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• • 1ar10 da tarde Inf or~ações li 
ultima hora 

• 

·:o ·RS POLIIIGllS NA PRE~~DENCIA Notas falsas .•. 
e notas boas 

, ....... 
A situação politica modifica-se. O discurso do sr. 

dr. Nuno Simões. A eleição do sr. dr. Ber· 
nardino Machado. A defesa das colonias. 
Conselho de ministros. Quem constituirá o 
nCivo governo. Os grupinhos parlamentare~ 

ea.1>01.1i, fi.na.lmenitle!, a f.ailsa si
!11.1 · i » pol:itica em QUiie temos v:i
~do ha já bab1..runt1e 'te.'Il:t>fO'. A sí
IJia.ç;fo nl!Odio!ic.a.ee taJ oomo tá.
film mos smpos to, •hiao im1utifos diias, 

tranda em nQIVlfl. faisei. ~j(JI g!C>
Jemo d'e ~entT'nÇ.".ãlot do S'I'. dr. 

mi1.gos Pet·.ei~ra v.ad ISIM)e<Jer 
wn gove!'lno •pmrcnnemte <ll$Illoe:m.
li·· 1, presidido ,pelo <Ell'. .AmitonOO 
lfarfa da Si.lv.a. 

fk.airâ, iaeeinn · modlWICOOla, C<d-· 
t:>nne.nte esol weic·iKiia ia s·i tUJação 
itica? Roce.amos bem qiu;a Tuã.o, 

elos cs coolfldtoo peir'l.ar:nienifllt
l'ts jú oexiEitemtri<i .e qmle noo parer.::ie 
~.O 'I'epieTCUE•~•RO 1()00s 05 <l(';aa, 

elizmelllJt,e, dem:~moa ccinles:,. 
gil-1J, .a OOD.."4l~tlo!ição 00 .Pairl.a.
~nt.o 'llã•o di·f€f.'e m'Ulito .dlA. do 
kt.i antefces:~1r, e fogmmen:llbe, 
!por ~' <llS 9ef\llS IJro'ct!~'!là.S 
flelrão os mesm-O.S. , 

lAo meJlOIS que não paESe sobre 
b Pa.rlamerut.o uma. <mdia! Ele boon
ltrirs.o e de brun raHect!ICllo paimQ
lL~tn 1, qwe laça esco'n.dltir bem oo 

01gto de todos oo •cor.ai;~ :\ vi&

-..1 paâdo politiaa, qu!e t~ arn.
ck11t1. , coost.alnltenren1ie á .gooidalfa. 
.... 1;ud ') pil!ll'twba:nd'O e iprnjllldJi
l!r,rdlQ tlldio ..• 

. ComO' ~ráwa:mos, o sr. dir. 
.no Simões rundici.onl iOOlJ!lean, :rua: 

ra dos DeJPAlllarloo, ai sua. 
r~sa. ácê.rloo: & oo.mpanha que 

ie foi mo vtilda El!ll j o.:nn.ads de 
o Ae\JJ di!sJC1Uln>!} foi veie

te. ie~c;isO, fez ~Jlo pela · 
Te a·ttievoee com que fai pro
cía.do'. 

A memOll' rreteinmda qiuoe pode-
11 . • 1" fazer a fflte t.reoho doa ses.
f.~ ') ~ onmn;i., n<lS Deprutados, é 
t>ln: depois do orador termmar 
)li3 oS'Uias ~~ra~ões, quia.si t.G-

~ lú6 SellllS oo1ie-gas dil: Oatmrura 
• Í-0!1";1.ID CUDllpT'in11e<nrtair e Mraç.a.l', 
t;.:do assim um ,J)Ulliruco tt'ste
;;úruho da. .su1a oolidtariúlaide 00tt1-
IP a vi<ooesr«n e m.jmEtllfliicaidlai 

panha irm;wj~a clO'Jltrfa; o eoc
'nish•-0 do Comerei:o. 

:A el e.ição p.r.eWdle1111cf1al deu o re.
lii~,ado qu~ >aqUJi p!Mfd:'~:láimo5, 

s.cle que a quies'lão wmet~i0111; a . 
ier f10t!>tl.l. F o.i ie·leilto o e:-. clr. 

erm101t"dino M:ich3'db pella qmlWSÍ 
Wf,aitidlaidte: d1ol9 VIOt09 ldlo COl!l-

~~. nâo o 1\erulro sido J0tg10 elO 

pniirnciro escruti'lllio d~vtdo ao La-
111ant.a1vied confüoto OOOin:ridb eJIJlir.0 

•oc.,r·a.tilcos e · nar::1i'ona.listais, e 
;pie dlc1'.emmi1rucr.11 esfes uJ.tÍlllllCllS a 
· . o.rem, eim &'tnra.1 cie p~tei"ff:.o 
- tm llllq·uê.les, o norne do ~r. llit. 
unrtie L&ibe n:o proan~ eS<:mn~ 

liniill-
Es.tá, aJSSilm. repanada a. d:i;vdda 

8Il ialberlo •ha i a.nos ao ar. flr. 
narrd1ioo M:a.chadio, ai qJUielffi ais 

cu n61l1n1I1càas im (}Ulzarlairn, ~o

ra., d!e. nm~-0; pa.ra a Slllpl'ema miar 
" na1t.u.m dJo pais. 
Fo~os sinlC€ramemrte cam o 
, u1lía:d1() .el·a'r'u001:11. O Bl'. ~. Beir

f111;rd-i11ú !\1lalchaido, quJe Wmi ~a 
ms.a. •.rriadeilros am~ é por 
l\00 v.ilsbcl IlJa Prteleidentma da Re
p.iibLioa. OOm o mar~· juhilo, e n1~ 
~z.a. all'J!.e~ de qnID Va!I. 
tlll!preg,air, ~ uimal ,,m, todo11. ia 

