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estudar.

pinta a situação financeira do paiz e

» ram a nós surpreender.

Em artigos aqui publicadºs em

março ultimo aludimos aos embara-

ços do tezºuro e á estreiteza dºs rc-

cursºs para se realisar a ºbra de

reºrganisaçao de que tantº carece-

mos.

l') então fºrnos pessimistas. do

um pessimismo amarguradº quasi.

mas friº e verdadeirº cºmº umuºpe—

ração matematica.

() nossº pessimismo era. uma prº-

va da nossa sinceridade e, sem que-

rermos ser profetas. fizemos um aviso

a todos para que pensassem nos desti-

nos da Patria com aquela seriedade

que a Patria merece e a Republica ne—

cessita.

.A muitos causºu iuscnsata irri

tação () nossº modo de vêr e a nossa

maneira de falar; alguns [estimaram

a nºssa pouca fé, outros herdaram

torpezas sobre as intenções da nOSsa

l'ranqueza;0 que ninguem fez, j a. foi de-

mºnstrar cºm numerºs e cºm razões

a falta de razãº das nossas palavras

e a auzoncia de criteriº da nºssa ex—

posição.

No relatºrio agºra. apresentado,

porém, º sr. Vicente Ferreira não

diz mais do que aquilo que nós dis—'

somºs emquanto aas juízos que faz dº

nºssº estado tinanceiro: acrescenta

apenas algumas cores talvez mais ue-

gras dº quadrº assombreadº que nós

haviamos expºsto.

Para base dos nossos calculos e

para fundamentº das nºssas tristes

previsões, nãº precisamos então de

ir muito lºnge. Scrvimº-nos apenas

de um dºcumento claro e comezinhº

que. se chama ——o argumento geral

do Estado. E fºi,efectivarnonte.sºbre

º orçamento apresentadº pelo minis-

tro de então. dr. Sidºnio Paes, para

a gerencia de 1912-1913, que fizé-

mos ºs nossos elementares racioci—

niºs que,:rem poderiam ser prºva de

agudeza de espirito nem de ºrigina-

lidade de observação, pºrque seria

um raciociniº vulgar em qualquer
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efesa

nacional

Eº já pºnto indiscutivel a neces-

sidade que temos, e até mesmº a

urgencia, de cuidar & serio da defesa

nacional, porque está já bem radi-

onda no espirito de todos aqueles que

desejam continuar a ser portugueses,

livres e independentes, essa necessi-

dade e urgencia & tão radicada que

achamºs já inutil gastar mais tempo

nessa discussão.

() que, infelizmente, ainda mere-

eo discussão, e terá de merece-la por

muito tempo, é a forma de obter os

recursos necessarios para a efectivar

cºm a urgencia que necessitamºs,

visto nãº ºs termºs disponíveis e º

contribuinte se não encontrar em

cºndições de os poder dar já.

   

Alberto Souto

PROPRIEDADE DA Enruszn A LIBERDADE

As propostas

cite.- fazenda.

paixoes !

Seriamos loucamente pretemzio—[administnulor ajuizado de uma casa

uma analise ºu uma critica das pro-

postas que ao Parlamento apresentºu

na ultima segunda-feira,º sr. Muus-

Filas teem de ser longamente de—

batidas e poderemos assistir asua 78.000 contos dedespeza,vimºs nós

analise. feita pºr tºdos ºs ladºs e

por tºdºs ºsprismas,num longo espa—

ço de. tempº, pºis º Parlamento, &

imprensa e nós mesmos, se pºder-

mºs, detalhadamente as havemos de

As côres negras cºm que ai se

que causaram sensaçaº, nãº nºs vic-

  

Rui da Cunha e Costa
Administrador o. secretario
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'Hlnlanarur na “liberdade,, é

para [913

lluir do Viajante no distrito dªtrriro

  

Mas. se tudº issº ainda não che-

gar para o que necessitamºs, temos

ainda outro meio do os aumentar e

ainda tambem sem agravar o contri—

buinte. -

'lªoda a gente sabe que ternºs

funciºnarios publicºs a receber 6 e

8 contºs de reis em logares que não

produzem para o listado a cºrrespºn—

dente maquia que recebem o a quem

a lei que regula o seu provimentº

lhes nãº exige “mais que o simples

exame de instrução primaria; ºra,

sendº nós pobres comº sºmos, o tãº

pobres que para ºrganisar a nossa

defezu precisamos de ir tirar a pele

aº cºntribuinte, porque é que nao

começamos a pedir º sacrificio a es—

ses. cavalheirºs? Francamente, um

paiz que tem empregadºs publicos a

receber tão grºssa maquia para dei-

xarem andar os dinheiros do Estado

ao desbaratº,ou e. um paiz de doidos

ou que quer liquidar dentrº em pou-

cº e, como tal, não teem direitº ºs

seus gºvernºs de exigirem o mais

pequenº sacrificiº ao povo.

