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EM ,VOLTA '-·no SR. PRESIDENTE DA-REPU-BLICA· 
--===============~==============:.,._ 

Realiza-se em volta do Chefe do Estado uma intriga que nenhum republicano pode 

admitir. ~ alta consideração que os · republicanos tributam ao ilustre Chefe do 

f'.stado constitui 
xar á de 

uma garantia segura de que s. ex.ª nem por um só momento 
o regime 

dei -

As eleições realizam-se, im
preterivelmente, no dia 8 de 
novembro. 

Tudo quanto se diga em con• 
trario, mascarado de boatos 
graves ou grotescos, não são 
senão jogos malabares daque• 
les que, na eminencia da derro
ta, pretendem ainda blasonar 
de forca que não possuem. 

Os bons republicanos, inte
meratos e firmes no seu amor 
ao regime, não devem, portan
to, deixar que enfraqueça o en. 
tusiasmo que os tem animado 
nos preparativos para a luta que 
está prestes a travar-se. 

O invez seria satisfazer-lhes 
os seus designios jesuiticos. 

Suspendermos a nossa acção, 
enquanto que eles mantinham, 
se não redobravam, a sua actf .. 
vidade, era, positivamente, cair
lhes na esparrela. 

A tactica é muito saloia, é 
. ~erto;-mas eles, que não sabem 
n-que é pudor, lançam mão de 
~udo ..• 

... *-te 
Faz-se mister que os parti .. 

darias das correntes políticas 
que formam a conjunção repu .. 
blicano.socialista em Lisboa e 
Porto votem, integralmente, as 
listas respectivas. 

Eliminar-se um ou outro no
me representa um acto que só 
pode favorecer todos os nossos 
adversados, que, no final de 
contas, consciente ou · incons .. 
cienternente, são todos eles 
adversarios das instituições. 

Aconselha.mos, conscios de 

OS NffVOS MINISTROS 
TOMAM HOJE POSSE 

Declarações do novo ministro 
da Guerra 

Chegou ontem· á noite a Lis• 
boa o sr. tenente-coronel José 
de Mascarenhas, chefe do Esta• 
do Maior da 3.ª Divisão Mili
tar, que hoje toma posse do 
crrgo de ministro da Guerra, 
para que foi nomeado, transi .. 
tando o nosso ilustre amigo e 
presado correligionario sr. ge
neral Vieira da Rocha daquela 
pasta para a das Colonias, como 
em devido tempo noticiámos. 

O acto da posse do novo mi• 
nistro da Guerra realizar.se-ha 
com toda a simplicidade, por 
expresso desejo do sr. tenente
coronel José Mascarenhas, que 
apenas deseja trabalhar no sen• 
tido. de que o exercito se torne 
uma das grandes forcas do país, 
unificado e -disciplinado, para 
prestigio do regime e da nação, 
segundo as suas proprias pala• 

• cumpr i r o .seu dever, colocando a c ima de tudo 

VIVA A REPUBLICA! 

• 

que seremos ouvidos~ -este pro .. 
cedimento, pela razão forte de 
que, segundo informações que 
nos chegam, os nossos oposito .. 
res, com os canhôtos á frente, 
andam por aí, viscosamente, a 
fazer a campanha surda dos 
cortes. 

* ** E é trabalhar. 
'A vitoria será nossa-e1 por .. 

tanto, da Republica. 
Os nossos adversarios, ven• 

do-se desmentidos, pela eloquen
cia dos nossos proprios actos, 
nas reptllianas acusações que 
nos faziam de que eramos con· 
servantistas, andam desconcer
tados, de cara á banda, derreados. 

As suas manifestações de vi., 
da são já prenuncios de morte. 

A lista da conjunção, no seu 
alto e belo significado político, 
patenteia ao país inteiro que a 
Republica, servida pela sua 
maior organização partidaria, 
que é, comprovadamente, o P. 
R. P., jamais deixará de ser um 
regime progressivo e avançado. 

