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O consôrcio da inteli-

gência com a réalidade

\^nsina-nos Santo Tomas, a cujo pa-

trocínio nos'confíamos, que a verdade não

c mais que «adaequatio intelectus et rei»,

—

o consôrcio da inteliaência com a rea-

lidade. Åo consôrcio de inteligência com a

'

realidade precisam de se subirnrfer mo-

desta, mas vitalUadoramente, os que em

Portugal se devotaram å cruzada da sal-

vacão nacional. §6 assim itmu «élite» se

produzirá e educard.

AXTOX/O S. WD/X/l. 1

f.S'o livro A prol do comum. . . )
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O bom caminho da peflexão
II m m III III III III III III III III III: II

Desdc Janeiro do corrente ano vem cultivando— , níão,
—

preciosos ensinamentos de

benc/ica int/uência, ponderados, salutares e cordeais, sob o império dêste raciocínio — o bom ca-

minho da reflexão.

/ Que de esforcos por amor dcsla inicialiva, de ideas condutoras, gracas a dedicactes iltts-

tres e brilhanles, de outros lan/os valores intclectuais da vida contemporânea !

Honram, com a exuberáncia do sett taiento, esta iniciativa de A llníão, fiomens de reco-*'

nhccido vator inlelectual—nota preciosa e recordar os seus nomes :— G a b ra I Moncada, Amorim

Girão, Gunha Goncalves, Marcello Gaetano, Afrânio Peixoto, Miguel Sancho Izquierdo,
Almeida Eusébio, Domingos Pinto Goelho, Antônio Gabral, José Mariano Mota, Oliveira

Guimarãis. Martins de Garvalho, Nov-j Gampelo, Fidelino de Figueiredo, Felipe Gil Ga-

sares e Tristão de Athayde.
Para betn prossegttir, apresentamos agora um depoimento que tem, a par do valor em

evidência, o méri/o de ter sido feilo onde. os deveres patriáticos, práprios das acluais circunstân-
cias da vi.zinha Espanha, pcdem a presenca do seu ilustre autor, o sr. Doutor Eduardũ Perez-

-Griffo, ptofessor da /'aculdaJc de Direito da Universidade dc Valladolid :

JLocdinc a mí, cn este breve tr.ibajo meditar

y retlexíonar sobre cl porvenir de \a ícleo v

del conccpto clel Lstado, qtie ha snfrido a tra-

vcs dc ciclos historicos varíaciones al parecer

brnscas, cuando cn vcrdad lian sído propor-

cíonada a una completa sistcmatÍHacion.

Se ha tiido síemprc cn estas ínvcsticjacio-
ncs de ccnlrar el problcma no en los cxlre-

mos, sino en el ccntro medio del ser de las

cosas polítícas, v por cso cs mas imprescíndi-
'ole plantearnos esta cuestiôn conccptual, en

— cl marco cxacto dc nuestra vision lĩlosôtica,
vísícín que no es otra que la sínccramentc cs-

colás'iiqi,"porque mc considcro convencído

por los tet)lo<bíos jurĩstas del sí<<lo XVI espa-

íĩol, por Vitoria v SuareH v Covarrubias v

VáHquez y Soto v Aĩpilcueta. .

., para quic-
nes el Lstado, está clotado de una plena So-

berania en la que los índividuos participan
con dcreclios (personalismo) v deberes (Trans-
personalísmo).

Así sentada esta afirmacion, facíl es refutar
el scntido formalistíco del Lstado Moderno,

que aparecc en ciuicnes lo lian teorÍHado con

sentido unicamente racional, Lasbv, Kclscn v

su escucla víenesa, el propio Herman íleller

v el inícíador de todo cste proceso fllosôiĩco-

-juridico Jellineck, cuvas tcorias ronan man-

chadas el polvo misero de sti derrota.

Ante esta rcalidad bien de manilîesta por

el fracaso de los reyimenes democratícos, liav

quícnes adoptan una posícícín esclusivamente

,

• empiríca, o inuv positivista sín darse cuenta

'', ieme le ocurrc a Uicoroes Gurvítch y ante-

riormente a Hauríou v Duouit. que ni en el

posítivismo ni cn el empirísmo está el secreto

del exacto sentido del concepto del Lstado,

porque este a mí juícío ní puede ser el mismo

en todas las epocas, ní debe serlo, 'va que en

cíeneía politíca, que es decír vida de ciclos,
no puede sino prescntirse en cada momento

el conccpto que es la formula que organiza
la vida de pucblos, en armonía con circunstan-

cias de civilÍEacíones tccnícas, geograficas,
culturales v racíales.

I:n la c;poca anterior a la lev escrita, son

tribus, gcns, ciudades, en las que se a^rupan

los índivíduos que forman el ser politico. .Mas

tarcle v con la lcv escrita aparece el Lstado,
cn su ĩormula cn su anhelo totalitarío quc

pierde con !a destruccion prímero del Impe-
río Romano de U>ccidente v despues con la

destruccíon de Iiisancío, Imperio Oriental de

rico contenido clentifico. Ll feudalísmo época
de la historía no-nata, como es calificada por
investíoadores tr.H- acarreada el ínsoluble pro-
blema que ni Salísburv ni Cuillermo de Ocám

pudieron rcscilver. Solo un texto, que es esco-

lastíco prcvec circustancias v apunta las vias

del futuro «La Cíudad de Dios» d S. Agus-
tin, en la que hov como nuevo \'" hemos

de tijar nuestra atencíon quienes con sentído

tccSrico observemos los fenomenos, mejor di-
cho los latídt^s del mundo en sus luchas de

conceptos, de interpretacíoncs v de estilo.

Medite el lector, en Ia Guerra Civil de mi

Patria Lspana, de la que sov soldado belíge-
rante, al lado de mi Caudillo el Generalisimo
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Lranco, v medite tambien en ia conquista ím-

perial de Abisinía v entonces tendrá que de-

ducír que el estilo Agustiníano dc la vicla se

impone en el mundo, no por incurrír en un

absolutísmo torpe y hasta perverso, sino en

un totalitarismo en el que qucpa el persona-
lismo «E1 Esladø para el indíviduo» v el

trans-personalísmo «1:1 indivíduo ,>< ra el Ls-

tado», concepcion politíca meclía que no po-

dia lograrse, ajustarse sin que el Absolutismo,

Regímen de Lslado y '<ĩ Democracía cxalta-

ciôn de valores jurídicos-racionales no justos,
sino formales, fracasaran por sus excesos ex-

tremistas y '<i humanidad viviera la realídad

de nucstros días. iCuantos ímproperios mere-

cid Lrederíco Cristĩan Wo!f cuando hablaba

del rcgimen patemo o Estado de Polícia! Ln

cambio sí Wolf vivícra no c\\cío qtie fucra el

teôríco, pero si seria totalitario, íormula mcdia

Y como tal vírtuosa y bella, va que con clla

encontraran los pueblos la paz de los espírí-
tus necesaríos para sus gestas de Imperíos;

precursores de acontecímientos cxtra-planeta-
rios. El mundo todo tendrá que hacerse tota-

litario para que unído por ese fajín, los hom-

bres salgan venciendo los obstaculos del eter

Y logren porque Díos lo permita contactos

extra-planetarios de índíscutibles perespec-

tivas.

Más para lograr cste sentído «totalitarío» ;

se precísa una exaltaciôn grande de los valo-

res morales y éticos, del sentido religioso dc

la vída, del sentímiento de Patría, de la idea

de cultura, dc nacíôn, cle deber, v claro cstá

de Derecho. El Estado en su concepto no

puedc ser otro que esc Estado Justo, tolerante

Y íntransigente que mediatíce al índividuo, no

para hacerlo su csclavo síno para labratie su

felicídad, el Estado ha de díríjír todos sus

actos para la realÍHacicSn cle la idea moral en

sus detalles ínfimos y para cllo nada como

sentir Ia ídca de Justicia ctlic ni es completa-
mente distínta ni ídentíca a la idea moral va

que como dijo Pitche es una etapa indispen-
sable para la realizacion de la ídea moral, en

la que centro yo unícamcnte el concepto dcl

moderno £stacĩo en mi prísma de hoy, total-

mente catôlíco y escolastico por consignicnte.
El concepto dci bstado v su idea no tíene,

ní en la practíca dc !a vída, ni en ci lcrreno

de la teoría, nada mas que un porvcnír cual

es el porvenir de la Moral, como cicncia cn

positivaciôn v el porvenir de la vida como

anhelo dc superaciôn moral, cn pueblos v en

civílÍHacíones.

Este es a mi juicío el gran éxito del Lstado

lotalitario que no solamente armoniza el de-

recho con el clebcr de sus subdítos v su felicí-

dad, sino que csta la logra mediante exalta-

ciones no materialístas v groseras sino espirĩ-
tuales y herôicas v sobre todo Morales,

k?ciigiosas, Crístianas v Catôlicas únícas ma-

nera de que en su orbíta, encuentren una total

solucíon las cucstíones socíales, que si consti-

tuven problemas, es porque el marxísmo en

sus luchas de clases ccntra cl provenír del

mundo, sin querer advertir, que este no puede
estar nada mas que en la convivencia, me-

díante el sentído justo v moral de aplícacio-
nes estatales.