· ,iinJteHg.eneia e tOOli o seiu' pia
• ·~'lmoo na dkllfe'La d'.a Paf.lli·a e 

d8 Repub!Hca.. 

tfoa,, ultiu:n.ando--se :tJaim~ a 
.obra do governo, que se encon
"'tlra } á dlermf.asionarllO. 

Hoje á nditte vcd!Ja . .a •r~11D.i.1", 
crêmOB que ~ ultima vez, o 

~oonselho de ~stiroo, ~ t.Qr· 
~.rá a OCl!Jpail"-se d'a 5itt:uia.ç.ão po· 
1itiicw.· 

0 IWV-0 Chefe do BstaJdb, depois 
de rooeber ()S clJilllpr.ilnsntm oti.1. 
ciafi&, <:OOl'.ÍleJQaI'á a oUIV'kr m Dtre
cto:ri oo oobl!'e a solução dia crise. 
Srube:moo quie ·tantJo. o Dólreot1:II'li0 
nem ClCl'l:lttri co com!O o N•ruaiblllaJHisrua 
já têm asiSent€6 M seus pooi:toe 
Cio vásta parra tlS. oomutnlkiall'Ull aio 
sr. dlr. Be.mardmo Mao11111dlo, e 
.quie. em !iace delies ~á COillV!i'<:l'aáo 
o sr . .Aill:l<Jni(o !\-~ia: da Silva a; 
urg1aJ!hi.zn.- o nm-o gü'V'eroo. 

Os oollabor.aidlo?le6 do e.r. AnW
niio Mwrfo da Silva já oo eatbe 
wn&:ls ou men'oe qtielm eejaim. O 
que não ea1bemos ta:inldla: é se na 
'\'e,IX'.llldle 1tra.n~i'd;arA ~2.l'TI o no,;v:> 

, f!IOV&rr.n, .com • " eem cnleg:is da 
Guerra e da Mi3fI'inba, <J er. tl1r. 
v~-.soo <Borges, que na prad.a. dos 
·~r.a.Ilí~()l!I ten protdttUT.cido i.111na 

olJra: Uft~sima e cujo. OOlllM.nuli
dlade no podei' seria. :excelonte, 
ou se 190rá suibstituildoo· pelo sr. dr. 
I .a.go Oerquim:na. 

Na: Instrução teremas o sir. dr. 
Sa:nto3 Silva, nas F.inanç.as o sr. 
~.:r. 1'a.noie1 nodr!gu~, illiO Comer
cio lf> sr. lima. Basto. 

A oomstituição '•fo Ccml9~~hn 
Pllllrmme11ta.r, que ()(J1rtem Iev.an· 
tOjUJ no Parfa.ane:rubo oa.lguns e.t.ri· 
toe, fe-z CO!ll ~ VICtHiasst& a. ar.ga.
lllim!t--~ 11m grupo politiielo clre
fiklldlo pelo sr. dr. Alrvatro dre Ga.s· 
firo. Fazem d"'le pa.rtle t.rAs clepu
tadll6 mdle!p€!Meru!Jes, um <los 
qtllai.s Sf1rá o sr. Ribedro die Ca.r
vaiho. 

Mias então... Teriia i!dlo par 
ai!!'Ula. a ba•ixo a idém dia fomrm1ção 
dum Partdtdo Regri~a.? 

Custa-ncs ia crer (50llTl\() o g\:itlij)O 
dlos ü.ndepellldente.s, <rue se jul
gava homog.en:oo, oomeça jâ a 
11r1a1g11nc1nitar--$ei. Daiquli ia pmi-co te
remOIS LodOl.5 os grupi.n!hog 1dia 
~ie a fa.u»tiem a: SU1a oonstlaJllte 
gtl.te\".'ll'la 00 s.a,pa., - que p3ll'la. <)UI.. 

tra espocie de 8'1Jell'l'a não po~ron 
serviir ... 

••e••••••~•w••••••m••; 
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COIMBRA, li. 

, Redução de salarioa.-A Ca
mara deliberou em sua sessão de 
ontem reduzir os salarioB ao pesso:il 
de todos os serviços, a part ir do 1.0 , 

de Janeiro de 1926, ficando para ser 
resolvido pelo vereador do pelouro 
das finanç 1s e outros vereadores, 
qual a perceatagem a descontar. 