Em compensação temos o chefe

supremo da naçãº a ganhar 24 con-

tos ! !

lima vergonha.

Feliz ºu infelizmente chegamos

ao momento em que temºs de ser

hºnestos a força.

Lai fora. di—lº o sr. ministrº da

Fomento, naº temos quem nos cin-

prcste dinheiro senãº com umas ga-

rantias e condições que nãº pode-

mºs aceitar sem alienar parte da

nossa autonomia ºu, pelo menºs, a

nºssa dignidade.

(já dentro não podemos pedir

mais sacrificios ao cºntribuinte por

que ele não os pode fazer.

Sejamºs,pºis, hºnestos se quere—

mos viver livres e independentes.

Cumpra—Se a lei ºbrigando a pa-

gar quem ela manda que pague; t'a—

ça-se uma boa arrecadação dos di—

nhcirºs publicos; escºlham-se fun-

ciºnarios que saibam desempenhar

as funçoes dºs logares que lhe são

cometidos e rcnumerem-se condi—

gnamente mas em harmonia cºrn ºs

recursos do tesºuro e com os bene—

tlcios que produzem, e teremºs o

dinheiro que necessitamos para a de«

feza nacional e para fomentar as ri—

quezas.

Que nºs falta pois ? Homens “.ª

Pois entãº num pais de seis mi.

“tiros de haliritantes, não ha seis ou

sete homens capazes de meter este

desgraçadº paiz no caminho dº prº—

gresso para lhe salvar a sua indepen—

cia e autonomia?

Mas, se ha, porque e que ºs não

havemos de ir buscar estejam eles

onde estiverem ?

Pºrque a infame política em

que nºs lanç-amos ºbsta a isso ?

E porque nao havemos nós, os

que põem o amor da Patria acima

de tudº. afastar para sempre toda

essa nefasta politica partidarista e

agruparmo-nos em vºlta desses ho—

mens prestando-lhe tºdo º nºssº

apºio moral, intelectual e mesmo fi-

sico. se tanto for preciso, para que

eles pºssam salvar este desgragardo

paiz das garras do estrangeiro que

começa já & entrar-nºs pela porta

dentrº a poucº e pºuco mas que

amanhã o fará. cºm todo º descara—

mento e, º que & peor ainda, cºm º

monte de harmonia com º que disse-

mos. se bem que ele 0 tenha exposto

como (». natural, mais ampla e preti-

cientemcnte.

il'lal sabíamos tambem que osr. dr.

Afºnso Cºsta havia de ir dizer a San-

tarem que logo que abrisse º parla-

mentº havia de pedir aºs seus cama-

radas para se não separarem sem

iquil-ibrar o ºrçamento, e que, já de-

pois de aborto º parlamentº. o sr.

Machado dos Santºs havia de apre-

sentar urn prºjecto de lei para a

revisãº das matrizes pela fºrma que,

mais ou menºs, indicamºs.

Foi este prºjecto de lei o as de-

clarações daqueles hºmens publicos

que nos vieram salvar da atrapalha—

ção em que andavamos, pelo rcmaio

que tinhamos do ter oucorridº nº

desagradº dºs que pensam que só

podemos ºrganisar a defeza nacional

recºrrendo a um emprestimo ºu a

nºvas contribuições e agravamentº

das já existentes. Felizmente nada

disso é. preciso segundº as declara-

ções daqueles hºmens, e ainda bem

para º pau.

Todavia ha ainda quem advogue

& ideia dum emprestimo rlz) liquida-

çúo coujimtamente com º agrava—

mento das contribuições por que jul-

ga não estar ainda esgºtada a capa—

cidade tributaria dº cidadão portu-

guoz.