Lduardo Perez-Grifeo

■¥■ • ¥

Centĩo Cilito PoitniÊ

SiMM'otai'iado Goral do (\ (.!. \\

A bem da solucão de casos pendentes, de-

vem, os ínteressados, ter presente o seguinte :

—O uso, administraccio e conservagão dos

bens cedidos ås Corporagôes do Cuĩto nao

são extensivos a outras entidades; porém,

quando não sejam respeitados os díreiios das

referidas Corporagôes, devem, as Corporagôes —
-.

ínteressadas, apresentar a Sua Ex.^ o sr. Minis"

tro da Justica o pedído de proviuências^iyîe-
oando de modo concreto os fundamentos da

mesma petígacx
—Quando um sôcio protector de determi-

nada Casa do Povo mude de residência, para
fora da respectiva freguesía, não íîca desobrí-

oado do pagamcnto da sua quota na Casa do

Povo da fresjuesia cinde possui propriedades
e deíxou de resídir. E obríoadc? a pagar. (Ar-

tigo 15.° do Decreto n.° 23:051).

¥ • *

(js nossos îiiniii'os

Bispo de Portalegre

l)e passagcm por esla cidade, dispensou-
-nos a honra da sua visíta, o que muito esti-

mamos, Sua Ex.a Rev."'<> o Senhor Bispo de

Portalegre, D. Domingos Maria Prutuoso, quc
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seguiu no passado d\a 25 com destíno â Cí-

dade do Vaticano.

A Sua Ex.'1 apresentamos os nossos respeí-
tosos agradecimcntos e os melhores voios de

boa viagem.

m

ReceBemos também a amável visíta dos

srs. : Dr. Antônio Maria de Pinho, professor do
Liceu Rodrígues de Lreítas, do Pôrto; Padre

Martinho Pinto da Rocha, proiessor do Semi-

nárío de Santarém, Dr. Antônío de Andrade

Rebélo, conservador da Biblioteca Públíca de

Evora e Dr. José Maria Braga da Cruz, depu-
tado da Nagão, acompanhado de seu fĩlho,
Dr. Guilherme Braga cla CrtiH.

Os nossos agradecimcntos.

m

Temos honrosa satísfagão em retribuír os

nossos gratos cumprimentos aos srs. Drs. Lran-

cisco Paula Brito Jiiníor e Vítor Eduardo Ver-

dades de Faria, ílustres consules de Portugal
no Río de laneíro e Nova York.

m

Teve a amabílidade cle vír apresentar-nos

cumprimentos de despedída, ao rcgressar a

N'ova York, o sr. D. Eugénio Villar, actívo sô-

cio da firma Villar & Osôrío daquela cídaclc

.». norte-amerĩcana.

D. Eugénío Villar, ainda que resídente na

Ai$éxi£a do Norte, sente o entusíasmo do amor
â sua Pátria-Mãi—Espanha— e, durante a sua

estada em Poitugal, não ocultou a sua admi-

ragão ao visitar alguns dos mais importantes
monumentos do nosso país.

Muito agradecemos a gentíleHa da visita.

-— —

¥• • *
-

Impedir, com todo o rigor, tanto nas casas

públicas, como nas particularcs, o jôgo qtte é

proíbido pelas teis, atttoando e prencicndo em

tfagrante as pessoas qne encontrar a fa.zê-lo,
e o dono da casa aonde êle se ti.zer; e reme-

tendo todos, com o competente auto, ao Jttiz,
a qtte/n o confiecimento do caso pertencer.

(Do artt]fo iø.o do Projec/o dc I.ei, sôbre a

relortna da AdminisfracJo Ptíblica, apre-
scntado a Câmara dos Deputados, pclo
Conselheiro A. R. O. Lopes liranco.
LoleccJo dos Projectos Je Lei, do mesmo

deputado, cdicJo do ano de IS66/.

Factos s ias

0 acto oloitural das Jmitas de

Fregnesia roiriston era todo

o país altas percentaíi'ens de

votantos

É de notar a concorrêncía de eleílores âs

assembleias eleitoraís de todo o país, para a

eleígão das novas Juntas de Freguesía.
Os resultados das eleicôes traduzídos em

números mostram bem o interêsse dos eleíto-

res, índo votar em grande maíoría na eleígão
das respectivas Juntas.

As quarenta e três treguesias que formam

o coneelho de Lisboa, o maís populoso do

país, portanto, com maior númcro de eleito-

res, elegeram, no passado dia 24 do corrente

més, as suas Juntas de Freguesía.
O acto cleitoral decorrcu em tôdas as as-

sembleias da capital com uníctade e dísciplina,
sendo de notar, na concorrência âs urnas,

muitas eleitoras.

O Sr. Dr. Oliveíra Salazar, ilustre chefe do

Govêrno, exerceu o seu direito de voto na

l.a seccao da assembleía eleítoral da fregue-
sia de Camôes.

A presenga do Sr. Dr. Oliveira Salazar na

sala da assembleía eleitoral despertou uma

carinhosa ovagão dos eleítores presentes.
No amplo gímnásío do Líceu de Camôes,

onde se encontravam instaladas as cinco sec-

gcies de voto da freguesia de S. Sebastíão da

Pedreíra, votaram os Srs. Minístros do Interíor,
Obras Públicas, Justiga, Marinha, e da Agri-
cultura.

Os Srs. Mínistro das Colônias e Sub-Secre-

tárío dc Estado das Corporagôes exerceram
o seu direíto de voto na assembleía eleitoral

da freguesía de Santos.

O Sr. Dr. Márío Pais de Sousa, ilustre Mí-

nistro do Interíor, visítou algiimas _
: b'cias

de voto, acompanhado pelo seu c . u cic 'ja-
binete e do Sr. Governador Civíl de Lísboa,
sendo alvo de grandes manífestagôes de

aplauso por parte dos eleitores.

Depois seguiu para o seu gabinete, onde

acompanliou a marcha da eleígão, cujo resul-

tado transmítíu aos Srs. Presidentes da Repú-
blica e do Conselho.
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O Sr. Ministro do Intcrior transmitíu ã ím-

prensa as suas agradáveis impressôes sôbre o

acto eleitoral, que damos a seguír:
«Logo de manhã, ao percorrcr as várias

assembleías da capítal, me ficou a magnífĩca
ímpressão de que o acto eleitoral tería o sí-

gnificado que cle antemão se prevíra. L não

enganeí: As pcrccntagens altas que vêm sendo

comunícadas ao Mínístérío mostram bem o

lntorcssos rnrais

TESTEMUNHOS DE UMA CAMPANHA

ACOMPANHADA DE JUSTICA

Um mal basfante notado, e a imprensa não

o oculta, é a crcsccntc morosidade de proví-
dências legais de protecgão ã propriedade
rural.

Eís porque nunca será de maís estimular

carinho, o ínterêsse que ao povo de Lísboa

mereceu a cleígão das suas Juntas de fregue-
sia. Tudo ísto revela também que a importân-
cia do acto foí por todos compreendida e que

o novo regíme cm marcha tem o apoío de

todos os bons portugueses. Saliento ainda que
entre os muitos factores que contríbuíram para

cste cxito, tcm um notável lugar a Imprensa,
a quem agradego a colaboragão prestada*.

qucm de dircito a que nãc deixem de prestar

atengão a eloqũência das razôes que justitî-
Ccim cssas providências.

A cxtenscto do mat' não merece indife-

renga, antes, persuade da necessidade de to-

dos os esforgos, abríido assím oportunídade

para partilharmos <io apcio de providêncías

que ciefcnclam or frutos dos campos, tal a

montanha de qteixumes; porquanto é bem

certo que a ge'te agrícola da pequena pro-

priedade vive dificuldades e fadígas, e nem

0 Sr. Dr. Olivcíra Salazar votando na assembleia eleitoral - l.a sec^ão — da freguesia de Camôes, desta cidade

ft'ûto dc «0 Comércio do Pôrtoti

■k •
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umas nem oulras cstimulam â indiíercnga os

podeies públícos.
Conslatam a necessídade dc urgentes me-

didas os expressívos trechos quc vamos trans-

crever, respectívamcnte, dos semanários regio-
nalistas «0 llhavense* e «Cidade de Tomar»:

"Sabemos até de lavradores que têm sido vílimas de

vingancas pesso.iK aniqiiilando-se-llics pinhais, destruíndo-

-sc-Ihcs vinhas. arrancando-se-lhes catr.pos dc milho e de

fcijcio. E como todos cstes bons servicos são feitos de noile,

pcla calada da noíle tenehrosa, fĩcam impuncs e os seus

atttorcs a rirem-se da infâmia eomctida.

Mas não são sô cstes os actos vandalicos pralicados

pelos malfeitores.

Ilá aínda a sobre-carga clos incendicírios qtic por sua

vez se vingam de qualqucr ninharia lancando fogo a me-

das de palha, a ccieiros e casas de arrecadacão. Ainda há

iiiuilo pouco tcmpo ardeti ti:n prédio a tima : i.itura c

ainda hoje não se sabe o molívo por que lal sttccdcu.