E' sem duvida uma resolu~o que 
vae ser mal recebida e com toõa a 
rnzãlJ. Primeiro porque a baixa de 
preço no custo da vida não é de 
molde a suportar já descontos, por
quanto 41 :;ubida dos salarios corres
poude · á alta a que tud,o cneiou; e 
segundo porque a Camara não fez 
redução nenhuma nas suas contri
buições, como por exemplo no bra
çal, que é o mesmo do ~no passa_d<_>, 
nem ta.o pouco nos serviços mumc1-

E' digna ~ rafen'lloo n bôa paliza.des, porquanto os electricos, a 
t.aid!el wm qllle re orgQRJd:.eon 'ª agua e a energia electiica pari; ilu-

«mrii..~o de def.eza das C011onà.a.s, mim:çüo, é tudo mais caro do que em 
fOb a. ~ d~ Sociietliald~ 1le Goo- qualquer outra parte.. . . 
8mt1'.1a., e qU'e oo.tem reilil7loui uma E como a ~gua amda o mu111c1pe 
:ae~.são srn q.uiS fonmi •elX~ tem a agravante de pagar a que não 

00 t ooilhio. consome, com o odiento regime dos 
~riOIS pmg.r.aania.s r.aJ mínimos, que em jultJo do ano pas-
:Ds ie.oJa.bo~"ll:ç>â() oom <> llllÍIIJÍ~it.ro , sado resolveram passar de tres para 
ijag üolorui.a19·, o tmaiba1ho ~ dois metros e, afinal, ainda hoje se 

missão, const.ilt1ulild'a p10l" téClllll'- pagam os mínimos de tres metros. 
cos colOifiW;is, po® e deve d:air oa A Camara, pois, para tomar a re-
tl.efüo.r.eB -resu:ltaidlo6 praitÍ!CIOSl. , solt1ção que fomou, deve reduzir, 

De IJ'estio, a IQJ>ill'iiã:<> ~J>:llihílk•a está primeiro que tudo, os. seus serviçoc 
QoolmiplOOlb~o 0 ~1elllllaJ ooilo. e as suas contribuições, como deixo 

bitl.[ oOll\ o malik>r mteir.esse, e dit;Ó assim terá autoridade para o 

E
m.~ 6 ooaid·juiwur ooau: o: seu fazer. 
,aJU80 e .até com ~ al:I;.~ quie Justa homenagem. - A Junta 
fôr soliciltad& rt.oc.1'al oo Wa.'bal- da freguesia de Santa Cruz tomou a 

1hklB teaidemiee ar ~ o dm- iniciativa de promover um grandioso.. 
~tanti'38imo piroibleanQ, q\lle 09M cortejo que partindo da Praça 8 de 
tloje á d!ll»ça: d& tJo<loB oe O'lrtlroe Maio vá em direcção á Rua do Oa· 
~ n$ ialf'ectaJn. zometro, a fim de assistir ao descer-

++• 
ramento ·da lapide que áquela rua 
dará o nome do s;>;udoso artista João 
Machado. 

P.ara esta justa homenagem á me
mctria do saudoso extiJ1to, vão ser 
convidadas todas as agremiações 
desta cidade, assim como as diversas 
autoridades e entidades. 

Conto do vigario. - Jose Mar· 
ques Maiaj carreiro1 da Aveleira, Pe
nácova, foi ontem vagarisado, na Pra· 
~ do Comen:io, em 5.000$00 por 
aoi!; individuo& que não conheceu. 

REPUBLICA 
O novo Chefe do Estado chegou hoje ao Pala

cio de Belem, ás 15,45 
O m1Yrimento l1J() .PaÍaiC.110 dlt'! 

Bekml, ha.je, ai.é W:i 14 lroras, foi 
arb!olult.aiment.e nu1o, · menos do 
qmie o 11rn•m:al. tudo cila~ ~ peo:
oeber a t!alta. dte riDq'llli.l:inlcJ que 
OO'IÓB!lle i0 dispanM. 

N-0 Pia too d()!S Blilahois silmtpl es-
1nante os cr.iadoa e ~ipa"egtados 
a.t!(refatdoo rom liimpcrulB e a·rrt.J
maçõea, ~ é hailillsool q:tllrurudb 
se ·11.gu.s,I11fil bospetdJe noro. Pelas 
13,30 sai 111um aruitormo~ o sr. 
J aiimie Atlias, tlieoro11afW g.€1T.all dia 
Plresidienc1a.. que se dÜ'igd pairia 
oo }aifots, do Do.fum:f'o. 

Do liadc do Pat.et.J das DaanaJs, 

qmmto, Jinw6reirii- a BUla .msildffilr 
cia da Qruz ~. indo a 
Bdem aóm1eu:1be no ~ho 
005 suas funções de Chde db Es
ta.do. 

Um doe ~ a.c'toe diO 
:rwrn preslicllente elleito será a es
colha d'O n-O'Vo cbaf'e tlo Gav1enro. 