Ela abrirá as portas do Par .. 
lamento aos representantes do 
Socialismo. 

E', assim, com res et 11on ver .. 
ba que nós respondemos, altí .. 
vamente, aos nossos Inimigos 
que se teem valido dos mais in .. 
fames ultrajes para nos dene
grir. 

E, não obstante, na nossa ge
nerosidade, não lhes gritaremos, 
como o general latino, oa hora 
do triunfo: 

Va' victis! 

vras, recentemente confiadas a 
um colega nosso. A proposito 
recebemos a seguinte nota ofi
ciosa: 

O Diario do Governo de hoje 
deve publicar os decretos de 
exoneração dos ministros efec
tivo e interino das Colonias e 
do da Guerra, respectivamente 
srs. comandante Pereira Leite 
e dr. Domingos Pereira e gene· 
ral Vieira da Rocha e de no-

. meac;ão do sr. tenente-coronel 
José de Mascarenhas para mi· 
nistro da Guerra e do sr. gene• 
ral Vieira da Rocha para minis· 
tro das Colonias. 

Os novos ministros vão hoje, 
pelas 14 horas, a Belem fazer o 
juramento da praxe, perante o 
ilustre Chefe do Estado diri· 
gindo-se em seguida ao; seus 
respectivos ministerios a fim 
de tomarem posse. 

Os desempregados na Alemanha 
BERLIM, 30.-Na primeira quinze

na de Outubro o numero dos desempre
gados que recebem subsidio de desem. 
prego p assou de 266.000 para 298.000. 

/ 

Partido Republicano 1~1D11x11xm·x-x-11x11xmxmx1 

p:r~º;~;~~l~~~e::: 1 1't?la ~t?publica f 1 
listas d e candi d a tos a 1 1 
vereadore s e procura .. V , a,,aiaafoe por~ ief)9a ªª con3\u1P.ãO 1 dores á J unt·a Gera l ft ,. ~ ,. , '1' 

~:::~.!:aT: c:m~:~:~ • ltepubl_icano~~ociali$fa X 
rem-l!'e a s indicaçõe s · I li 
que tive rem por c on.. v • ,.._ ~ m v 
venien tes ácerca da .... .~ 
e s col ha a que t e m _de Par a senadores 
proceder, a t é ao p ro- X X 
x imo sabado1 31 _do · • B ern ardino Luís M a chado Guimarães, 1 
corrente, sem contu• 1 Professor e antigo Presidente da Republica. 
do, as suas indicações Herculano Jorge Galhardo, Engenheiro e 
constituire'!I qualquer antigo ministro. v 
compromisso para ~ 

esta Comissão. 1 
A Comissão reune-se ' Para deputados X 

hoje, pelas 21 horas, ' ' 
na Travessa da Agua · CIRCULO N.0 27 (Oriental) 

· de Flôr, 33, rogando-se v v 
a comparencia de to.. ft Afonso Augusto da Costa, Advogaão e an- A 
dos os seu! membros. f tigo presidente do ministerio. f 

Alfredo Pedro Guisado, Advogado e verea .. 
A Comissão Munici- dor de Lisboa. 

pai pede ás comissões v A t • J . d v 
paroquiais para envia- lft n on10 ose e Almeida, Medico e antigo ft 

, rem com a passivei , Presidente da Republica. 
brevidade para a sede, Antonio Maria da Silva, Engenheiro e antigo 
os nomes dos cidadãos X presidente do ministerio. X 
que devem constituir 11 José Mendes Nunes Loureiro, Comer .. 
bleas eleitorais 8 fim ciante .e antigo deputado. as mesas das assem- 1 

1 de serem requisitados Tomé Joaé de Barros de Queiroz, co• -
os respectivos alvarás. X merciante e antigo presidente do ministerio. 