Lemos istº em diversºs jornais

e, cºm tºda a franqueza, devemºs

dizer que nºs custa acreditar que es—

sa ideia seja perfilhada por quem a.

trºuxe a publicº, pois que. combateu

sempre em campo oposto até poucº an—

tes de ter as respºnsabilidrules que

hºje tem perante º paiz.

(I'm emprestimo de liquidar-rio!

De liquidação para queru ? Sem du—

vida para o paiz, mas para issº des-

necessariº e. cºntrair o emprestimo

porque, a continuarmºs pelº cami—

nhº que a fºrça das circunstancias

nºs tem impºsto e de que ºs nossos

homens publicos nºsuaº teem sabido

desviar, ele, dentro em poucº. esta-ra

liquidado.

Sim, a liquidar estamºs tºdºs

nos, administrativa e linanceiramen—

te. E' o sr. ministrº de Fomentº que

o diz afirmando que—oo nºsso mal

ecºnomicº é resultante do estado in-

feriºr da mentalidade geral; é tem—

bem o sr. Teºfilº Braga atirmandº

que—o equilibriº ºrçamental lhe

parece impºssivel de conseguir pºr

falta de aptidãº de quantos teem a.

seu cargo as doenças publicas. Nin-

guem sabe nada. Por todo aquele

ministerio das Finanças não ha um

unicº financeirº.-»,

Pºis se assim é, e nós não pode-

mos pôr em duvida as atirmaçóos tão

categoricas dº sr. Teotilº Braga pºr-

que, alem de tudo, foi o presidente

do governº prºvisºrio, para que que-

remºs nós () emprestimº e para que

havemºs de ir pedir mais sacrificios

aº cºntribuinte se naº tornºs quem

ºs administre “.ª

Quem pensa em semilhaute in—

justiça. decerto não conhece º paiz;

decerto nao sabe» as necessidades,

a miseria mesmº, em que se. encºn—

tram ºs nossºs lavradores especial-

mente aº Norte do Mºndego, agra-

vada cºm º pessimº anº agricºla e

com a falta de braços para cama—

nho das terras; não sabe que a maior

parte deles tem de passar necessida-

   

   

                  

   

   

  

      

  

   

 

  

          

  
  

  

  

 

   

       

   

 

   

 

  

 
  

     

  

  

  
  

  

  

 

   

   

        

   

   

  

       

  

    

 

   

   

      

  

  

   

   

     

   

  

as razões de artigos

ismº patriotíco. —

os.—Pensemos na

nóse das nossas

Numerosas gravu—

ras. Mapa itineuarrio.

Noticias sobre todos

os concelhos.

de comerciº.

Assim fºi que aí cºnstatámos que

se computavam em 75.000 contos

as receitas gerais, em 78.000 as dos—

pezas gerais, havendº, pºrtanto, um

ale/ici! de 3.400 cout-ºs. Mas «:lesses

inumeros esclarecimentos indis-

pensaveis ao touriste.

 

qm,- 32000 eram absºrvidºs pela di-

vida publica! Quem lançasse un;

olhar de relance para o paiz, para º

seu desiquilibriº economico, para a

forma iniqua da distribuição dº im—

posto que para. muitºs é já absºrven-

te e esmagadºr. tiraria facilmente a

-eonclusão que nos tiramos e a que

chegºu agºra tambem o sr. Ministro

das Finanças.

ld” certo que º pair. esta desen-

volvendº as suas forças econºmicas.

E" certo que os rendimentºs al-

fandegarios crescem, bom sintºma

nas nossas relações comerciais. Mas

o que é certo é que º paiz exige, co-

mo cºndição sr? mº qua non da sua

salvaçãomm esforço gigantescº, um

,sacriiicio enorme. nº qual podemos

sossobrar se º tinº não fôr imenso e

imensa a abnegação de todo o povo

português.

Depois de escrevermos ossos a.r—

tigºs, deram-se as incursoes. Veio a

guerra das Balkans.

A situaçãº interna peorou c a

externa tornºu-se carregada.

hn vez de 3.000 contos de. ile/i,-

rr'l, aparecem—nos 6.000 pela dimi—

nuir,-ãº das receitas esperadas e pelº

aumento das despezas do Estado.

O cspetrº das ambições e das di—

ticuldados internaciºnais ergucwse

ante nos, cheio de ameaças.

A situação pºrtuguesa, pºis, não

melhorºu. De quem o aculpa? Da

ltcpublica?Não. Ninguem de sa cºns-

ciencia () pode dizer. A culpa é dº

passadº e das condições inevitaveis

dº presente.