Em casa ninguém fttmava, iiingucm por scu lurno tinha

pcnclrado no prcdio para qnalquer fîm. Achava-se t'cchado

e resguardado cla comunicacão cxterior e no entanto, dtitn

inomenlo para o outro, viram-no envolto em chamas,

destruído c perdido conjuntamentc com o scu recheio...

Acérca do mesmo assunto alvilra o sema-

nário «Cidade de Tomar» :

"Ora, se aos abaslados proprielários é lícita a gtiarda

dos seus bens, por eonta-prcSpria, já o não c aos pequenos

lavradores qttc não posstteni o preciso para essa fiscaliĩa-

cão, visto não auferircm das terras senão o imprescindívcl

para as despcsas da sua casa agrícola.

Nesta conformidade o que urge'?: a criacão dc uma

Polícía Rural, corpo formado por guardas campcstrcs e

florestais para cuidar tambcm da caca c da pesca, vigiando

soticítamente tôda cssa riqueĩa de Ncrte a Sul c garan-

lindo o trabalho e o dispcndío, qtier cos grandes como

dos pequcnos lavradores, cuja producão éo pão do povo.

Cttide o Govcrno desta útil ntedida, que o País Ihc

fîcará grato, porquatito cla se impôe c constituc o ciamor

popular.,,

* # *

Xo canipo da accão

das (1as;is do Povo

Quadros de vida

Realidales palpitantes

Porque licam bem dentrc t]0 intercsse que

temos díspensado, nos Liltiiios ntimeros de

A União, a bem das Casas do Povo, apresen-
tamos maís dc)ís testemunhos que revelam a

rectidão das intetigôes dos respectivos signa-
táríos; pondo aincla em evidência, â luz das^i'
círcunstâncías, íntengôes e alvítres que berrrr'-."'.
suscítam cstudo e solucao, vísto que saem do

conhecímento prático, sem lhes faltar o tom '■■':."

cle patriôtíca confianga.
Temos assím a boa satísfagão de os repro-

clllHÍI":

Distrito e concelho de Viana do Castelo

CA5A DO POVO

1)1:

LAMIESES

Lanhcses, 1S de Otitubro de 1937

...Sr:

E.s o quc se me oferece di;er para que esta Casa do

Povo realiĩe inteiramentc o fim para que foi críada:

1 ." Ter sedc prôpría—Xas aldeias muito pobres, como

csta, a comparticipacão do Estado para o edifício social s

devcria scr maior.

2.° Haver cota mínima de 2$50 para os sácios protec-

(ores Nesta rcgião todos são pequenos lavradores, ou,

por outra, os mais remediados são pequenos lavradores

qtic iicio podcm pagar ?Sûû mensais.

3." Subsídio do Eslado—Scm um constante auxílio do

Itslaclo, esta Casa do Povo difîcilmcntc poderá realiĩar

inteiramenle o fim para que foi críada.

A BEM DA NACÃO.

0 1." V0GAL DA A. G.

a) Gabricl Antonio Manuet Goncalves

u

Distrito de Santarém

(Concelho de Tôrres Novas)

CASA DO POVO

DI:

ZH'.k'EII^A

(RELATCk'IC DA DIRECCÃO)

Prcĩados Consôcios

Em virlude das circttnstâncias tinancciras, não nos ê

poisívcl íaxer latna exposicao dos factos passados nesta

gcrcncia, ccnittdo prccttraremos na medida do possível dat

iima pequena idea, cmbcra contra a nossa vontade, dos

trabalhos efcc/uados, para o que passamos a resumi-los :
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Fechámos o ano anterior com 279 associados, sendo

o movimento dêste ano:

(Inscritos S)
— 2S7

Ealccidos 3

Eliminados S

Auscntes t 13

Exís cm par.i 1937 272

Algumas inscricôcã hottvc, tnas algumas inaís se po-

diam faĩer sc a siluaeão cconômica mcihorassc um pouco,

assím distribuídos

Sôeios proiectores 20

cícctivos 252

272

Em rcfcrcncía a adnhnistraeão tcm ela sido t'eila com

o niaior cntciio c acomodada âs circunstáncias.

Não tcm csta Casa do Povo, clonativos ou subsidios

permanentcs alcm das eotas dos seus sôcios. Portanto a

sua cotiĩacão mal chcga para os scus cncargos, quanto

mais aprcscntar saldos apreeiáveis. Pelo balancetc apre-

sentado podeís faner iclea dci distribuîcão das suas \erbas.

BALANCETE

HECEITA

Saldo cm cat'xa do ano anlettor 67't$00

N Depásito 1 752 C. G. IX (Caixa Previdcncia) . 't . OOûSoo

Cobranca de cotas 5.1 99$so

Produ/o de festas e especta'culos 7 . 0t4$90

Rccci/as diversas 30$00

Donattvos diverscs / . 055$oo

Soma // . 9~5$'<o

DESPHSA

Rendas da sede 600$00

Servico clinico no 4.° semcstrc de 1935 e i.°

de 1936 3. 600$00

.1 professora (attla de costura) 550$00

Ac cobrador 10 °
c s, cobrancas 5I9$95

Medicamcnlos 7i>$$0

Assistência, esmolas c ge'neros 27i$no

Passagcns fora do concclho S7$10

Auxílio por falta de trabalho 305500

Atiictuer dc camicnetas (Santarc'm) 5. . ..... 165000

Despcsas Gerat's 3t9$05

Idem das festas 7 de Junho e :'6 dcjttlho .... cS'/o"570

Idem pelo Nalal, agasalhos e brinquedos H50$oo

Tm depási/o n Caixa E. Portuuuesa 't . 000$00

Saldo para 1937 / ts$00

Soma lotal / / . 975$'i0

Não figura o pagamento do 2." scincstre (l<?36) ao

médico pclo motivo deestar cm cobranca cotas em atraro,

assim como as que estão em tribunal qttc ainda íicio foram

liouidadas. O inverno passado Irouxe além de atrazo nas

C'ius o terrnos cjne auxiliar na medida do possível certos

ratialhos que se realizaram pela crise de trabalho.

uir.as rcfcrcncias íiĩemos nolar o que foi o nosso

desciivoKimento ncsta gerência c niais não se pode reali-

a; ..icvitlo a situacão econômica nao ser satisfatária.

Con^eguimos a instalacão dc um curso nocturno.

- Eoí-nos comunicado pcia Administracão Geral dos

Corrcios quc o nosso pcdído acêrca da instalacão tclefcí-

nica íoí tomado em consideracão, dependendo das novas

laxas a publicar.

líecebcmos do Grémio dos Armazenistas de Vinho

25CS00 para dĩstribttir em géncros pelo rigoroso inverno,

assim como 300S00 da Eederacão Nacíonal dos Industríais

de Moagcm para sercm cmpregados em beneíício da po-

pula;ão empregando pcssoal descmprcgado.
—Obtivcmos descontos dc 10, 12 e 15 por ccnto nas

receitas mcdicas.

— Eoram-nos enviadas 2 sacas de massa (100 kl.)

oferta da "Ecíbrica Itali,.. qtte distribuímos pelos mais ne-

cessitados c bcm assim 4 sacas de farinha que teve o

mesmo dcstino, cnviadas pclo Ex.mo Sr. Adminístrador

do Concelho.

A pedído da iábrica "A Renova, pedimos supe-

rioniiciite que era cle um alcancc cconomico a stta rea-

bcrtura, o que muito benefĩciava esta populacão em vir-

lude da sua situacão econômica scr grave.

- Pedimos a Ccîmara de i'cîrrcs Novas auxílio a-lĩm-de

daruios trabalho em caminhos empregando pessoal de-

seiiipregado.
— Concorrcmos ás íeslas em Santarcm, alugando 3

camionctes que levaram scicios e famílias assistindo, ao al-

môco dc hoinenagem a Sua lix.-1 o Sr. Presidcnte da Re-

pública, o Presidenlc da Assembleia Geral dcsla Casa do

Povo.

-- Rcaliscimos fcslas em 7 de Junho e 26 de Julho a

favor desta Casa do Povo com cxposiccĩo cle trabalhos

exectitados pelas fîlhas dos såcios, sendo a última assis-

tida dol:x.moSr. Aclministrador do Concelho e Presidente

da Câmara <iue ncsta ocasião inauguraram as reparacôes

íeítas na fonte c caminhos a csta dírigidos, tcndo â noite

havido cspectaculo abrilhantado pclo grupo da Meia-Via.

k'eclamámos á Administracão Geral dos Correios

c ao jornal O Sc'culo pela distribuicão írrt gttlar da corres-

ponclcncía para esta localidade.

—Por tim grupo dc amigos icsla Casa do Povo foi

levado a eíeito um espectaculo a favor de uin scício pelo

sen precárío estado de saúclc.

-i'oram atixados convttes aos sOcios para se inscre-

verem ua Legicĩo Poiiugtiísa.
— Pcias datas de 2S dc Maio, Pciscoa, 5 de Outubro e

Natal díslribuímos esmolas cm dínheiro e gc'ncros, sendo

no último Natal arnnda uma árvore. com distribuĩcão de

agasalhos e brinquídos aos filhos dos sôcios mais neces-

sitados para o que nos foi enviado pelo Ex.mo Sr. Sccre-
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tcírio das Corporacocs a quantia de 50CSC0 para csse fim

— A mais algumas notas nos podiamos referír, como

auxilios e assistcncia médica aos mais desprolegidos mas

isto ittlgamos que bastará porque o espaco escasseia.

