-se, por meio de subscri- 
gio publica, adquirir a quantia 
de 25 milhdes de francos para 
reconstruir as egrojas da Franga 
destruidas pelos Alemaes. 

Quanta fome nfo se matava 
com tio avultada quantia ! 

FRANCA 
O sr. Clemenceau escreve 

—Q sr. Wilson viaja 

PARIS, 18—O sr. Clemenceau 
eacrevou' 4 delegaglo alem& a 
reapeito dos incidentes da saida 
do conde de Brockdorff de Ver- 

® 

  

‘jsaillos, dizendo que: foi determi- 
nado ao prefeits de Versailles que 
apresentasse'as suas desculpas 4 
delegagio; além’ disso, 0 mosmo 
funcionario tei dispensado das 
suas fungdos por nio haver toma- 
do as suas precaugdes para evitar 
o sueedido,—(Havas). 
DUNKERQUE, 18—O presi- 

dento Wilson chegou ds 8740, 
sendo reeebido- pelos reis e indo 
em semiitta visitar a frente bel- 
ga.—(Havas). 

A Htalia nfo vai na troca 
de Fiume. 

PARIS, 18--O embaixador da 
Ltalia, conde Bonin Longare, re- 
eebsndo o sr. Joao Chagas, mi- 
nisiro de Portugal em Paris, de- 
clarou-ihe tormalmente que nun- 
ca foi nem sera proposito dos ita- 
lian s 0 procurarem nas colonias 
portuguesas qualquer compensa- 
gd, “e aerescontou que a Italia 
espora que a ind impressio pro-   cidente se dissiparad em breye,— 
(Havas) = ' 

ESPANHA| 

bentou uma bomba, cujos estilha-| 

graude indignagio por motivo da 

_ 
Clas &@ 

ciro rea 
ba fi, 

aiden 

-*O bloqucio da fome 

    
ie, LONDRES, 18—Diz~oe «fiz 
mies» qne 0: almirantado proibiu 
a saida dos navios mercantes 
americanos quo iam para_a Ale- 

ra sair_ emquanto os alemies nio 
assinarem a paz,—(Uavas). 

ITALIA 

O sr. Orlando quer dar 
__ explicagdes _ . 
ROMA, f—Na camara, o sr. 

Orlrndo pediu a reunidio do uma 
sessio Secreta, afim» de dar ex- 
plicagses scbre a politica externa 
© poz a, questio de confianga, A 
camara regeitou esta proposta 
por. 250° votes contra 70.— (Ha- 
vas). 

  

COSTA RIGA 

Revolugao contra o go- 
-verno 

WASHINGTON, -19.—No de- 
partamento do Estado receberam- 
se noticias alarmantes Acerca da 
situagio de Costa Rica, Produ- 
ziu-se um lovantamento geral con- 
tra .o governo do presidente Ti+ 
noco Granados. 

Na capital, 5. José -© outros 
pontos ocorreram serios disturbics, 

Espera-se que os E, U. inter- 
venham. para, manter a ordem. 
(Faria). 

“SUIGA 

~ 
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Gréve geral 

GENEBRA, 18,— 0. comité 
central operario comunicou acs 
organismos associados a ordem da 
greve geral. ~ 

ROMENIA a 

Gréve de ferro-viarios 
BUCAREST, 18.—No dia 14 

comegow a greve geral de ferro- 
viarios o empregados do gaze ele- 
ctricidade, 

  

zesco, efectuow negociagdcs com os 
Aika * 3 é ds se 

sindicatos Oerarios para chegar 
a uma solugio do conilito. 

ALEMANHA 

Berlim e Munich sem jor- 
nais 

NAUEN, 18.Em Berlim nao 
se publicam jernais por continuar 
a greve dos empregados dos mes- 
mos. 

Como simultaneamente se de- 
clarou também’ a greve dos ope- 
rarios da imprensa de Munich, 
suspeita-se que este movimento 
haja sido preparado pelo partido 
socialista independente. (7, &. F,) 

Ho teat da... Pa 
PARIS, 17.--Na ocasiio da 

entrega da resposta dos alliados 4 
delegacio alema, o sr. Simon 
observou que o praso de 5 dias 
que se concedia ao governo ale- 
mio era muito pequeno; todavia 
tinha sido fixado esse prazo, por- 
que os propries alem&es calcula- 
ram que ele seria suficiente, mas 

  

  

celegagio, fora concedido o prazo 
suplementar de 48 horas, 0 qual 
expira na segunda-feira, ds 19 
horas, 

Mais uma viagem de recreio 
BRUXELUAS, 17.—0 presi- 

dente Wilson deve partir de Pa- 
ris na terga-feira 4 noite; na quar- 
ta-feira de manh& deve ser rece- 
bido pelo monarcha belga, Em 
Dunkerque dove yisitar a frente 
belga. 