A's 15.4.5, cJiegot1i ao PaD.acio 
de Relem fruz.oorlo & S'l1Q eutim
da ipetLo Pdec> d'<le BiohM o novo 
poo$i'dente eílleito dlr. B~·aimJno 
Maic!haJd-0. o mesmo sd1enoio mct:'OO e . emll>

"""'"'tli:oo. "-- O Chefe do Esta.do Clev'e i:n:iíciar 
O s:r. dr. Teixeira Games est.é ooj.o 00 oonsultae ~a: praxe, ou-

llJlll()l('la!Ibdlo pelia rudtilll'.J8i ,,~ na. vlDJàio 00 «lieaidiaM» dd9 ~os 
reairle'lllciJa dle Bebem, run a;mpa- paatidoo poliwreoo pa'NL a. cooistil
nhlila <ib capitão P.ltll:'(mtmlfo M>OJ1\-
trin9, 1. o te.niente Ar:antee ~rosa tuiçã<> d<> iDOIV-O GovellIM) cnj.a: ~ 
e secretario partiiuuJlloo: ar. Vi:a.nla fia deve .reoaír na. :peEBOa do ar. 
~ Canalho. .Amonio Mamia d'a: Silva. 

iE' almoçar -e ip.ar.tllr p.aa-a a o sr. dr. T.eliaQ&ra ~ ~ 
G.i.biaJta, sw l'C$irl00cia. parrtâ1llll- donOll 0 P.ailtllclo de BeiJem cAreaJ 
lar nas ·imn·hmí~ dia OriuJz ·a.aa 16 horas, .sa!indo pefo Pa.tfleo 
Queimada. 

O sr. dr. B,eim,al1dli!ruo Maicha- das DaIIlalS, éllCampan!hatdO doB 
dio, .EIP./g.Urulo mrformaçõas q111e 00• seus ofici&iis ás ordlemt3 e 6'elC.lr.etai-
mhecemas, não tieinaiona. por en- u:i-0 parliourlal'. 

~~~ 

Outras noliciaa.-Realisou-se 
ontem o julgamento <la acção espe
cial de letra que a sociedade comer
cial desta cidade Carlos Fonsecll, 
Pereira &: C.ª moveu contra Antonio 
Lopes e mulher, residentes em C'l
sarias, comarca de Vila Nova de 
Ourem. 

Tambem foi julgada a acção co
mercial ordinaria requerida pela So
ciedade Armazcm de Viveres, Ltd., 
contra Luís Morais Pires e mulher 
deata cidade. 
. Os quesítas foram iavornvels ás 
autoras. 

-Seguiram para Lisboa, a fim 
de darem entrada no colonia penal, 
os seguintes vadios que ·estavam na 
cadeia desta cidade: Sebastião dos 
Santos, o cMalicia•; Manuel Fernan
des Morais, o e Cem homens•; José 
dos Santos Brito; e José Strra.no. 

-Correram ontem e ho~ aqui in· 
tensos boatos de revolução em Lis
boa, sendo . vs jornais esperados 
com a maior anciedade.- M. .... -
MALAS POSTAIS 

Vão ser expedidas malas post<1is: 
ámanhã pelo Orania, para Las Pal
mas, Pernambuco, Baia, Rio de Ja
neiro, Santos, Montevideu e Buenos 
Aires, sendo ás 9 horas a ultima tira· 
gem da caix~ geral; na ~eguuda-f~ira 
pelo Massilta, para o Rio de janeiro, 
Santos, Montevideu e Buenos Aires; 
pelo Oi11seppe Verdi, para New York 
e pelo Andes, para a Bala, Rio de J a
neiro, Santos, Montevideu e Buenos 
Aires, sendo a ultima tiragem da 
caixa geral impreterivelmente ás 7, 
9 e 11 horas e fechando os regist-0s, 

·para os dois primeims, ás 10,30 -de 
ámanhã e para o ultimo ãs 9 horas 
da segunda-feira. 

••••• 
Associa~ão de Socorro~ Mntoos 

dos ~mnre[ados no Comercio 
e Industria 

DUELO 
-.+JH-

Cor~., á horjl de :fecha:rmqs o 
nosso l0l"lla1; QUe ainda esta taróe 
se realilzaxia um aueto entre l> 61'. 

dr. Baimo.s11- Viana, atu.nto do Ins. 
J}OOtor Gera\ ~ Poqclas, e tlr. 
~~~~~té da -Proe• 
rrut9ria· .Gêra! da Republica., 

••••• 

rSPõRTs·; • • •••••••• • ••••••••• 
FOOT-BALL 

Oa jogos do proximo domingo 

Dos encontros marcados para o 
proximo domingo, dois deles lnte• 

: ressam regularmente á caficioll», pe
lo equilibrio dos valores que se vão 
deposlhlr. Referimo-11.os ao Bemfica
Casa Pia e ao Vitoria-Belenenses. 

[ Este ultimo, sobretudo, conta para 
os rapazes de Bclem como um 
autentico e difícil obstaculo a trans
põe, porquanto o Vitoria tem-se 
aiirn,tado de dia para dia 11urna escala 
ascendente eru relação á forma e . 
homogeneidade da sua linha. 

Não será por Isso descabido pro• 
gnosticar um provavel desaire que 
colocai ia o favorecido cio campeona- · 
to num plano de inferioridade, em 
relação ao Spo1ting. 
~ O Casa Pia· Bemfica tambem é um 
cdente> difícil para os vermt:lbos. Se · 
os •alf-b.acks.. conseguem tapar, ' 
como dilifenceiam fazer, o furo de 
medio centro, as coisas pÔdem tor
nar-se feias para o velho e glorioso 
club .•. Isto, é claro, sem querer ar
mar em ave agoirenta,;. 