Algumas Casas do Povo progridem melhor do que

outras pcia protcccão quc lhes dispensam os scus sôcios

protectores em virtucle do meio onde funcionam, oulras

Iĸí que, afastadas dêsscs mcios, são ialhas quási de tcxla a

proteccão.

Encravadas c afastadas ás vczes a 8 e mais quilôme-

tros de vilas sem comunicagôes para casos mais urgenles

ondc íalta tudo por assim dizer, o seu viver c maís diíicil,
mais difícil se lorna a assistência nestas condicôes pres-

lada por essas Casas do Povo.

Mais iicĩo sc pôdc fazer.

Dcsde que não haja a compreensão e auxilio prcs-

tado a estas institui'côes pelcs qtie mais possam auxiliar,

dilicilnicnte progridem.

Para que as Casas do Povo cumpram com a mis-;ão

que Ihes compete, c imprescindivci que a stta roda se reti-

nam os que possam ajudá-las, forneccndo-lhes os mcíos

maleriaís e morais dc quc clas precízam. para por sua vez

dispensai' o auxilio necessário.

Achanios jttslo o critcrio da Casa do Povo de k'io

Maior scgundo ttma stia círcular ctu que alvilrava uma

rctínião de lodos os presiclentcs das Casas do Povo do

distrilo para troca cle impressôes junto do Delegado res-

pcctivo. <■', E porqttc não se rcalizam cias duas ou trcs vc-

zes por ano? Muito se lucraría ncssas reúniôcs apontando

cada um as suas dilĩctildades.

Ilcí no país espalhaclas ccrca de 203 Casas do Povo,

cabcndo ao dislrilo dc Santarém umas 17 aproximada-

mente. Julgamos não errar que ncm tôdas vivcm dcsaío-

gadamcrite, e é possível mcsmo que parte delas se mante-

nham com dificuldade, sobretudo as que se encontram

fora dos meios comercíais ou industriaís cotuo a esta

sucede

A terminar desejamos pelo seu esfôrgo e boa vontade

agradecer :

Ao Ex.'"J Sr. Dr. Carlos G. Tagulha, di^jno DelegaJo

dêste Distrito do I. X. T. P. o auxí/io moral e material que

nos dispensott.

Ao Ex.'"° Sr. Dr. Jose' Vasques Tenreiro, me'dico assis-

tcnte desta Casa do Povo pela stia boa vontadc e dedica-

cao em acttdir prontamenle âs chamadas urgentes (113)

alc'in da sua consttlta semanul (em me'dia « a 10 dccntcs)

os nossos agradecimentos.

Ao Ex."'° Sr. Dr. Carlcs Slendes e mais índividtialida-

des da Câinara de Târres Xovas, pclo auxilio qtte nos t'oi

prcstado pela crise coin que esta povoacJo passou pela

falla de trabalho ale'tn de outros.

Ás /;.v.""« Sr.J1 D. Tncarnacao Dtquc e Irene Dttqite

pela sua dcdicacão c crientacao dos trabalfios a seu cargo

como dírigentes da sala de cos/ura.
,

Á Ex.m°< Sr." D. Cclavía C. da Cosía pelo seu auxílio'

moral e material.

Ao Ex.'"° Sr. Jose'Martins, como nosso cobrador pelo

seu valioso auxílio.

Emfím a lodos mais que concorreram com o seu tra-

balho c esfôrco para o engrandecimento desta Casa do

Povo.

libreira, 31 de Destcmbro de 1936.

A DIRECCÃO.

* • ■¥•

Eni Proenca-a-Volha

AUXILIANDO A MISERICÔRDIA

LOCAL

O zêlo de uma assistcncia duradoíra, a

ímortiticar a pobrena, dando-lhe os indispen-
saveis auxílios— eis a prátíca crísta das Mise-

riccírclias.

Porauc iicão há Mísericcírdías assim, que

não contém dedicagocs beneméritas, bem íns-

pirados andam os qtie manifestam de qual-
quer sorte a sua dedicagão, a-fim-de obter

rcsultados por amor da cruzada salutar e

bemfazeja das Misericôrdías, ajudando-as con-
soante as círcunstâncias.

Assim jiarece a líc.cto de uma festa, realí-
zada Setembro passado. em Proenga-a-Velha,
concellio de Idanha-a-Nova, acalentada pelo
bairrismo local, apanágio das terras progressi-
vas quando retempera as vontades e as faz

irradiar energías que sirvam os ínterêsses de

todos.

L tão sômente quanto se entende do dís-

curso proferido na referida festa pelo nosso

amigo Sr. Antcmío María da Rocha, ílustre
comíssárío dci Govêrno junto do Grémio do

Milho Colonial Português, que damos na ín-

tegra :

MlNHAS Semiokas E MEUS SEMIORES:

O raiar do sol de hoje anunciou na sua refulgência

ttm dia festivo nesta terra, e abencoado pela graca de

Deus, clcsdc a comunhão das criancas—solenidade repleta

dc pura íé para entes juvcnis se poderem enquadrar com-

pletamente nos mandamentos da Igreja
—â celebracão da

primeira missa de um digno tilho dêste povo, acto também

solene por ser mais um combatente da causa espiritual,
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em que a espada é a Cruz para convcnccr aqucles que
.andam arredados do caminho da verdade, e finalmente ã

récita de benefĩcência pelos estudantes !

Com efeito, quando do sentimento resulte manifcsta-

cão de civismo —

scia qual íôr a origem
—

cumpre-nos

apoíar, acarínhar c homenagear, a tílulo de estímulo e de

reconhecimcnto, quem posstic lão aprcciados mcritos,
a-fim-de se aperfeigoarem os cspíri'.os n ., cspectativa da

vanguarda da civili;acão. a bcm da humauidade.

Atraído, pois, oor êste íuiidameiitai princípio que

dcve nortear as almas bcm inlencionadcis, iicio mc suscila-

ram dtividas em acedcr ao honroso convitc dcsta falange
da Mocidadc Portuguesa, dignamcnte constituída pelos es-

ludanlcs de Proenca-a-Velha, a-fim-dc scr apresenlada a

V. Ex.as neste improvisado teatro. onde vão ser exibídos

intcressantes ntimcros do seu vasto programa, quer pclo

apreciado clenco, t|ticr pcio rc<|uinle da grat;a, deixando

Iransparcccr as espcrancas dos setts valores íuturos, por-

quanto os rapazes tte hoje serão os homens de amaiihã,
os verdatleiros continuadores da grandiosa Obra de Sa-

lazar !

Mas, nesta manifcstacão cívica, há um íacto quc caloti

profundamente no meu espirito—o gesto bemfeitor, por o

produto da récila se deslínar á Mísericordia desla fre-

gucsia !

(Otteni não abracará e secundarcí o cdificante excm-

plo dêstes espíritos mogos quc, sacrificando o seu prôprio

repouso a qtte tcm jtts, proporcíonado pcias férias, em

compensacão das canseiras lectivas, trabalham em prol dc

uma santa cruzada, a bem dcsle povo ?

Suponho lodos quanlos se cncontram militando na

política do bcm comum.

Mttito me apraz verificar qtte o conhccimento cia IIis-

tciria de Portugal permitiu ao grupo estudantino conlerrâ-

nco a interprctacão lcígica, de cntre otitros factos, o notá-

vci rcferenlc cî criacão das MisericcSrdias pclo cspírito

allruista cla augttsta kaínha D. Lconor, virluosa Espôsa de

D. João II I

Chegado a êste capítulo muito tcria quc dizer : po-

rcm, a boa reflcxão aconselha-me fazê-lo cni tncihor

oportunidade, focando apenas outros assunlos que se me

afiguram de maior tlagrância.

m

Em prcsenca tlos mclhoranienlos proporcionados pe-

los homcns do Estado Novo, Procnca- cittanlo bastantc

tempo entregue â nicí política do indifcrentismo— não po-

dia dei.xar de enquadrar-se neste salutar pensamcnto do

Govêrno, ou seia pugnar pclo bem local.

Dêste modo, sob o imporlante au.xilio clo Estado, ini-

cíaram-sc e completaram-se alguns mclhoramenlos e ou-

tros em via de rcalizacão, eslando j.í concluído o princi-

pal que merece ser festivamcnte cngrandccido por éste

povo—o da cágua da Eonle da Taipa para um elegante

chafariz—honrando a ofcrta fidalga do Sr. loão Eilipe de

Melo Osôrio, Presidcnte da comissão concelhia da Llnião

Nacional, e todos quantos conlribuiram para tão impor-

lante benefício.

E, assím, deixamos de beber cígua das charcas, ãs vc-

zes escassa, mal chcgando para cozinhar, e de haver tan-

tos receĩos lerapculicos (antes tão justifîcados. . .) e pas-

samos a bcbcr água potável e abundantc, enlão ja utíli-

zacla por nossos avcSs, captada rccentemcntc em condi-

côes higicnicas, evitando-se andar de chapéu na tuão a

mendigar a das iontes prívadas.

Como filho desta terra— embora afastado em corpo,

há bastantes anos— sempre aquí tivc o mett espírito e, por

conseqiiência, compartílhei das dores dos scus males e cla

alegría do seu bem !