Contraa criminosa e vencida 

PARIS, 17.—Qs jornaes sito’ 
de parecer, quo a resposta dos 
aliados 4s contra-propostas teitas 
pola Alemanha criminosa e venci- 
da sio a ultima palavra dos alia- 
dos, agora mais do que nunca uni- 
des. Os jornaes lastimam as con- 
cessdes feitas, mas esperam que a 
compensa-las, haja rigor na exe- 
cugio do tratado ¢ acrescentam 
que a carta do sr. Clemenceau, 
que acompanhia essa resposta é um 
resumo severd e eloquente de to- 
dos‘ os crimes da Allemanha. 

-O «Figaro» diz que 4 Alema- 
nba nao fica oscapatoria alguina 
eo que ierd que assinar ou rejei- 
taro tratado. Se o° assinar, terd 

duzida env Portugal por este in-|que o cumprir(4 risca; se 0 rejei-|   tar, sérd castigada pola torga jus- 
ticeira aliada.; 

e 

VGLATERRA|*® 

O ministro do interior, M. Mar- 

em yista do desejo expresso pela 

Educacdo burgueza | 

Gangies Preversas 
A. musica, subtil arpejo. da alma {sentida, que enleva e extasia, que em- 

omove e qe empregada co- 
0 interprete dos seiitimentos: dum 

povo-é a historia mais eloquente, mais 
viva, mais sincera das tendencias e 
do heroismo duma raga, entre nds esta 
caindo, numa eamaradagem infame 
com uma poesia de cordel que para 
al se faz, ¢ nos teatros se exibe a um 
publieo sem eserupulos. Nao ha se- 
mestre, Rem passa ano que’ nfo apa- 
rega e@ prospere umas fiftas cangbes 

olga 

  

manha; cré-se ‘que n&o 08 deixa-|de taberna’e de bordel, as quaes de=|da a sossio. 
pois de horrorisarem pela sensnalida 
de, pela pornografia, pelo chulismo 
baixo de rufiis e pela graga deparva- 
da rameira que traduzem, se tornam 
a «chansangatée» do povo. EB elas 14 
yao, 4 falta de noyidade invadindo 
tudo. Passam pelos Jabios das mulhe- 
res honradas com um halito forte de 
absinto, entram uos clubs, nas salas... 
Canta-nas, a8 nossas visinhas, as nos- 
sas irmas, as nossas filhas, e 0 inde- 
ferentismo mazombo de todos nés ndo 
se agita, nem se pica. No final até nds 
as cantamos talvez, em horas de in- 
deferettismo of de tedio. E elas cons 
tinuam, como seu ar de graga banal 
i forga de banaes provocam-nos 0 
tiso. O- povo gosta delas porque nao 
tem melhores para gostar. Hi até a 
provincia que tad fortil-d em-eanti- 
cos sddios, até ela, a mocotona que 
respira o ar puro a plenos pulmées, 
até ela, canta tambei essas infamias 
msicadas que qualquer biltre Inven- 
tou. Canta porque é moda, porque 
Lisboa o dita... canta sem atiugir 0 
fim, a ideia intrinseca de toda essa 
lama. divinisada. 

Qutrora era sé o fado, caneio ma- 
‘viosa féita de suspiros, can¢&o plan- 
gente e morbida, viva expressio da 
alma ds um povo cangado que chora 
por ter sido grande, nobre é forte, 
outrora... era o fadinho’choradinho, 
que evolucionou, que tomou verdadei- 
ro-cuuho de arte. Mas entiio, quando 
0 publico nao gostava tanto de frescos 
@ picantes ‘o fado cantaya a desdita 
sinceramente, choraya o infurtunio 
¢om a alma macerada e mesmo 4 por- 
ta do alcouce o fado tinha qualquer 
coisa de espiritual e elevado. Outras 
vezes. era a luta social do. operario 
que ele erguia, e até a historia que 
na D. Ignez de Castro se dizia assim: 

«A raiva e a tirania 
«Desses algozes humanos... 