Não chegºu, contudo. a hºra da

descrença.

Mas º que chegºu ha muitº, fºi

a hora de termos juízº e de. º paiz se

compenetrar,a valêr, da situação gra-

ve em que se encontra de ha muitºs

anos a esta parte, mas, agºra, mais

ainda cºm os perigos internaciºnais

que cºrrem as nações fracas e ºs pº-

vos desorgauisados.

() Ministrº das Finanças acaba

de prºvar, cºm rara franqnêsa e. cºm

patriotica sinceridade, devemos con-

fessa-lº, discordemºs embora das

suas medidas, que precisamºs de

pensar em alguma coisa superiºr a

nós, aos uºssoainteresses e às nossas

paixões—a Patria, a Patria, a Pa—

tria!

A snín BREVEMENTE

U Almanaque d'A I,:'/)€nlml(».—— ' cados. Serviço de
1." anº de publicacaº—— nãº é um fo- | e deligenoias
lhcto inutil destinado :; iludir () t'rc-

quentadºr dos quiosques e. livrarias.

E' uma obra séria de propaganda re-

giºnal e de iucºutestavois vantagens

praticas, além de ser um trabalho

feito com criterio e gºsto.

Não abundam nº nosso paiz as

publicações destinadas a atrair e n

orientar o viajante nas nossas mais

fºrmºsas e caraterísticas regioes.

() distrito de Aveirº que o um

dos mais ºriginais, variadºs e bolos

de Portugal, tem verdadeiras maru—

vilhas que passam despercebidas aos

nossºs visitantes, simplesmente por-

que nao ha tun manual, um guia,

um livrº que faça a propaganda de

aquilo que aqui é digno de ser admi-

rado. 'l'em principalmente esse fim a

ºbra a que nºs abalançánros.

E" certo que ela nao pode ser

perfeita nem cºmpleta desde já, com

a pressa com que. tem sidº coligida .)

com a escassez de tempo que nºs não

permite dar-lhe º desenvolvimentº

que desejariamos. Ela será, contudo.

unica no distrito e unir—a nº pair. e

sem duvida alguma destinada a pres-

tar grandes serviços e a alcançar um

segurº exito.

O Almanaque d'» A lii-

berdade além de ser completº nº

seu calendariº, insere grande num.»-

ro de conhecimentºs uteis sobre. agri-

cultura, hºrtas, jardins, apicultura,

etc., tratandº ainda de terras e mar—

caminhºs de ferro

,no distrito. lºcalidades
de partida e chegada destas, dias,
horas e preços. Feiras e mercados do
distrito. tflassiticaç'iº dos concelhºs.
administrativa. fiscal ejudioialmentc,
numerº e. nomes de tºdas as suas
freguezias e distancias da sede. lãs-
tacocs telegrafo-postnis. 'Pruias «*
termas.- Valiosos informes sºbre a
pesca no litoral. etc., ete. Além dis—
so um grande nuno-ro de gravuras
est-r_rlhidas, de tºdºs os pontºs mais
dignos de atenção e paisagens mais
caraterísticas. 'l'rechºs literarios.
Anuncios. Itinerario e indicação dºs
lugares n visitar com uma descrição
das localidades mais importantes.
Mapa de tºdos as estradas e cami-
nhºs. etc., etc., etc.

(> Almanaque 11”er lil-
lmrdaule-- cuja capa artisticamen—
te modelada pelo escultor 'llºmão
.lunior, jrí se acha pronta nas (Ilicí—
nrrs fla. «lhas/ruivo: Poring/item, so-
ra um livro de mais lll“ 300
paginas cheias de novidade e in-
teresse, destinado a causar sensação

e qile deve ser adquirido por quan-
tos amem e rlescjern cºnhecer este
distrito, por quantos nele nasceram
ou nele passarem de visita ºu pas-

selº.

() Almanaque «Iªcri Li-
berdade que terá um preçº

muito diminuto. será posto á
venda nas principais livrin—

rlus do Paiz e do Brazil.