Meu presãdo amigo e sr. 'Jõrgé 
t!é Abreu: - O groSsü· esaa1nd'aio l 
cL&s notas «fals!l!S,, pela s~grn1Idi& 
vie.a; vem dooumentair o(J 111~ da9-
·leixo, iimprevidenJCiai e o .girwide 
apêgo que t6lll08 á deso~
Çlk> particulaaimante mwntidai pe
l!!S 1regiõee. o-fdciai.s, 

Segwm" oorr.eaba e a.pavaran
te edição das oedtuLaB fad.srus em 
que o ptiblioo C&1Tegou cam alpl'e
ci•aiv-efi.s prejuiro&, ~'hluma piro

V'iOOnloia de eainaotar o.f.ici•al se 
deilm~o para qiue taB. negocio 
!não P·lWesse s~r de novo. 

A or.ienta.ção dle rutas liJndin .. 
<lluailâdades bulJ'OCll1attiaas. qua Dião 
tlem.ho ~ de .conitNlll'!iair, adiou 
que pt;lil'a eV'itar OOV'aB nieigool:a.ilais 
com a.s oed"1Jae, a medhor S<1lftl.
ção era marufra.l~ cestam~, · 
em Ingla.terra, ~~ oom 
~ lopeni.ç.ão tudo quanrt.> seria -
~o pa.m mootrur ooon mit
temad. moderll() a. sacção gaia.filca 
da: CaSa; da Moednl, on<le oom 
pessiooJ difri.gente, c.onhaoodor dn1 
mtodiernoo procmsos rg:ra.mcos e 
oom o se'UI pessoail. ~ dkli no> 
:n.hec,il:l a e Í!llOOl!ltestada. prWidade 
o tesouro VUi> Pi.ao ruOOJ'iÍlaJ a 00-
berb> db surprezas que além dlel 
prejuilidibsas iacarretam e OM:>Ju
ma.rn o d.escrteld;ito co lecliiivo. 

A mesma. ooie'.nta~ se den.11 on 
se va.'i dar com ai emil'lrSãb dle es
tampá.lhas qu~ passam a; ear pro
dução ~ Jnd'llBtni:a :est.raJngfai,ra, 
s-0 ip.a.i.-ei atrreigar. IDK> lllXlL$-O espi
nito qu~ ha empem.ho em~ 
6 desorgan.isa.çíh> Olfioi~ nea.te 
ramo de se.rviços, ~ m'i'o S€1i 
pioI'q1Ue es~ die .c001:veinrilenicia, 
tanro t;e empelhaan ar11tials liJnlt:tivii
ci:u.ali dJa.dl0S burooraJtfi.ooe. 

·Sie á.mlalllh ã, 'lllffi lID.in.'ii$!1"10 ·a.as 
Firumças. qufaer pi:rest.a·r e. este 
assunto a. &Uta metlhor 18ltltmJçãro, 
H.bert.o das !Ln~~ões dias ta.is 
ia.litiais mdll.vidroiaLwald•es ibllrocrati
oas, ohaunia.ndio a S1i: o esbuld!o, quie 
felzizunente llão lieva tmlllliito tJem.. 
po, pam .a · ~oongmIJiSal;lãid doo 
servi~ gra.fioos .dia. ClaJSla, da 
?d~a:. . póder4 hrubilita!l..a: oom 
n~eafaVlefis V3ntagems Jl3II"B. o F.&
tado, a _produw ocnn ·tleldiaB .aa 
ga.raiibi.915 '05 vai Õl:'<ES que ooireoe 
paina ()6 sells serviQOS. 

E ma.iS a.inda, ostwnido a oooção 
gr.a.fica da Cais.a dia Mioieldial óe
settwalvâd'a ind®rilaJ:mteiJllte <nroo 
pódre e deVle eGtar, as pncwrJJas 
ru'.llt.as dos d'ois Ba:ncos el!Illiascns 
dJo país ~Vle.nirun ~ serr eoooou
tadas, o qu10 só >traria '1<1aillbagems 
para nós tOOoo, lÍIIIC'ltuisi v1aanemte, 
de ~rumoter m:aml. ' 

E' natur.al que esta. rllOIUlbrinn 
nião aigtrode, 6Ul, porém:, na: ri
gâda. -0riientação poild.'ÜIOO. qru:e ms
te.nto d~ qn»e me en'temdlo, ~ 
tem poo- 1' IU31e e g,ro;nid.e fé em me
lh Ql'eS diiatJ rara a; 111 CllSSa Paitr:ia. 
e Jl<Bl'a a pUlreza. dJo regüme, iruãlo 
Wiibo id\alvâdla em a tornar publi
ca, espertmçad<> íIW bom . ~h!L- · 
'IOOilto d'a apr.ecialda prubl001lchlde 
do iseu bom jornail. 

C<mlO sempre, ~r~llre oom 
pártáouJ.rur estima. o sem: Qllllligio V&

lho-Adolfo de Mendonçlt. 

Um assalto au~ocioso 

Durante o mez de Novembro rea
lisaram-se no dispensario cirurgico 
desta instituição, cujas instalações 
toram muito apreciadas pehs in.di
viciualldades que n visitaram por 
ocasião do seu 71.0 a11ive-rsario, 1 
optraçãa de graude cirurgia, 6 de 
pequena cirurgia e 1872 tratamentos. 
No mesmo mez foram distribuidos 
13.386$99 de subsídios, e admiti
ram-se 52 novos associados, tendo
se registado a entrada de 71 pro
postas. 