A Comiss:t'o Municipal 1· CIRCULO N.0 28 (Ocidental) v 
pede aos presidentes ft 
das comissões paro- AlbePto Carlos da Silveira, Oficial gene• . • 
quiais do 3.º bairro, pa- . ral e antigo ministro. · . X 

· ra compai"ecerem na 1 Alexandre Ferreira, Comerciante e vereador 1 
sua sede, em qualquer de Lisboa. 
dia, até 2 de Novem- 1 Alfredo Rodrigues Gaspa .. , Oficial da ar· 
bro P .. oximofuturo, das mada e antigo presidente de ministerio. V 
21 ás 24 horas, a fim ft 

. de prestarem uma in- .• Amancio de Alpoi~, Advogado e funcií>nario 
formação que esta co• X publico. · X 
missão deseja. · I Daniel José Rodrigues, funcionario publico • 

e antigo ministro. · X 
DR. DOMINGOS PEREIRA • João Luís Ricardo, medico e antigo ministro. • 

O nosso querido amigo e ilus• 
tre presidente do ministerio, sr. 
dr. Domingos Pereira, com· 
quanto não possa ainda sair de 
casa, encontra-se sensivelmente 
muito melhor. ' ' 

Sua gentil filha vÍj melhoran-
do lentamente. \ 

Fazemos sinceros e ardentes 
votos pelas rapidas e complê
tas melhoras dos ilustres enfer· 
mos. 

Monumento a França Borges 
Transporte. • • • .... 9.578$95 

Serafim de Almeida. ...... 10100 

A transportar ••• · 9.588:$95 

N. da R. - A Comissão promotora dD 
monumento, que ha-de consagrar a me
moria de França Borges, resolveu pas
sar para O Rebat,e a respectiva subscri
ção. Assim todos os correligionarios 9 
admiradores de França Borges podem 
enviar-nos 0s seus donativos para esse 
fim. 

* Foi ontem retirado o tapume do mo. 
numento, erigido na Praça Rio de Ja· 
neiro, á memoria do nosso saudoso e 
inolvidavel amigo, vibrant e jornalista 
da Republica que foi Fran9a Borges. 

o monumento encontra-se envolto em 
lona, até á sua inauguração. a r11aliza r 
dentro de l!reves ctia11. 

•xmx XIDtil-X•n-x-mxmxmxaxl 
IEJ l!J gues Gaspar, engenheiro Herculano Ga-

p R o p A G ANDA 
lhardo, dr. Amancio de Alpoim e dr, 
João Luís Ricardo. 

,. DIA 5 

E L E 1 T O R A L No Centro Alferes Malheiro 
Campo Grande 

r."I l>- ---t r.!'11 Oradores : Alexandre Ferreira, dr. 
..:,m · · · &:.I Daniel Rodrigues, Comandante Rodri· 

· A Comissão Municipal 
do P. R. P., resolveu 
realizar na proxima 
semana as seguintes 
sessões de propagan
da, ás 21 horas: 

DIA 2 

No Centro Republicano de Belem 

gues Gaspar, engenheiro Herculano Ga
lhardo, dr. Amancio de A lpoim e dr. 
João Luís Ricardo. 

DIA 6 

No Gremio Tomaz Cabreira 
Rua Alves Correia, 177, 2.0 

Oradores: engenheiro Antonio Maria 
· da Silva, dr. BernardiGo Machado, Bar· 
ros Queiroz e dr. Alfredo Guisado. 

Oradores : Alexandre Ferreira, dr. 
Daniel Rodrigues, C?mandaute Rodri- Ler na 2.ª pagina 
gues Gaspar, engenheiro Herculano Ga· I 
lhardo, dr. Amancio de Alpoim e dr. -- • • • 
João Luís Ricardo. "D1ar10 Livre" 

DIA a e "Toques de Rebate" 
No Centro Republicano Dr. AI· 

berto Costa · 
Oradores: engenheiro Antonio Maria 

da Silva, dr. Bernardino Machado, Bar
ros Queiroz e dr. .A:lfredo Guisado. 