     

   

   

     

  

  

  

 

   

         

   

    

      

    

  

 

lpode ser pmroso para as nossas

forças, mas que e iudispensavel.

urgentejque se faça—uma mari-

nha que nos torne respeitados.

um error.-ito que nos garanta a in-

tegridade do nosso territorio. lhio-

se para isso. jinos primeiros passos. *
“oº—-

RIBEIR" DE .lLllÍElDrl

Encontra-se ,sz em Aveiro, ten—

do reassumido as funções do seu

ªrtigo. o nossº ilustre amigo, go-

vernador civil dº distrito, sr. Julio

Ribeiro de Almeida.

Regosijando-nos com º seu re-

llarinha de Guerra Portuguêsa

() rsrrrriríío "raro..
Partiu ia de lerUl'llo pam Por-

tugal. cºmpletamente armado, o

nosso primeiro submarino—Eq-

poderªm—construido nºs estalei-

ros da casa Orlando. O (it?.kªt'rl/j/l'l'

Douro, que esta ainda na car-

reira dº nosso Arsenal, esta qua—

si concluido, devendo ser. lançado

zi. agua dentrº de alguns mezes.

Dizem-nºs que tira um barco

   

   

  

   

   

- d 1 f . (1 tod d , perfeitº & lll“? não hª na Blªs-ªªª mºusse, da rui lhe endoressmuos os- -' ºª vez mesmo ºuro, para Pº" ªpºlº º º º mun º' dºs tor edeirºs coisa muito su e- Vt - - . -
Nãomenos ªguiª” Pºgºdª“ me— derv r as contribuições no proxi- O momentº é grave para nós. riºr p ' ( p ]:.)hªºª uunplnnentos de bons ""

recer ª sua gran eza,pors mºs que mo ano.
Pºuhamos ºs olhºs nessa desgra— ' ( dª'

a moldar dentro dºs limites dº seu

valor real e dº estado economico e

financeirº do paiz. E', pois,para estes

dois pontos de vista, que agºra de—

vem convergir todºs ºs esforçºs.

Aos muitos alvitres que já se

apresentaram, para obter ºs recursos

necessarios, tivemos nós a ousadia de

juntar ºs que julgamos mais de har-

monia com o estado financeirº do

paiz, e se eles não mereceram os lºu-

vºres de alguns, temos todavia,a con-

vicção de que não fugiram muito do

modº de ver da maiºr parte, espe-

cialmente daqueles que mais directa.—

mente teem de cºntribuir para eles.

E, preciso é confessa-lo, não foi

sem grande receio de encorrermos na

pena de ercumunhão de alguns que

os apresentamos, pois mal sabiamos

que quatro dias depois havia de vir

s. ex.ªo sr. Ministro dº Fomento ex—

pôr ao Seculo o seu modo de pensar

sºbre º assunto que está perfeita-

çada Turquia e se nãº queremºs, co-

mo ela, ser riscados do mapa da Eu-

rºpa, unamo-nºs todos e já, porque

amanhã será tarde. .

No momento atual só temos

dºis caminhos a seguir—on mºrrer-

mos amarrados s ignomia duma ad—

ministração estrangeira, ou tentar

um derradeiro esfºrçº.

Tentemo-lo, porque salvando &

Patria salvamºs a Republica.

Manuel Ferreira Viegas.

(Capitão de infantcría n.º 24“)
“

Dr. Antonio macieira

Estenºssºilustre correligiºuario,

ex-ministro da justiça, teve na ga-

re dº caminho de ferrº desta ci-

dade uma carinhºsa manifestação

de simpatia quando da. sua passa-

gem para º Pºrto, ºnde fºi inau-

gurar a Tutºria da Infancia.

() que é necessario (: que tºdºs

os homens a quem a Nação confiou

se seus destinºs se convençam que

Portugal é mais alguma coisa que

Lisboa e elemtejo, pºrque, se ha.

lá. ricºs proprietariºs que só pagam

o que querem e nãº º que a lei lhes

exige, nãº ºs ha no resto dº paiz.

Mas se. cºmo afirma o sr. Teofi-

lo Braga, no Ministerio das Finan.

ças ninguem sabe nada e os dinhei-

rºs do Estado andam por cá ao des-

barato, quem e que se julga com a

autºridade necessaria para pedir no-

vºs sacrificios ao pºvo ?

No nossº artigo anterior indica-

mos a forma de, sem agravar o con-

tribuinte, aumentar as receitas pu-

blicas em mais de 6 mil contos

anuaes e andandº os dinheiros dº

Estado ao desbarato, cºmº atirma o

sr. Teofilo Braga, muito mais se po-

dem elevar as receitas,desde que ha-

ja uma boa arrecadaçãº delas.