A. F. L. 

Na Avenida M~rginal á Fundição 
de Baixo, há um quiosque proprie- · 
dade da sr.ª Maria da Purificação, 
que ali vende tambem jogo da lotaria. 
Esta manhã um individuo deconhe-

. ciclo, disse á dona do estabeleci
• mento: 

Comunicado Oficial -O sr. /ose Ferrador ali da rua do 

o numero de inabilitados que a 
associação actualmente subvenciona 
~ de 151. 

Continuam fundonando com muito 
~proveitamento. os serv~ços balne~· 
terapicos e h1droterap1cos, assim 
como o serviço de analises clinicas 
não só para os socios tratados pelos 
facultativos da instituição como 
tambem para os que o forem por 
medicas estranho~. 

Este serviço é absolutaménte gra
tuito para o soclo e compreende 
todo o genero. de analises. . 

De 10 a 31 do corrente func10na 
tambem o serviço de vacinação. 

Montepio Oficial 
O pagamento das pensões do cor• 

rente mez de Dezembro efectua-se, 
na junta do Credito Publirn, a par• 
tir Cio proxlmo dia 17. 

• •• 
"Comercio Portuguez" 

Deve sair por estes dias o pri.; 
meiro numero da revlsh de expor
tação, importação e turismo Comer
cio Portuguez. 

E' dfrigldo pelo nosso colega sr. 
Mario Martiu:i. 

· • Jardim do Tabaco pede lhe mande 
Para os devidos efeitos comunico quatro quadragesimos. A sr.ª Maria • 

a V. Ex.ª as seguintes resoluções da Purificação respondeu que lá 
tomadas pela Direcção na sua ulti- .. mandaria os quadragel!imos por um 
ma reunião: maFçano, rapazote de 12 anos que 

Encontros extraordinarios. - Cha· 
mar a atenção dos Clubs filiados 
para o preceituado no Art. 45.º do · 
Regulamento de Provas desta Asso-- ' 
ciação. 

Ligas-Considerar filiada e portan
to reconhecida per esta Associação 
a Liga de Football de Almad11. 

Soclos eventuais- Castigos-Cas
tigar o sr. Eplfani-0 Tiago, com a . 
suspensão por toda a presente epoca 
em virtude de ter agredido o juiz 
de campo do encontro de 3. • cate. 
goria em que tomou parte pelo Club . 
de Football e Os Belenenses• no dia ' 
29 de Novembro p. p, no •Campo 
Grande>. Castigar os srs. Francisco 
Vieira e julio Filipe, com a suspen .... 
são suficiente para não poderem 
tomac parte nos dois primeiros en.,_ . 
contras da Divisão de Honra do 
Campeonatoº de Lisboa. que com-· 
petirem jogar, respectlvamente ao 
Sport Lisboa e Bemfica e União 
Football Lisboa, por terem praticado 
jogo violento 110 encontro de l.ª 
categoria, realizado ém 29 de No
vembro p. p. no •Santo Amaro•. 

BRILHANTES 
Barbosa, Esteves A C.ª com

pram, vendef!l e trocam, nas melho
res condições, objectos de ouro, de 
prata e brUha1ttes, iolas de fino 
gosto, por preços relativameate ba• 
ratos, rua da Prata, 257, 259, 293 
295 e Torrelt> da t>raça da figueira 
(lado Roei~). 

tem ao seu serviço. 
Retirou-se o desconhecido, e uma 

hora- depol• o marçano d•rigfa·s~ 
á morada indicada, levando os qua
dragesirr.os do n.0 12.676. 

A' esquina da rua jardim do Ta
baco, esquina da calça~a do Museu 
de Artdttaria, saiu-lhe a frente o tal 
Individuo que deu um empurrão ao 
rapaz arrancando-lhe das mãos os 
quadragesimos. A seguir poz-se em 
fuga, .não sendo agarrado, apesar de 
perseguido por varios populares. 

Foi aprrsentada queixa á policia. 

••••• • ••••••••••••••••••••• 
1. Movimenlo o,erario i 
=······· ........ . 

A greve dos cortlceiros terminou 
jã confirmando assim a informação 
pÓr nós dada ha dias.._ segundo a qual 
o conflito terminaria ainda esta se
mana. 

Os corticeiros aceitaram a redu
ção de 5 ºfo nos salarios, transigindo 
neste ponto, ao passo que os indus
triais resolveram baixar para aquela 
percentagen1 a de lO)ºfo que dera ori- · 
gem ao conflito. A Federacão Corti• 
ceira determinou que todos os ope
rarios retomassem hoje o trabalho. · 
Em Lisboa assim suéedeu. Portw, 
na provlnc;la, só na proxima segunda
feira é que os grevistas devem reto. 
mar o trabalho; excepção feita aos 
das vilas mais proximas de Lisboa. 