-· Carnide Escola Nooturna 
Oradores : Alexandre Ferreira, dr. 

Daniel Rodrigues,, Comandante Rodri-

A Bélgica e os mineiros 
BRUXEL AS, 30-A comissão uacic

são nacional mixta de minas resol vett 
·manter até no dia 30 de Novembro a 
·convenção relativa aos cambios com o 
aumento de 5 º[•· Por este motivo con
sidera-se afastada provisoriamente a 

_ gravo -

ou11s1 cnncos 
corno os elf.:?itores 

Por Alcobaça, circulo que 
tem de eleger 3 deputados, já 
conta 8 candidatos, e ainda não 
terminou o prazo de apresenta· 
cã,) de candidaturas. 

Já tinhamos os dois can dida· 
tos do nosso partido e dois ªª" 
cionalistas. Agora a pareceram 
mais os srs. Sinel de Cordes, 
Independente; Eloy, forças vi· 
vas; dr. Carlos Pereira, demo· 
cratíco; e Antonio Custodio do> 
Santos, tesoureiro ,da fazenda 
publica em Rio Maior, regiona .. 
lista. · 

O ultimo, que apresentou a 
sua declaração em Alcobaça no 
dia 28, como não tem quem o 
recomende, resolveu dirigir-se 
por carta a pessoas que, apesar 
de não conhecer, supõé inlluen .. 
tes. a implorar o seu auxilio. 

Tivemos oca.sião de ler urna 
interessante carta por ele escri· 
ta ao nosso amigo e pres tante 
correligionario de S. Martinho 
do Porto, sr. João Branco, em 
que lhe solicitava o seu patro• 

_cinio, afirmando ao mesmo tem· 
po que dispunha j á de elemen
tos que quasi lhe garantiam a 
candidatura. 

Afinal de contas, parece que 
terá uma duzia de votos em At. 
feiserão, de onde é natural, e 
um voto na Nazaré, de um seu 
cunhado. 

Lamentamos que o sr. San .. 
tos; velho republicano . do tem. 
po da propaganda. se exponha 
a um fracasso tão grande, sem 
se importar saber se a meia du· 
zia de votos que nada lhe aprcr 
veitam, irão transtornar a can .. 
didatura de algum republicano 
com muito maiores probabili
dades. 

Dos srs. Sinel de Cordes e 
Eloy nada ha ambem a recear, 
porque as forças a que preten. 
dem encostar-se, não lhes ligam 
nenhuma. 

A candidatura do nosso cor• 
religionario sr. dr. Carlos P~ 
reira ainda esperamos vê·la re• 
tirada, porque isso se impõe 
em nome da disciplina partida .. 
ria. E assim podemos continuar 
a garantir que a maioria de AI· , 
cobaça pertencerá á lista do nos• 
so partido e a minoria ao par• 

· tido nacionãlista . --""" ~ Ministerio da Guerra 
O sr. ministro da Guerra r ecebeu o~ 

t em os cumprimentos do novo adido mi
litar francê~, sr. co1mandante Delhause, 
q11e lhe foi apresentado pelo sr. mini11-
tro da França. 

GREGIA E BULGAHI~ 
Um inquerito ás causas 

do conflicto 
PARIS, 30. - O Conselho da Soei.; 

dade das Nações nomeou uma comissão 
de inque·rito ao conflicto greco-bulgaro, 
a qual é constituída por dois civis, um 
sueco e um holandês, e por dois oficiais, 
um fran cês e nm italiano. 

O íuquerito será realizalilo no proprio 
loca! e a comissão t em de reunir em 
Genebra, a 6 de Novembro, a fim de 
elaborar o respectivo rcilatorio, que seri 
presente ao Conselb.o, para cst o então 
deliberar em definitivo. 