Bom tempo! em que mesmo 0 carro- 
ecitro céraya de vergonha ao ouvir 
um... dos vocabulos da moda. 

Mas o teatro que devia ser ¢omo 
Almeida Garrett o queria um templo 
de moral e educagdo degenerou no 
que todos nés sabemos. E hoje ou um 
pai toma o partido de nunca deixar a 
filha ir ao teatro e ao club, ou... 
«Maria vai com as outras» porque se 
eair nio faltario poetas deman gosto 

le. talento untuoso ¢. macio,.como.a 
manteiga no verdo, que a cantardo, 
‘que farfio dela uma semi-deusa. 

Tudo isto ¢interessante sem deixar 
de ser triste. Uma ramcira hoje 6uma 
coisa quasi que divina, uma inspira- 
dora. Francamente gostayamos ) que 
Dunte e Lamartine que ergueram a 
virgindade, a pureza e a-candura, aos 
altos paradisicos da Arte é da Reli- 
gido, se erguessem e nos viessein ex- 
primir as suas impressdes, como num 
livro do sr. Junqueira Voltaire o faz 
a Cristo. 

Canta-se a ramcira ‘com alma e 
sentimento; divinisa-se essa vida de 
bandarrismo, de perguica, de ¥icio e 
miseria, como uma vida florida de ro- 
‘xas flores na semana santa.,Canta-se 
a mulher que beija todos e que a to- 
dos vende por dinheiro, como aquela 
que exprime a grande rialidade do 

frases que a mais descarada nao 0 
dirid temendo qué se rissem da im- 
petnosidade dos seus afectos de alma... 

Mas o peor é que lia creaturas in- 
genuas que. tomam isto tudo a sério: 
e ficam-se, olhos perdidos no vacuo a 
meditarem.“Pobres raparigas! foram 

das em longo caminho, aos ais» como 
as almas penadas... 

E niio véem essas creaturas que is- 

pé, como se faz 4 rosa fanada que cn- 

seunte nio eseorregar e cair. Nem 

vida mostra-nos que de dez centos 
das que topamos sd dez 6 que se re- 
cordam . sinceramente do tempo em 

que viviam socegadas no lar a pensar, 
quem sabe?..., 
“Mas deixemos estas castas Musas 

que cheiram a calabougo ¢ fedem a 
hospital. | 

Nao tem razio 0 poyo para cantar 
essas cancdes? Mas se o povo éa 
creanca que se pode imaginar, a quem 
compete o saneamento? Cremos que a 
todos nés. A’s autoridades protbindo 
que no teatro se envenene o povo 
com toda essa pornografia banal e 
esverdeada que para ai se exibe. A 
nos levantando moralinente essa cam- 
panha. 

Se 6 por arte, ha tanta coisa bela 
para se cantar, tanta coisa pura cheia 
de sal, cheia de saudc, cheia de per- 
fume e harmonia! 

Se é por industria, ha tanta terra 
por esse pais fora para Javrar, por- 
que permitir que esses irracionais. 
continwem com suas gragas imbecis a 
empestar a sociedade? 

Manuel Fontes 

  

Na Caixa Economica Ope- 
raria | 

Rua da Infancia, 4 Graga, rea- 
lisa hoje esta classe uma sesso 
magna, para tratar do horario do 
trabalho e salario mipimo, ‘sao 
convidados .os_. proprictarios de. 
carrogas a assistir a esta sesso, 
Usa nela da palavra, 0 ex-minis- 
tro do trabalho sr. Dias da Silva.       

‘Dr
ie 
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sentimento yivo, pde-se.na boca dela 

seduzidas, foram iludidas, elas ¢oita- 
das «viviam socegadas-no regago dos 
seus pais...» @ agora andam «perdi- 

so é muito triste, ¢ facto, mas que é 
necessario, contudo, dar-lhes com o 

contramos no passeio, para o tran- 

yéem que tudo isto, ¢ poesia e que a 

Congresso da Republica 

Hor ioe 

  

  

  

  

- A’ hora aque 0 nosso jornal en- 
tra na maquina, no podemos dar 
um -relato circunstanciado de to- 

O- nosso amigo Dias 
da Silva, realisou a. sua interpe- 
lagio. ao Governo sobre os ulti- 

acentuar que estando ali em no- 

dos que em Portugal escorraga- 

Hneyitaveis do poder. 

foi aprovada, 

Combate, viu. um alferes 

bliea. 

caso que se praticaram actos vio 
Iehtos, eu vi na Calgada do Com 
bro um acto verdadeiramente vor 
gonhoso. 

guartel empurra-o pata dentro 

sobre a cabega do desgracado ra 

extensac. 