PELO ESTRANGEIRO 

NA 

---~ 

Tchang Tso Lin foi completamente. derrotado 
· pelos nacionalistas 

Já liá d.tas se tinha: conhooL~ 
memto de que 'Uma baitafüa de
di3úlva esbalva imtnente entoo 
T~-Tso-Lin a oo eem aJdvier
eatcioa. Oa pou.coo te.legramas dh~ 
gaid<B da. ~ e transmitidos 
pairclmonioeaaoonte 1P6J..as ~ 
cies não sómtlrJ.tla roonfirnnam ago
ra o facto mas confessam umai 
derrota complleta d-0 exercito de 
.Tchq-Tuo-Lin. 

iEsts chefe milJ..itar seN!dor fire!L 
doo intemeeees 00Jg(Lo-jaip-0neeas 
batie pr.eoipitadamente em r~ 
d'a;, não .pOldlOOldo Biel<Jtller con<:100'
V81l' a capita.]) da sua iprovfocia . 
da M'a.ntl!dhnlr.ia:, a: cidade dle 
M~ukiclloon. O seu· elt\ftroÍltc; ~ 
cblclo, demnoralliizado, ~o f<>

ge dli:aintie ~ tropas doa ah'elfes 
naicion:ailistae tmi:d05 na luta pe
la ~'encia. do país. 

lúJ.o·SunrHing á frwbe d'oo am:
tigioe bataJ!hõee de Tdhaing-Teo
Lin aipoder<J111-.se dia Mo~. 
De tooM os pontos do temitor.io 
I't'.Cebe oonsibamtee reforço;;. em h·o
moos e muniçõee. E' assim que 
eJI~ viu as pr~riaa tr<JfPo8$ 
de Ch~-Ha!n.-Hang, fiJhb. dle 
TdliaJng-Tso-LJJn,, ~emrSIEI 
e ipassa:rem..se pM"a o seu l:ado. 
E igualmemiOO o gemJera!l cristão 
·F'e'ug-Y~Hnilalng enVliou-lhtii re

.forçoo Emll<JUl8.Il.1.o qoo elle, arullci
lia'do :p'elo exercito ae HCJ1uairl', 
m:ardi:S. .sobre Tfon-Tsiin qtre é o 
porto de mair q:ue se'I1'\<~ Pekill'. 

T.ch'.a'.nig-TSCJ>.Lin sentindo :ruin-
• Mie a. fart.um:ai 'C:Ol1iVOC0.1l UIIlla l1eilll

hlão doa .seus lugalrie&tenienities 
aos qua:i-8 apld.cou ISe µreciso er<a 
a sdtnaçãe> jfn~erwda em qill'll se 

ooeontra.va e dando.<lhe libro-dâda 
de aicção ao meemo tempo C{IJE' 

lhes distributa ·uma avu'!Jtalda. oo
ma de ~HI\()8, Tchang-Tuo
Lln d.ecl.rufou a sua iniençã:o der 
recCJ1.lher é. vida prl!Va.tla. 

o ip:runiK!o em Mookdlen é ex· 
tl'S!mxtinaaio .tsndo a. quMi totaic 
~irliaJdie dos wtoo fumcion8íriOI 
abarudomw:to QS s~e postos e 
busicaldo nefugio na: zona j~ 
noesa. 

Um telegrama d'e Pekin pani 
o jOO'DAil inglês uBristilS'h Uni!t011 
Plressn, diz que o. aibrundono ~ 
.MoUikdem pütr Tcliang-Tso-Uà 
não é oot.ra coisa que uma. h~ 
bll rebiiMida em bll6Ca dier melh~ 
ree posi.çõea estmaitegiicas. 

o gimmio japolllêe tand() todà 
A OOIJfila.nça. nas trqpas de 
Tdh.aing-TS01-Lin e não podendo 
r esiignu á IP'f!nl'a dos seUB lint&
resses ee<>Il-O(Il'.Ui.c.olf na ChiM e 
p.a111ticula:rmeinfi& n.a. Mandc'hooia., 
envia: ll"elforçoo sobm ll1eifOII'çoe pai
ra. eata: provWn'c.ia. Mas towfa. a 
China eGtá. .rug:itiaija: como urm 
mar~oso . 

Em Ca.ntJã.<> as troipaS IMV~ 
cionalnf~ manilf«ftoan-flie oeteais· 
sitV.aD'.Iliente contra; as pote1Dciia.s eis

trao::igeilras, ~eciallmmlte! oonlbra. 
a Inglaterra. que oonboreia Hooirg~ 
Ko~. Em XaJllg'ad oo ~crat'ioe 
e os e6tmidJamitee promovlem suiooe
sivas ma1nífostl8:çõee pulbliica$ a: 
que as forças m.iadttaires do Japão 
e da 1Illg1laitemra não Um já a ~ 
r~ die QPÕ!r-t>e. A Urina está 
ccm;vtertJida num lxra?Jeiro enorme 
cujo ~or p~vel é qmi àlq.ueça 
a. Europa. 

A V EN 1 DA- PALA C"E:- H O TE l 
...... CHA 
•••••• DANSANTE :::::: 

JAZZ-BANO das 5 ás 8 horas 
Domingo, 13 de Dezembro 

Para comodidade dos nossos clientes que desejem jantàr 
neste Hotel a Qirecção resolveu fazer aos Domingos um ser
viço de CHÁ e JANTAR por Esc.1 25$00, por pess oa. 