“."—n—

Iiéo Biron do. Villers

'(,Íhegou unte-homem a Aveiro .. sr.

I.:Eo lliron de Ville-rs. jornalista brilhante

que os nos.—'Os leitores conhecem pelos arti—

gos que tem publicado no l/ibev'rlmb'. ()

sr. Villers visitou as praias da llnrru e

l'osta Nova em minpnuhia dos srs. Mauri—

cio Nshon, : ,ruelo Regula e llui du. ('nuha

e. [festa. tendo trazido as mrlhores impres-

sões desse pass-zh». não obstante o vento

agreste que fazia.

Esteve tambem com o sr. Gou-rnudur

Civil e. Daniel liolnes de Almeida com

queru conversmr largamente, visitando um

seguida a redacção da Liberdade " os t'lu—

hs Mario Duarte e Galitos.

Retirou hoje de Aveiro. prometendo

continuar a honrar as colunas dest » jornal

com a sua. valiosa colaboração.

—- —-———+.0-————-

Vamos enviar para o correio

os recibos das assinaturas em

atraso. A todos os nossos subscri-

tores pedimos & íinesa de os satis-

fazerem logo que eles lhes sejam

apresentados a fim de não sºfre-

rem lnterrução na remessa da

“Liberdade”.

Logº que o Douro seja lança-

dº á. agua, cºmeçara a montagem

de ºutrº destroy/er- egual. cuja

quilha se esta assentandºjrt e que

tem sidº construidº peça pºr peçz

juntamente com º Douro, o que

facilitºu muito os trabalhos, tºr—

nando mais rapida, perfeita o ecº—

nºnn'ca a construção.

A primeira esquadra nao deve

demorar e a grande esquadra, em

que entram os (bem!!/noutra, sora

encomendada segundo o plano já

vºtado pelº Parlamento logo que

se. resolva. levantar o emprestimº

dºs 100:000 cºntos, cuja opur—

tunidade só pode ser discutível.

mas de que ninguem nega & ne-

cessidade.

() paiz inteirº reclama isto, que
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ATutoria de Port

Aobrade protecção á infan-

cia em Portugal

 

Uma curiosa entrevista com o dr. Sousa Costa

O distinto escritor, sr. dr. Sou-

sa Costa, comunicou ha dias a

um redactor do nosso colega a

Montanha as suas impressões so-

bre a obra da protecçàºá. infancia

em Portugal e a forma do funcio-

namento das Tutorias.

Interessante como é essa entre-

vista em que se fazem Lvarias re-

ferencias it «'l'utoria do Porto»,

uma das grandes obras de renova-

ção social levadas a efeito pelº

ilustre estadista sr. dr. Afonso

Gosta, publicamol-a integralmente:

A acção regenerador:

das Tutorias

—— Vai ao Porto assistir a inau-

guração da Tutoria?

—-Não. Poucas vezes tenho senti—

do uma contrariedade, como agora

esta, a de não poder la'ir, como de-

via, na minha qualidade de secreta-

rio da Federação Nacional dos Ami—

gos e Defensores das Cream-as, da

qual é presidente o ilustre estadista

sr. dr. Afonso Costa, assistir a aber-

tura da Tutoria da infancia. Este fa-

cto contn'sta-me duplamente—pelo

interesse desvelado que me merece a

nova instituição e pelas minhas sim—

patias pelo Porto, cidade com quem

mantenho _ permanentes e afectivas

relações espirituais.

— E' positivº que s Tutoria do

Porto representa um bem social?

—Ah! sem a menor duvida! Um

bem, e claro, não em absoluto, pºr-

que para o ser em absoluto era pre-

ciso que a este bem necessario cor—

respondesse um outro bem indispen-

savel mas e em todo o caso um bem

que lia—de influir demente na

bi ene moral da populaçao infantil

delinquente e abandonada da labo—

riosissima cidade do norte

Lia seria absolutamente provei-

tosa se à. sua constitmção correspon—

desse a constituiçao complementar

dum instituto de reforma, duma ea-

se de correcção, que, com a já exis-

tente em Vila do bonde, recebesse

os menores recolhidos no Befu o da

Tutoria e os convertcsse em moda-

dos sociais, sadias e productivas

E' claro que a Tutoua por s1 só

nãº pode faze—lo.