Dcsle modo, quando ienho cnsejo dc pugnar pclo

bcm rcgionalista c por rctlcxão ctc Proenca, como sucedeu

no tiltimo Congresso l'.eirão. visto o natural reconhcci-

mento ao mcio qtte me foi berco. onde comeceí a ter

consciência do Mundo, e. mormcnte, pcla scntida homc-

nagem á mcmáría dos que me são qtteridos.

I: sob esta intuîcão que o bairrismo dos beirôes pa.

tcnleado em qualquer parle do Mtindo ondc se cncontrem,

chega a tomar proporcôcsde maior entusíasmo, não admi-

i-atido, por conseguinte, que ao regrcssarem facam tudo

qtianto Ihes íôr possivel a bem da stta terra.

Pôsto isto, vollo ao principal motivo de meencontrar

no ttso da palavra, a-fiin-dc não abtisar, por muito tempo,

da vossa bcnévola c esclarccida atcncão.

m

NcSs, os que fomos cstudantes sc cvocarmos o nosso

passado de tanta saíidade— fase da vida em que sc supôc

tudo scr rosas e docuras
—verifĩcaremos que os cuidados

na preparaccĩo dos espíritos mocos de agora, quer no

campo inteleetual, quer no físico, são mclhores e cada vch

mais se devem acentuar, visto a natttral tendcncia progres-

siva no aperfeicoamento da Raca.

É sob csta inspiracão que os Governantes da actual

situacão política vão actualízando o ensino sob todos os

pontos de vista. sobretttdo quanto a instrucũo mílitar prc-

paratoria simultáneamente minístrada nos bancos das es-

colas— á scmelhanca do que se faz na llália e Alemanha—

a-tim-de tdda a gentc estar apta ã defcsa da Pálria !

Eís a razão principal da críacão da Mocidade Portu-

guesa, instituicão assaz intercssanle sob todos os aspectos,

conforme se constatou na deslttmbrante parada do último

2S de Maio, em que o rufar sentido dos tambores com os

acordes estiidcntes dos clarins, imensas bandeiras empu-

nhadas por vicosas energias e inarcha cadcnciada em

rítmo de aprumo, fazcndo-nos rccordar as tão faladas

paradas na antiga l-Joma, depoís de se ter desíraldado o

cslandarte lmperial nos povos do Ocidente !

Qtie emocâo senti nesse dia em que a plctora da ale-

"■'/ TOiF*
'

\-C'7*.-
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gria provocava jorros de lágrĩmas cm tôdas as fontcs or-

bitárias, prcnúncio dc complcta salisfacão jamais esqtic-

cída !

I-cVipazes! Não dcsvanccais clos propôsitos gerados
do cnsino que o Govcrno vos proporciona, para á iieric

c <|tie se camínha, por Dcus, pcia Pátria e por Salazar '.'
.. .

* • -¥■

Kvocando mn patriôLico discui'su

do íícniTalíssimo Franco

LspanhcMs: os que escutaís cm vossos lares

as notícias de I-cádio Caslilla, os que nas fren-

tes da balulha csculam os jicquenos rccepto-
rcs c|tie llies levam notícias dos iares e da

rcetagunrdu : espaiilníís cjue na zona vertne-

llia sofreis a baibárie de Moscovo c cjlic cs-

peruis a libcrtagão das tropas espanlĸias, to-
dos os (jtie mereccm o ciualilicalivo de espa-

nliôis da Lspanha granclc: a vds me diríjo.
L Ucîo me clíiijo com arenga dc soldado.

Vou sc') expor-vos o fundamcnto das voss.s

razôes e a fazcr um exame do que nos pro-

pomos para o íuturo.

Sería confusa a mínha exposicão sc não a

dívidisse em períodos, maís ou menos conca-

tcnados.

De aqui se conciuc c|iie ao falar da nossa

conduta se tenha por impicscindível um breve

exame do passado, ainda que seja para obtcr

uma experícncia a bem de oríentar as nossas

futuras decisôes.

A aniquilacão do patriotismo

Xao se trata de justiticar uma actuacão

que por ser íntegralmente nacíonal não pre-

císa de mclhor justiticagão. Esjianha (ao invo-

car c'ste nome facro-o com todo o meu amor)
sofría cicsde muilo tempo o dano de uinas

actívidades cia maís varíada ínciole, entrc as

cjuaís iicio íoí a mcnos prejiidicíal--há que re-

conhecê-lo -a de Lima corrcnte dc íntciectua-

lidade equívocada cjue, de|)rcciando tudo o

que signilicava pensamenlo verdadeíramentc

nacíonal, tinha prefcrcncias ()or tudo cjuanto
de cxtraordinárío se gerava cm outros países:

prcferêncías ideolôgícas umas vczcs, ao sabor

da liferatura claudícante de cmoccio pclas
doutrínas sovíétícas, cle um socíalismo furíoso,

alterac;ão de verdades da iic)ssa propria Ilís-

tc)ria que nos denunciavam como país cívilí-

zudo. Tudo ísto contribuíu para aníquilar no
povo cspanhol o scntimento patriôtíco. Assim
não é de cstranhar a trajectdria que faul-

mcnte havía de ser descríta.

Pcrdído o carácter do nosso povo, com

vergonha do nosso presente e olvido do noss<)

passado, íalhos de confianga no nosso futuro,
receosos de não ter uma concepgão moderna

das coísas, não se eslranha que chegasse um

momento em que tivesse rcpercussão tudo

quanto fôra elemento de ddío propdsíto de

desgrcgacãc) entre os díversos factores que

íntegram as fôrc,as |)iodutoras de riqueza.
Dcpoís cle conseguido o assassinato moral

dum povo sumício no abísmo, não é difícil en-

trogci-Io, vendê-lo ao melhor comprador, pro-
testando uma mesma tendéncĩa ídeolôgica,
para submeté-lo como colônía e como van-

guuicia ita luta conlra a civilizagão e a so-

ciedade.

Antc um pavoroso futuro

Tũl era a nossa sítuac,ão. Entretanto a

nossa balanca comercíal, favorável, tornava-
-se acivcrsa.

Os pmdutos do nosso solo, deprecíaram-
-se. Críaram-se obstáculos a quanto signifĩ-
cava brilho da nossa pmpría jiersonalidade,
e que se |)rctcnclia rectíficar. Tratava-se de

rcduzir ao nada c cle desconexar o braco
salvador que j)odia libertar a vítima. Falsos

apcSstolos tornaram raro o ambiente nacional

por meio de ()têgacc>es dum comunísmo que

oferecía a lerra ao camponês, a soberania ao

operárío e a autonomia polítíca âs regiôes.
i'iistes oierecímentos clum regíme que, che-

gado ao Poder, arrebataria a terra ao cam-

ponês, a líberdadc ao operário e se oporía a

tôda a ilexibilídade autonômíca.

Por isso a nova Espanha deu conta da

perspectiva dum futuro pavoroso e assumiu a

eniprêsa da sua Iibertacao com um amplo es-

pírito de colaboracão social, de restabeleci-

mento cia ordem e da autoridade legítimas,
segura do camínho a seguir para defender a
sua prc)|)iía Iiberdade e restabelecer o am-

bíenle nacíonal dcntro do solo pátrio.

Organizacáo tolalitária

Espanha org'anizará dentro dum amplo
cc)nceitc) totalitário, medíante aquelas ĩnstítuî-

Cc)cs nacionaís que assegurem a sua totalí-
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dadc, a sua unickĸie c conlínuĩdadc. A im-

plani.i', c-o dos mais scveros nrincípios cie au-

tor
;

ic que împlíca és:e mo\ iiienfo não tem

jurisdigão de carácter militar. senão no rcgu-
lar funcíonamcnto das co : jl.tus cnergías da
Pátria.

A peculiaridadc da regíão será respeitada
na sua personalidacio, rcspondendo a velha

tradicão nacional e sem que se julgue climí-

nui'cão e menoscabo da maís absoluta uni-

dacie nacional.

OMunicipio espan!ioI,de histdríco avoengo,
revestir-se-á de todo o seu vígor para o cum-

primento cia sua míssão cciular como entidade

piiblíca.

Desprestigíaclo o suírágio popular ínorgci-
níco, cjuc se matĸiiou jximcíro pela accao

dos cacicjues nacionais e, mais tarde, pela tí-

ránica actuacao dos sindicatos postos ao ser-

víco de interêsses políticos, a vontade nacio-

nal manífestar-se-á oportunamentc através

daqueles organísmos técnicos e eorporativos

que, enraizados nas prôprias entranlias do

país, reprcsenlem duma maneíra autêntica o

scu ídcal e as suas neccssíclades. Quanto
maior fôr a fôrqa do Lstado nacional e mais

normal o seu cicsenvolvímcnto, mais jxĸlerão
intervír nas suas funcôes específicas as re-

giôes, os Municípíos, as associacôes e os inclí-

víduos, e tcxlos gozarão da maís ampla líber-

daclc dcntro do supremo íntcrêsse do Lstado.