••••••••••••••m••••s•• 

1 ECOS MUNDANOS 1 .. - . •••••••• • •••••••• 
ANIVERSARIOS 

Fazem 'ãlrnamhã anos as er ... :' 

D. Ma.ria Tureui. Veoc.hi Pi.nto 
Codl<>, D. Me.ria Guiomar Fe:nrei
ra Pinw Macilad-0 (Santo Tirso). 
D. 'Mada Augusta Viana de Lemos 
Pelx«rto r: D. Maria Curry Cabral. 

E os STS.'f 

C;oorde d·e Pinhel {Lulz), dr. Bal
tazar cabral, Anton:io Pereira Pa
lba Blanioo, Roberto Va.nzeler Gue
des e Lui~ de Loo.castre Freita:1. 

E depois de ârnanbã as sr ... : 

Mwrqooza da Praia e Monforte 
(D. Conceição), D. Luiza da FOll• 
.seca MoUJrão, D. Alice de M~edo 
Raipo::;o de A1te Esparg'<YSa, D. Ma
ria C&navar:ro de A1me:ilda e Brito, 
D Marja Luiza {la Cama:rll. Leme, 
o: carolina Gomes Ottolini, D. Ma
ria Marga-r.ida da Mota Ma11ques 
Femeira de Castro e D. Marta da 
Graça Alvares. Pereira BramãO 
Reis. 

E os srs. !' 

Visconde de AS'SE!'ca, D. Loure.nco 
Vaz de .A.l!maüa (Alm&da e Avran- . 
ches.), Manuel Le:ite Galivão, J-0~ 
Malia Castelo Lopes, Bernando de 
Magalhães e Menezes Vlilas Boas 
~ Almeida e Henrique Kendall. . 
N <\SCIMENTOS 

Por not!das :recebidas do Pará., 
somos im<lll11Ilados ·ter ali ·o seu 
bom s\J!Cegsio a ar.• . D. Berta Po
ca.11iça d·a Costa Frei=re Esteves, es. 
posa do distinto clínico ne<;isa. cl· 
da.de sr. dr. Henrique Moreira Es· 
it.Wes. !M'l!.e·e filha enoontTam-se fe
iliun6nte bem. 

PARTIDAS E CHEGADAS 

lA.Oõlrn.pa.nbad6S de suas f:Hhae, 
reg.oossa.ram de Cascais <Js sre. 
condt!S '<La Poo~ 

- Regressou da Suecia, onde es
teve de visita a sua filha e neitas, 
a sr.• barOllleza de Saint Georg~ 
de Kantzow. 

-Estão em LJSJoa, h oSI>edadtos 
no hotel Metroooie, os srs. : dr. 
Aoe,friano. .Pimenta., esposa e filha.; 
ctr. Santo,s e S!l:Va, :EUcard() Vale 
Teixeira, F~rnando La~o e esposa. 
José Fi,gueil'eldb, Antonio Antunell 
Pereira, M. S. Gomez, Bartolomeu 
Lemos Viana, esposa e filhos; en· 
genibe.iro MiebaelLis de Vasconce. 
ilo.s, JaLmem Divtd, Antonio Maxi
mo Junior, Llvio Salgueiro, Pompeu 
P ereira, Alberto Kiffer, D. Fran· 
cis.oo casas, Diogo de Macedo t1 
Joll{luim Cal>ral. 

BLOC-NOTES 
• REUNIÕES 

Associaçao dos Arquitetos, 21 h.; 
Engenheiros Civis, 21 h.: Juventude 
Catolica, 21 h.; Sociedade lnstrucçao 
Musical Cruz Quebrada, 21 h.; Aca
demia Instructiva do Pessoal dos 
Caminhos de Ferro do Norte e Les· 
tr, 21,30 /!.; Assistencia Infantil do 
Gimnasio Club Portugue;, 21 h.; 
Associaçllo de Socorros Mutuas do 
Beato, 20 h.; Fetieraçllo Academica, 
21 b., na Faculdade de Direito. 

CONFERENCIAS 

Sociedade de Geografia, na Sala 
Algarve, pelo sr. dr. /u/io Rodrigues, 
21,30 h.:. Associaçao dos Engenhei· 
ros Portuguezes, pelo sr. dr. Fernan
do de Sousa, 21 h. 

TEATROS E CINEMAS 

S. Carlos, ás 21,15-cO Principf 
João•; Racional, ás 21,30-cA Seve, 
ra.>;S.Luiz,ás 21,30- •0s GaviõeS>l 
Polileama, ás 21-cRaparigas de 
hoje• - •Amoros•; Trindade, ás 
21,15-•Cló Cló; Avenida, ás 21,15 
- cO Pão de Ló•;Ginasio,ás 21,30 
- cVida e Doçura•~ Apolo, ás 
21,15- cO Papá Lebonnard•; Coli
seu, ás 21 - Companhia de Circo; 
Joaquim d'Almeldu, ás 20,30-Ciuema 
e variedades. ~ 

CINEMAS: Chiado Terrasse, csoi
rée• e concerto, ás 20, Olimpia 
<.:entrar, 1 rvoli, Salllo Foz, Ideal e 
Çine Tortolse (Campolide), ás 4.u, 
5.ª'• sab;ados e domingos; Gil Vi
cente, (á Graça) ás 20, csoirée•; Edtn 
Cinema, rua do Alvito. 