Leroy 

18 de Jurnho—Voltamos ao Di 

rector. 

cd 

a repugnante @ odiosa criatura 

tentou defende-lo das ‘acusacde 

a cobri-lo das responsabilidade 
no caso Daniel Paulino. Nas ou 
tras infamias que lhe temos apon 
tado, a Luta n&o tocou, ao dele 
vo sequer, porque nilo teve cora 

factos. 

indivyiduos que teem a infelicida- 
de se aleijar, denota, ainda, as 
suas entranhas de tigre. EK’ raro 
que ele niio taga os desgracados 
irem 14 duas, tres, dez vezes, pa- 
ra receberem os dois tergos do sa- 
lario, como se eles fossem 14 bus-| 
car uma esmola e no uma im. 
portancia a que teem absoluto di- 
reito. SB SE sais 
Um outro facto’ que chega ao 

meu conhecimento é 0 mais tipi- 

co de todos para. demonstrar a 
sua febre de enriquecer depressa 
sem olhar aos meios, Todas gen- 
te sabe que Leroy tem na mina 
uma maquina de serrar madeira 

dado misturar com farelo, orde- 
hou que esta mistura fosse servi- 
da como ragdo aos pobres animais 
de tiro gue tem ao servigo da 
mina, ; 

Nao sé porque esta informacio 
nos foi traida por pessoa séria, 
mas ainda’ pelos antecedentes do 
director para com os operdrios, | 
tudo leva a crér que nom os pré- 
prio’ animais escapam 4 sua ex- 
ploragio desenfreada ¢ deshuma- 
na. A propria limpadura da fa-| 
brica—uma coisa goratmente des- 

mes acontecimentos e comegou por 

me do povo trabalhador, em nome 

ram para sempre a reacgio ne- 
gra, estava portanto ali nio sé 
em nome do povo, como tambem 
6m nome da propria defesa da 
Republica; nio votou a ultima 
mocio. de confianga, por.tecear 6 
contar como certo com os abusos 

| “Mas o que nunca podia supér 
é.que-esse abuso se revelasge,no 
proprio dia-em quo essa mogio 

I foi assim que ao sair do 
Parlamento para a redaccio do 

da 
guarda republicana, novo, lou- 
ro, de monoculo, com ares de ci- 
vilisado, mas com figados de cria~ 
tura pouco sociavel, fez parar de- 
baixo da janela do mesmo jornal 
a forga, fe depois de a divyidir, 
veio A rectaguarda segredar com 
as duas ultimas pragas; seguinde 
depois com a primeira parte da 
forga, ficando a outra parada, e 
destacando-se desta ultima as 
duas. pracas com quem 0 alferes 
tinha segredado, e que, sacando 
da espada, Correram 0 Bairro 
Alto, espadeivando tudo e todos, 
numa . furia tao proyocadora que 
era uma vergonha para a Repu- 

Mass nao foi sé a dentro dosse 

Um sargonto quo trazia um 
rapaz preso, ac chegar & porta do, 

consentindo que na sua presenga 
ase pragas} quo estavam 4 porta 
descarregassem duas coronhadas 

paz, deixando-o eomo morte e com 
um terimento de 5 centimetres de 

Depois deste acto pouco digno, 
parece que um lampejo de bom ro Anténio: Pereira. 

st arta de Aljustrel 3 
Se aE SY Te oe 

Mais proezas do explorador 

E’ ifdispensavel, como ficou 
demonstrado, que a populacao de 
Aljustrel se levante como um 86 
homem para expulsar do seu seio 