O trabalho obrigaiôrio para todos

No seu aspecto socíal, o trabalho tcrá uma

garantia absoluta, eritando que scja servidor

do capitalismo e cjue se organíze como classe,

adoptando atífudes combativas que o ínhabí-

litem para colaboraqôes conscíentcs. lmplan-
tar-sc-a a seguranca do saláiío e no enlan'o

não se dítarão formulas relatívas a saláiios e

a particípacão dos operáríos nos benciicios

da produccio, serão respcítadas quantas con-

quistas inij)lícjuem mcilioramcnto j)ara o tra-

ballio, para a socíedade e para a economía

nacional.

Ao lado dêstes díreitos que serão reconhe-

cídos aos opciários estarão os scus deveres e

obrígacôes espccíalmente no que sígnifica co-

laboracao leal, coloracao paia a produccio
da ríqucza.

Todos os espanlĸMs serão obrigados a tra-

balhar, sem exclusão: o novo Lstaclo iĸio

pode sustentar cidadcic)s parasitas.

A Igreja e o Estado

O Lstado, scm ser coníessional, concor-

dará com a Igrcja Catdlíca, respeitando a tra-

dicão nacional e o sentímento relígioso da

maíoría dos espanhdís, sem (jue ísso sígnifiquc
inlromísscio ncm clé liberdade para a dircccão

das funcôes especiticas do Lstado.

No scu aspecto tributário, o Estado orga-

nízará os imjxistos de forma cjue recaiam es-

pecialmente sôbre quem, por sua capacidade
ccondmica cieva suportá-los.

Xo aspecto agrárío, sem aplícar formulas

que sô se podem conccber em hípdtcses, a

actuacão do Lstado será de constante ajuda
ã indcpendcncia do camponês, prcocupando-
-se especíalmente pelo scu bem cstar. Tal mis-

sao será jx)sta em praiica com j)reíeréncía.
Lm ordcm comercial, viveremos em har-

monia com os demais jxívos, constituindo

prcferência a coniunidade de razão, de lin-

guagcm e dc ídeas, sem cjue por ísso se olvi-

clem acjuelas rciacôes tradicionais, dentro

duma leal correspondência, quc não sejam

inconi|)alívcis com o nosso scntido ideold-

gico, excluíndo-se desde logo, todo o con-

facto sovíctico que tão prejudicialmcntc afec-

taria a nossa civilizacão e a nossa sociedade.

Estou certo cjue csta terra generosa que

verlc o scu sangue j.xira que o mundo encon-

tre em Espanha até j)roblemas complexos que
eslao plantados mais ak'm das suas fronteíras,

compreende a sua missãci providencial c dá

conta cla ímportância da págína que estcí es-

erevendo na llístdría.

Viva Espanha !

Ôrgãos e Pianos-Repara^ôes
• Grandes ôrgãos de Igreja •

JOÃO SAMDAIO
Travessa do Monte, 7

LISBOA

Telefone 9- 7 131

-¥■•-¥■

ÊSTE NÚMERO FOI VISADO

PELA COMISSÅO DE CENSUKA
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cl Icjreja Je Santa Xlaria, em yitinguia, que os vcrmclhos ccnvcrtcram cm salJo de baile.

(Toto: "EL PUEBLO GALLEGO,,)

«La revolucion fue' «bárbara», cn cuanto destruxô la obra de civilisaaon de

siglos. Destruxo millares de obras de arte, much.as de ellas de fama universal.

Saqueo o incendiô ios arcfîivos, imposibilitando la rebusca Eistôrica r la

prueba instrumental de los Eecâcs de orden juridico y social.

Quedan centenares de telas pictôricas acucfĩilladas, de esculturas mutiladas,

de maravillas arquitectánicas para siempre desf.ecas. Podemos decir que el

caudalde arte, sobre fodo reliaioso, acumulado en sialos, ûa sido estúpidamente

destro.<ado en unas semanas, en las regiones dominadaspor los comunistas»-

(Da tiltima l'astoral Colectiva do Episcopado Espanfiol).
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0 1." CongTOsso Intornacional Ca-
tôlico de Anti-Alcoolismo

oni Varsúvin

De 12 a 14 de Sctembro últímo realizott-se em Varsô-

via o l.o Congresso Inlernacional Cat.ilico A. li-Alcoolico

sob o patrocínío do Sr. Prcsidente da Reptiblica, o Pro-

fessor Inácio Moscichi, c com a assistência de Stta Emincn-

cia o Prímaz da PolcSnia, Cardial Illond.

O Congresso abriu no dia 12 de Setembro, âs 9 horas,

com uma Missa Pontifical, celebrada na catedral por Sua

Ex.'1 Rev.n" o Senhor Arcebispo de Varsôvía. O Cardial

Kaloow sloi, bispo do Ex<5rcito Polaco Gawlina pronuncioti

depois da Missa, um sermão nos itliomas polaco, francês,
alemão e iiiglês. Eois Sua Eminência o Cardíal Kahowshi

quem satidou a assistc-ncia com ttm discurso na sessão

inaugttral do Congrcsso na sala da Casa Catôlica.

A sessão assistiu o dciegado da Sé ApostcSlica, o Niincio

Cortesi, o Primaz da Polánia, o Cardíal Hlond, o Cardial

Kakowshi, um grande ncimero de bispos polacos, assim

como o Bispo de Varmia, llaller, e o Bispo auxilíar de

Praga, Eltschner, estes dois liltimos vindos do eslranjeiio.

O Presidentc da Reptiblíca estava reprcscntado pelo Minis-

Iro da Assistência Ptiblica, Sr. Zvndram Koscialhowshi

e o Govêrno pelo Vice-Ministro dos Cullos c da Insirucão

Pública, Sr. Blcszynshi. Sua Santídade o Papa enviou por

ocasião do Congrcsso uma carta dírigida ao Cardial

Kahowshi na cjual o Papa salientava a ímportcincia con-

siderávcl da acc;ão anti-alcoôlica c agradccia ao mesmo

tempo ao Arcebispo de VarscSvía os csforeos empregados

para a organizacão do reíerido Congresso, em Varsovía.

N'o sett discurso o Ntincio ApostcSlico Cortesi na qtia-

lidade cle delcgado do Papa ao 1.° Congrcsso Internacio-

nal Catôlico Anti-Alcoôlico, demonstrou perantc o audi-

lôrio, os intunerávcis eíeitos morais causados á sociedade

pclo odioso vícío da emhriagttês qtte traz consigo a deca-

dcncia da fc c prática do bcm. "Para combatcr com su-

ccsso a embriaguês — disse o Núncio— c indispens.n el

demonstrar ao ptiblico os efcitos desastrosos do alcoo-

lismo e os sctis horrorcs. 'i'ôdas as entidades partieularcs

ao mesmo t;mpo qtte os governos, continuou cie, devcin

associar-sc u^ luta contra esta ciiaya socíal tinc c o alcoo-

lismo. No ent.tiito pira movcr a gttevra a bom fĩtn é pre-

ciso suprimir as causas: a íacilidade de aquisicũo tle alcool

a misc'ria clo desemprêgo e o espírito anti-cristão na cdu-

cacão. Na luta contra o alcoolísmo é prcciso servír-se de

meíos que, parccendo menos eficazcs, os rcsultados sejam

mais dtii'.ivcis, lais como : a imprensa. asrciiniôes, os cinc-

mas, os especlcículos, ctc. A Igreja tcm semprc condenado

e combatido a cmbriaguês, como a Sagrada Escritura a

condenou, c mostra-nos os resttllados bemditos cla sobrie-

dade. Todos devcm entrcgar-sc com o maíor zc'io para

levar a cabo a luta contra a chaga social do alcoolismo.

Um numeroso clero vindo do estranjciro. assim como

mtiias outras pessoas, sc ocuparam desta obra social,
lomando parte no Congresso que reuniu maís de 1.000

congrcssístas. Eoi o Profcssor Brom. da llolanda, quc pre-

siditt c.o Congresso. Tomaram parte. como coníerentcs, os

rcpresciitantes da Eranca, da Suissa. da Bélgica. da Alc-

nianha. etc.

—

* • *

JicsoIiicôps do ( 'onii'ivsso Int.Tiia-

rioiiîil (1iit<>li(M> í-oiitru o iilcoolismo

Em quási todos os países do mundo, o abuso do al-

cool c a miserável corrente das maíorcs calamidades:

físicas, econômicas, socíais c religiosas. A palavra de Santo

Agostinho justifica-se ainda nos nossos dias: "A cmbriagtiês

é o alimento de todos os pecados, de todos os vícios c dc

lôdas as más accôes,,. Pio \i afĩrnia com razão : "A em-

briagucs destroí a íamília, muda os bons cídadãos em cri-

minosos. O alcoolismo é tanto maís funesto qtie os seus

pcrigos e más accôes são ott mais ignorados ou mais mor-

tifĩcantes. Numcrosos padres o julgam com mttila benevo-

lência.

A houra dcvida a Detts tanlas vezes vilipcndiada pela

inlempcranca, o bem estar material c a salvacão eterna,

necessita da parte clos cristãos uma oicnsíva séria contra

csta pestc nnindial.

A Accão CatcSlíca faltaria, até, ao seu dever se não

tomassc parte activa nestc inevitável combate,,.