—— Porquer perguntamos curio-

sainente

—— A tutoria não e um organis-

mo completo—é a cabeça, é o cere-

bro que analisa e determina. Faltam-

lbe os orgãos proprios para a execu-

ção das suas determina s—consti-

tuidos pelas casas de reforma. Rece—

be os menores, os delinquentes em

primeiro logar, em segundo logar os

abandonados, os maltratadas os em

perigo moral observ a—os em si mes-

mo, isoladamente e no seio de co-

munidade, confronta os resultados

dessa observação com os que lhe são

fornecidos pelo mquerito exterior re-

lativamente & Vida da famnia desses

menores e as quahdades reveladas

no seu meio natural julgando—as em

da. Em vez de os julgar. aos

delm uentes. atravez do outono hir—

to do Codi o Penal como se se tra-

tasse de pessoas na plena consciencia

_tllllllls [ llllllllltts
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0 «quid obscurum»

das batalhas

Acrescentamos que lia sempre na ba-

talha um momento em que ela de-

genera em combate, singularisa-se,

espalha—se em inumeraveis factos,

pormenores que, segundo a propria

expressão, de Napoleão «pertencem

mais a biografia dos regimentos do

que á. historiado exercito».

O historiador, neste caso, tem

evidentemente, o direito de resumir.

Não pode senão tomar os contornos

principaes da luta, não sendo dado
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das suas responsabilidadus, j olga-os

na. letra do decr. de 27 de maio de

1911 «como um bom pai de familia,

sempre no interesse dos menores ':. É

a estes distribue-os pelos rct'orinato-

rios, indicando-lhes o resultado das

suas observações, para que o refor—

matorio saiba quem recebe e procu-

re desde logo a melhor forma de o

aproveitar, distribuindo os outros

pelos estabelecimentos de beneficen-

cia e de preservação. Quanto a os .cs,

está magnificamente a (Tutoria do

Porto—>, cidade onde a iniciativa par-

ticular, que em Lisboa (e seca e este—

iil como Os seixºs, e e abundante e

fecunda como manancial de aguas

correntes, se tem multiplicado cm

internatos c em asilºs de educaçãº.

A Tutoria será um permanente es—

coante da suapopulacão de crianças

em perigo mºral para essas casas,

para esses asilos. Apopulaçao dos

delinquentes, r'elativiiiiente avultada,

é que ficará, a gcinelhanga da Tuto—

iia de Lisboa, em longa estagnação,

á espera que se lhe de saida e colo-

cação iio unico refºrmatorio existen-

te no norte.

Qual & organisação «Insitu-

torias portuguesas?

— Mas, que diabº—como reine-

diar todo esse mal?

E o dr. Sousa e Costa, solicito,

continuou:

—Ha, sim, ha meios de remediar

esse mal, que é grande, sein dnvidaêª,

nenhuma, sabido. cºmo é, que o sim-

ples internamento, longe de morali-

zar, de conduzir á normalidade hones-

ta, dissolve pelainacção agrava a

doença, que muitas vezes nao chegou

a envenenar o sangue, pela falta de

estimulos que a combatem. O pri-

meirº desses meios esta, como lhe

disse, na creação dum novo reforma—

torio, duma casa de correcção em

condições de se abalançar a uma ºbra

efectiva de transformação e de valo—

risaçâº. O segundo, mas este não po—

de ser aplicado indistintamente, é o

regresso dos menores ao seu meio

natural a propria familia quando

esta se mostra em condiçoes morais

e economicas do o receber, ou a fa-

milias estimilias de probidade reco-

nhec1da. que sem retribuição mone

taria, a moda americana ou a trôco

dessa retribui o, se incumbem de

as educar. isto processo muito ado-

tado na Suissa, na Alemanha, na ln-

glaterra. nºs Estados L nidos tem da—

do os inclhOies iesultados

O serviço de protecção

á infancia no es-

trangelro

-—hxplique-nos.

iz-me uma estatistica que no

ducado de Baden se salvaram 4:190

menores delinquentes de 4:800 colo-

cados em famílias adequadas. As es—

tatisticas de Fljchigan, Flinessoete,

etc., fornecem-nos igualmente as

conclusoes mais animadoras. As

crianças, que na maioria dºs casos

dehnquem arrastadas por factores es—

tranhos & sua vontade e essa indole,

postae ao abrigo desses factores,

lransplantadas para terreno são, pa-

ra ambientes puro desenvolvem-se

em pleno equilibrio dos sentimentºs

a nenhum narrador, por mais cons-

cienmºso que seja, fixar absoluta—

mente a forma dessa nuvem terrível

que se chama uma batalha.