Viu-se 34 que o dr. Brando, cor- 
respondente da Lutu, nem sequer 

que aqui temos teito, limitando-se 

gem para atrontar a verdade dos 

A maneira como ele recebe os 

      senso iluminou 0 
praticando actos agressivos desti- 
nados sémente a provocar & Opi- | 
niiio publica, 
E foi.assim, que o  governo- 

feonsentiu do comicio que corren § 
na melhor ordem. Nao venho pa- — 
ra aqui censurar o governo por 
ter mandado assestar 6 pegas de — 
artilharia, 2 metralhadoras o mais J 
de 400 espingardas, . 3 

| N&o censuro, Jamento. Seguia- 9 
se a greve o 0 Governo continuo 
com o bom senso, mas ja quando 
no final e quando nenhum acto J 
de -violencia’ se indivava, 0 Go- | 
verno mandou encerrar os Sindi- - 
catos, Operarios @ praticar vielems | 
Gias inexplicaveis. j 
.Protesta: contra” actos desta | 

matureza, esperando que o gover- fF 
jno..se-nio torne solidario com J 
oles. 
-Termina perguntando ao sr. _ 

Presidente do Ministerio, 0 que | 
fez aos industriaes.que reunidos J 
na Associagio, proclamaram a | 
greve sem que o governo sobre §- 
o assumpto tenha tomado provi- § 
deneias, “i. Pca ee 

© presidente respondéu qué es- J 
te governo tem tido sempre o cui- 
‘dado.de satisfazor as»reclamagdes 
operarias quando justas; lamenta § 
quo Dias da Silva se insurja con- § 
tra o governo por ele se defen- Ff 
der quando foi. sempre solidario 
com elle em medidas de segu- 
ranga publica. * 

Dias da Silva:—Para defesarda 
Republica ¢.nuncapara actés Co- 
0.08. que 0 governo vem de-pra- 
ticar. 

Continua, dizendo que a policia 
foi informada de que o Recio id 
ser desfeito a bombas, os carros 
electricos. seriam alvejados peld: 
mesmo processo e os estabeleci- 
mentos seriam assaltados, 

José d’Almeida:—Mas se se 
procede por simples informagées, 
oa oh ainda podiam ser-mais ter 
roristas. AGP 
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re RS Ti cite eS ae 
A’ hora de fechar-mos 0 nosso 

jornal, esté falando o presidente 
do ministerio, constando quo f. 
lard tambem 0 nosso companhei!   

  

éle, ao que.nos dizem, 4s caval- 
gaduras, 9 que nao é dificil acres 
itar pelo aspecto escanzelado' quo] 

elas apresentam. i 
Mas.ha mais. -Um . dia da see 

mana passada fez constar que co 
mecaria a vender batata -a 120 
réis 0 quilo em sua casay.Qomo : 
natural, e.dado,o prego elevada| 
que este tuberculo. tem atingido, | 
a concorrencia de  compradore 
foi grande. Pois 0, prego da. batar 
ta, que, como disse,’ era. inicial® 
mente de 120 réis, passou-a 140, 
depois a 160 e como a aflueneia 
de fregueses . ainda ~ assim nao: 
atrouxasse, Leroy, -farejando n¢@ 
caso uma nova: Mina, -elevou 4 
prego da batata a 200 réis o' qui 

lo! JA viram algum miseravdl 
mais ganancioso do que éste rico 
director da mina? 

Serd isto mentira, invengae 
minha? O correspondente.da Luta 

5 

8 

i 

- Li 
© 

6 capaz de: vir dizer que. sim, of 
depois mandar o Machado. rece-] 
ber dois ou tres mezes de’ orde-} 
nado... adiantadamente. rE 

que, «quem paga adiantado, of. 
mal servido».—(C. ). 

   

  

   

    

   

.. Para que. Leroy. nao diga 

  

Quem rouba o pac 

cia por ter furtado a sew pae Joao Ba: 
ista, morador na rua. Capitao Leitdo 
em Almada por varias vezes a quanti 
de 660 escudos e um jumento no valo 
de 30 escudos. 

      

   

Foi preso José da Costa, sem residen: 

4a 
  

Foi preso José Domingos Peres, de 

SS 

Um vigarisado 

  

   
e uma fabrica de moagem. Pois, 
segundo nos consta, mandou’ os 
homens de sorragio apartar a 
serradura e, depois de a ter man- 

    

        

Safara, de passagem em Lisboa, quel, 
xou-se A policia de que na praga do 
Restauradores, fora burlado por dois) 

individyos desconhecidos pelo process? 
do conto do yigario a quantia de 
escudos. 
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