O iimor inquieta-se e qticre salvar. A caridade cristã

devc então loinar a pcito ajudar tôdas as instituĩcôes ne-

cesscírias a éste cfeito: círculos de abstinência. rcparticôes

de bom conselho, casas de saúde e o mais que íc'ir preciso.

O Amor Social quere o melhor futtiro.

É preciso, pois, que o povo conheca perfeitamente

quantos perigos as bebidas podem trazer â vida.

Não é menos evidente qtte êste conhecimento deve ser

aelivo em todos os padres, seminarístas, inilrutores e de

iodos aqtteles qtte têm a missão ínflucnciar as massas po-

pulares. A tirania de nttmerosos costumes populares que

incitani a cmbrtagucs, devem ser prudentemente mas vígo-

i'osaincntc denunciados e abolídos, lambém no seio das

'jtmlias. O Congrcsso reclama o desaparecimento gradual,

mas tolal, de todos os rec/ames alcoôlicos ciue tenham

nomes de Santos ott outros atributos iciígíosos. A íabri-

cacâo e a difusão do sutno da uva e de frtttos não fermcn-

tados c de natureza a opor-se a emprêsa do aleool c é um

auxílio muito eficaz para a agricuttttra e a cultura de nti-

merosos camponescs cmbaracados em dificuldadcs de ex-

ploracão agrícola. Uina reíorma profuuda dc tttdo qtte

diga rcspeito a hoteis e Cc7/i.'i é uma nccessidade indíspen-

sável, e deve ser prudentemente tomada para dotar a so-

cícdade de honrados restauiadorcs. Convém. mais, esta-
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bclcccr cafe's <■ locandas quc não licm bebidas alcoôlícas.

Os médicos mais competcmes c os pedagogos mais expc

rimcntados afirmam quc a cdticacão físíca, intelectual e

moral das críancas e dos adolcscentes reclama com justo tí-

ttilo a abstinência total. A casa paterna, tanto comoa cscola.

não devem csquecer csta sua responsabilidade tão pcsada'

O espírito de apostolado c dc conquista reclama o

verdadcíro espírito de iniciativa e de perseveranc.a. Edi-

ficai, fundni. A luta a favor de Cristo e da sua Igreja'

da íamília, do povo, e de suas diíerentes profĩssôes e ocupa"

côes. obríga-nos aos nccessários sacrifícios que o amor

verdadeiro ímpôe voluntariamente. A juvcntude deve com-

preender quc se deve libertar de tôda a escravatura, tanto

a 'do tabaco como a do alcool. Scm esta deliberacao as

pai.xôes atingirão o ntais aito grau. Para estes sacrífícíos a

vontade alirma se c idealiza-sc, a pcrsonalidadc desen-

volve-sc, o rcspcilo humano c destronado e o amor do

prcSximo segtte a sua livre carrcíra. cOuc todos rcpítam
:

.V.1OÍ11C' ie .. i |i ií )t'i ,u lcs ptri' au.o: dc

)cus c dc proxn ._>, :in: i > c'p.ira^i: ' uioi'al d.is niais cfĩ-

ca 03 ,' ra 'oi< is p:c: :o: do alcoolísnio, uma prcser-

v i.cio r.i.hcil lc 5 seu utimcro-os cfeilos. Nos nossos dias

i' esta uma torina :sscncia; !_• ipo-'.olaio cristão que a

Igrcja não sojiente scmprc aprovou, tnas rcconicnd.i a

lotlos partíctilarmentc- no iiosjO s''culo. I: uma íorma intuto

rccomcndcívci ao jovcni cristão c como dissc o Cardial

Pacclli, c asscgurada das maís alias Oêncãos 0o ccti, pois

ela e scS cla destrcSi a intcmperanca c a iinoralidadc.

Estamos întímanicnlepcrsuadidosqtica difusão cnormc

de protlutos aleocSIicos entrc as populacôes indígenas é

nos países de missôes o obstaculo mais sc-río a stta con-

versão ã fc. i'odos os missionários devem opor-se sempre

a esta onda.

E tnn clever de conscicncia c uma questiĩo de honra

para todos os CatcSlicos, colaborar de tôda a maneira com

as autoridades civís para a aplicacão da legislagão c.xis-

tente e a preconizacão de leis novas de nattireza a dimi-

nuir e a cxtirpar as funcstas consequêncías do alcoolismo

rcmedíando todos os setis efeitos.

Tôda a ímprensa catôlíea c tcSdas as associacôes catô-

licas dcveni inlímanientc compenctrarciii-se clos scus de-

vercs : c mais que tempo de sc aliar e co.nb.Jler a fundo,

cada um de sett lado c de seu moclo, o inimigo comum

qtte nos deshonra.

Ncsta litta os círctilos de abstincncia, licaiu amda e'om

grttpos escolhídos qtte devcm dar o melhor exein]io e

ajttdando ncste caso a recuperar os pobrcs bcbedorcs.

Todos os catôlieos devem associar-sc dc coracão a

csta lttta tle impoiicîncia pre inundíal, dcvem encorajar-sc,

e jamais dcsfalcccr, lcmbrando se da palavra de Pio XI :

"Combatci semprc maís valcntcmente e de melhor a mclhor

nesta luta santa, Os írtttos n.io tardaião a vir. Tetides

grande mciito díante de Dcus, do vosso prdximo. da fami-

'ia. da p.ítria e cia Igreja. O vosso tr.ibalho c tima coope-

■'acâo inuito imporLr.ite com o n )bre anostola.lo da Igreja,, .

Sodalíoio de S. lVdro Clavor

para as Missôcs africanas

"A ÁFRICA PARA CRISTO"

"Esta c a hora da graca para Áírica,,, dísse ûltíma-

mentc o Santo Padre.

Qttando a íome ou o ciclone assolam uma região

todos se alarmam, e cada ttm quere oferecer o seu ôbulo

de compaixão e tlc socorro. Em certos países onde a

Accão CatcSlíca foí posta a ferros, os lobos do comunismo

destrôem ludo. Gracas a Deus temos a líberdade, e o nosso

dever é opor uma encrgica reacc;ão ãs suas violências.

Elas abrem sem dúvida as portas do Céu a muitos adora-

dorcs do Senhor : mas a nôs compete lutar para que o

ntimcro dc"stes adoradorcs não diminua sôbre a terra, mas,

pelo contrário. cresca e prospere sempre cada vez mais.

Se as ragas de côr vicrem um dia a ultrapassar em

número a raca branca, o que sercá então se o paganismo

e o comunismo, prevaleccr enlrc esta raca de côr?

«A Africa para Cristo» scja êste o nosso grito de

alarme na grande luta para conqttistar a alma africana,

prcmío ardentemcnte disputado. É preciso trabalhar com

urgcncia para não deixar cair os pretinhos na heresia e

nas mãos do comunismo, tcrrível raca sem Deus.

"Esta é a hora de graca para Africa,,. . . Aproxima-

-sc o fĩm. . . A nossa luta suprema deve continuar dia e

noite, pois estamos todos, por assím dizer, em tempo de

gtterra, ltttando para o triunfo do nosso ideal missionário:

"Africa para Cristo.,.

Todos os Crístãos clevem saber qtte estão scríamente

obrigados a cooperar c contribuir para o cumprimento

déste sagrado devcr. N.ĩo cxisfe uma única dcseulpa para

se dispensarem de o fazer todos aqueles que díspôem de

meios para as superfluídades da vída.

Todos devemos concorrer pelo menos com um tostão

por auo se somos pobres. Contribuamos da nossa parte

para o socorro das Missôes; e como o Sodalício de S. Pe-

dro Claver é uma obra de auxílio especialmente para as

Míssôes da Afriea. dizcmos e pedimos: au.xiliem estas que-

ridas Missôcs africanas que tanto tomamos a peíto como

se fôssem pcdacos do nosso coragão.

Ah ! se vôs quisésseis ajudar sínceramente as Missôes,

qttíscsscis íazer algtima coisa por amor delas! Qtte alegria

lá loiige na África, ondc os Missioiicírios semeiam, lutam,

sofi'cm, esperam . . .

Esperam citic uni zclo ardente abraze os vossos cora-

côes c inclinc as vossas boas almas a actos de generosi-

dadc.

Amais as Missôesí' Ajudai-as! E não demoreis o vosso

auxilio!

Não se taz esperar qttando sc ama. . .
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Lĩvros i PÉifjii
Fomento Pecuário

por Antônio Luiz de Seabra

TngCnheirO-AgránOmO

A Reparticão cle Esludos, Iníormacão e Propaganda,
do Ministcrio da Agricultura, edilou o opiísctilo Tomento

Pccuário, do engctiheiro-agrtSnomo, sr. AntcSnío Ltiíz dc

Seabra.

O autor Irata cm primeiro lugar o problcma forragi-

noso, e depois, as bascs econámicas para fcmcnio dc pro ■

ducJo da !J.

Bcm obscrvadas nos parcccm as consideracôes detcr-

minantes de algumas bases para a solucão do problema

foi'raginciso, espccialmenle ao rcferir os scguintes nn ĩos

de accão :
— assistência tccnica, assistcncia fînanccira. au-

xilio cm matcrial agrícola, íacilídadcs para aquisicão de

scmentes de forragcns, esscncias tlorcstais e dc certas frtt-

tciras e dc reprodtilores animais; como ainda, prc'mios e

subsídios de cultura íorragínosa, de aprovcitamento de

águas de rcga, dc construcão de ctSmodos t>ara os g.ĸios.

de palheiros, cibanas, silos e nitreiras.

Ora, c precísamenlc tuclo isto que falla nos mcios ru-

raís, e a grande dilieiildaic resulla da pobreza econômica

do lavrador.

I: de notar a comprcensâo do problema forraginoso,
eomo dc oulros, através dc providêncins Icgais e rcgul.i-
mcntarcs ; porcm, a realizacão prática em mcíos de prc-

Ccírias comodídadcs, como são as aldeias, c pottco dc apc-

tecer, porqtte o trabalho exigc dedicacão e cspiríto dc

sacriíícío, isto é clizer. a lccnica é ínsitficiente se isolada

da vontade tle trabalhar in lcco.

A par do trabalho com tccnica, claro esta, c preciso

tornar em rcalidadcs vívas lodos êsscs meios de accão

que o autor apresenla com jusliticado critciio.

Por estas breves notas cniereinos, ainda. mani 'estar o

nosso apréco por tim asstmto de itiiidainciit.il imporiân-

cia para a economia do pc. iucno lavrador, o que mttito

nos apraz, mcdíanle o enscjo do critcrioso optisctilo T'o-

men/o Pccuario, do engcnheiro-agrônomo, sr. Anlono

Luiz dc Seabra.

Almanaque de Santo Isidro

Acha-se publicada esta iuteressantc folhínha, para o

ano de 1<>3S, cspccialmcnte destinada aos lavradorcs ca

tôlicos, com muitas indicacôes titeis

Ensina a cultívar a alma e o amanho da terra. bem

merecendo a mais íntcnsa propaganda nos campo>, para

combatcr os matts almanac|iics. Cada cxcinplar cusi.t ap;

nas S60 ; pcio correío, $Sû ; 50 exemplnrcs, pcio corrcio

2SS00 ; 100 exemplares, 53S00. C's pedidos clevcm scr di

rígidos a ). Baltasar.
—Rua Bcinardiin Ribeiro, 77. l .<■' esq.

-q.isboa.

t'El Pueblo Gallego

O dÍLirío E/ l'ueblo Gailego, ôrgão da Ealange Espa-

ihoia I ratlicionalis'a c das I. O. N. S.. de Vigo, pttblicott,

no d.a 12 io corrente mí'-s. um ntimero especial dc 32 pá-

gina;. decLcacio ao valoroso Chefc do Estado Espanhol, o

G< ncralíssînio D. Erancisco Eranco.

s'i nicí liva dc Tl I'ueblo Gallegc honra sobrcma-

neira ^.i divisa de iornal nacionalista : porquanlo inscrc

colal'oracão de contextttra histôrica c cristã, de grande

nie :ec -nlo, com numerosas gravuras de eciificanle cor-

rcspoudcneia entre a religiosidade c o cívismo do povo

esp inht 1.

■c -aslre Redaccão, expressamos as nossas cordcaís

íelicírîcôes.

•A Voz de S. Francisco Xavier»

C!om o ntimero ptiblicado no dia S do passado mcs

dc Selembro, entrott no VII ano de publicaccĩo .1 Vost de

S. Trancisco A'avicr, boletim semanal da Arqttidiocesc Pri-

macial de Goa c Damão e Patríarcal cias índias Orientais,

quc se publica cm Nova Goa, India Portugttcsa.

Muito nos apraz expressar as nossas cordcais feli-

tac;ôes .1 ilustre Redacão.

«0 Natita>

Com o ntimcr.i pttblicado em lo do corrente tucs,

enlrott no 34.° ano de publica<;ão o scmanário O Xattta,

de Ilhavo.

Ci tuimero comemorativo do aniversário rcvela uma

aprcciável afirmacão de trabalho na vida jomah'stica.

As nossas fclicitacôcs.

Vida Política de un grado 33

l)a colecccĩo "Ediciones Antisectárias,., diiigĩda por

|. Tusqttcts, faz patie o optisculo VÍJa Politica de un

grado 35, por )osc Manttel Ojeda.

"Edicioncs Antiscctárias,, tem a sua sede em Bttrgos

(lispanha), c vcm realizando umi critcriosa propaganda

dc idcas construtivas de sôlída cultura e de grande actua-

lidade.

A ViJa l'oltttcu de ttn grado 53 é tin Irabalho bem

documentndo. em citte o attlor pôe a cleseobcrto o cSdio

anti-religioso dos inimigos de Deus c da Espanha. c)uais

são. os franco-macôcs.

Enciclopédia-Pedagôgica Progredior

I oiciin j.i publicados os S.u e 9." iascículos desta obra

dingida pcic l'rof. Adolío Lima.

\mboi os iasciculos ĩnscrem muitas gravuras adequa

das ao te.xlo. valorizando assim o sett objeetivo didáctico-

A edic;ão c da i.ivraria Escolar l'rogredior — Rua de

Passos Manuel, 1?S e 162—Pôrto
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«0 Povo de Pardilhô»

O semancirío O /'ovo Jc Pardilfié, defcnsor dos inte-

résses de Pardilhô e da regíão ribcirinhj, comcmorou, no

dia 9 do corrcntc mcs, o 36.° ano de publicacão. Conta

iá uma longa actividade em servico da accão i egionalisla

razcĩo, assim, para Ihc afĩrmarmos os nossos cumprimen-

tos dc congratulacão.

«Arquivo do Distrito de Aveiro»

Acha-se publicado o n.° 11 dcsta importante revista

trimestral para publicacão de documcntos e estudos rela-

tívos ao distrito de Aveiro, que se publica na sede do

mesmo dístrito.

Este número apresenta o segttinte sumário :

,/. Carringion da Costa, o neocrctácico da Bcíra I.i-

loral.

Aveiro— Aspecto clã cheia no clía 28 dc Janeiro de 1937.

A. G. da Rocha MaJa/iil—lircve notícia da Cronica

da fundacão do Mosteiro de Jesus, de Avcíro, e da In-

íantu Sanla Joana, filha clci Rei D. Afonso V.

Jose' Tavates
■

— llistcSría do Liceu dc Avciro (conti-

nuacão).

Antigas procissães aveirenses A procissâo do Corpo
de Deus.

/". Terreira Xeves — Dociunentos para a lustoria polí-
lica do Distríto de Aveiro (1835-18 17).

Celeste Costa—Magia da Eloresta.

liibliogratia.

«AImanaque Popular Catôlico para 1938»

Encontra-se jcí publicado o Almanaqtte /'opular Ca-

tálico para 193$, edicão da Casa Nun'.Alvares, do Pôrto.

Apresenta, em 128 páginas, as costumadas iníorma-

côcs sôbre calendário, acompanhadas dc útcis indicacôes

dc ínterêsse religioso, agríeola, elo, como ainda leilttra

proveitosa e cuklada não sem o mcrito da opoiiunidadc.

E não esqueceu tambcm as preferências do povo, in-

serindo mttilas anedotas, gravuras humorísticas, charadas,

íuízo do ano, previsôes do tempo, etc.

Dislribtte valiosos brinties pcios compradores e pro-

pagandistas, o quc tudo justiflca bcm os ct'/7C0 tostôcs do

scu prcco.

25 exemplares: 10$û0, pelo corrcio 12$50; 50 exem-

plares: 20$00, pclo correio 23$50; 100 excmplares: 40$00,

pelo correio 44$50 ; 200 exemplares: 80$00, pelo cor-

rcio S6$50.

Expedem-sc â cobranca as cncomeiidas qttc não

vcnham acompanhadas da respectiva importcincia.

Pcdidos ã Edítora: Casa Nun'Álvares, Rua de Santa

Catarina. 622 a 630—Poiio. Tclcfone 25S6.

**A. LNI\Om recomenda aos seus

leitores as casas anunciadas neste número

18, Rua da Trindade-COIMBRA

que coatinua a ministrar instrucão primária e secun-

dária, cursos de liaguas, artes, etc, e que no passado
ano lectivo obteve bons resultados nos exames, reabre

no dia 15 de Outubro, recebendo alunas iaternas,

semi-internas e externas, bem como alunos até ao

exame de admissão aos liceus.

Colégio de Nun'Álvares
TOMAR ——

CllRSOS: Prim.trio, Admíssão aos Licetts, Liceal (1.°, 2.°

c 3.° Ciclos) e Admíssão âs Universidades

/. W0RATÔR/OS CO.MPLETOS

COXSULTE OS XOSSOS PRECOS

VIS/TE AS XOSSAS /XSTALÂCÔES

Imagens Religiosas
Imagens de barro ou madeira fornecem-se em boas condi(9es

pedioosa: DAVID DA FONSECA

Avenida da República, 1342 GAIA

HiSRulomobilistas!!!

0 Netoiosol !... tem a simpatia de todos os

automobilistas conscienles e econômicos. Por-

quê ? Sorque descarboniza e lubrifica o Vosso

motor em marcha. Sxperimentai-o uma vez e

usá-lo-eis sempre.

Pedidos a:

NETOIOSOL, LJDA

Rua Virlato, 8-c e 8-d

Telef. 30337 LISBOA
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