Isto que é verdadeiro em todos

os grandes choques armadºs, é par-

ticularmente aplicavel a Waterloº.

Comtudo, de tarde, e nmn certo

momento, mostrºu-se a batalha cla-

ramente.

Vl

Quatro horas depois

do meio dia

Pelas quatro horas era grave a

situação do exercito inglcz. 0 princi—

pe d'Urange comandava o centro,

Hill a ala direita, e Picton a. es-

querda. O principe dOrange des-

orientado e intrepido, gritava aos

boiando-belgas: Nassau! Brunswi-

ck! sempre 'na frrmtc! Hill, enfra-

quecido, vinha encostar-se & Wellin-

gton; Pieton estava morto. Nº mes-

mo instante em que ºs inglezcs ti-

nham tomado aos francezes a ban-

beira do 15.“ de linha, tinham os

francezes morto aos inglezes () gene-

ral Picton, com _uma bala que lhe

atravessou o craneo. A batalha, para

de honestidade e das enervias do tra-

balho. E este piecesso de educar,ao e

o menos dispendioso de todos osado—

tados. ainda mesmo quando seja rc-

tiihuida & educaçãº dos menores ——

não podendo aplicai—se indistinta-

mente, o que á Tufmia. compete ve—

rificai pelos seus meios de observ.içi'io

directa e pelas indicações colhidas

nos inquen'tos a que manda proceder

exteriormente. Hoje, na Inglaterra,

devido a causas diversas, entre as

quais predomina a da densidade ci“-

cessiva da população, está—se a lan-

çar mão tambem da i'fim'graçziojuuc-

nfl, prudentemente combinada com

o Boarding—ou! spº/cor que é a

colocação das creanças em familia.

São aos milhares os delinquentes in—

faiitis que, um cada ano, depois de

uma aprendisegem proliiiiinar de coi-

sas indispensaveis a uma facil ada-

ptação. dali são enviados aº Canadá

e Estados Unidos, para o que a lii-

ulaterra possue, nesses estados, os iii—

dispensaveis elementos de fiscalisn—

Ção.

—E esse processo, em Portugal,

daria resultado ?

——— l,)ava, com certeza. Este pro-

cesso de regeneração infantil seria

para nós. posto em pratica na metro—

pols e nas colonias, de efeitºs magni-

ficos, se um dia i'esolvessomos expe-

iiinciitál—o com consciencia, a serio e

pausadamente. Menos ciistoso, sob o

ponto de vista economico, do que o

dos rcformatorios, bcncticiar—nos-ia

ainda como importante recurso de

drenagem colonial.

—Mais nada?

—— () resto, fica para. outra vez.

Por agora limito—ino a acentuar de

novo o meu regosijo pela abertura da

Tutoria do Porto, e o desejo de que,

não podendo ser pelos dinheiros pu.-

blicºs, encºntro na boa vontade e no

esfºrço da iniciativa particular a par—

te complementar da sua missãº de

saneamento e de preservação moral.
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“H DIBERDADE”

vende—se :

Ein Aveiro, no quiosque

da l'i'aça Luiz lipriano e na Taba-

carla Veneziana, aos Arcos:

Em Lisboa, na Tabacaria

Monaco, ao ltocio;

No Porto, em todas as ta-

bacarias e quiosques fornecidos

pela agencia de publicações dos

ses. A. Dias'Pei'eira & C.“.

Em Londres, na Lihraria

Hispano-Americana, Charing,

Cross—Road, 134;

Em Paris,em todas as taba-

carias e quiosques fornecidos pela

agencia de jornais internacionais

de (lorbaty Fréres, nos quiosques

dos boulevards des Capucines, dis

ltaliens, de Montmartre, etc.

Banjolim

Vende-se em conta, 19“ novo e

bom, com encrustações de madre-

pcrola. Nesta redacção se informa.

  

Welington, tinha pontos de apoio.

Honguniont o a. Hale-Sainte; º pri-

meiro resistia ainda, o segundo os-

tava tomado. "l)o batalhão alemão

que defendia a Raio-Sainte, só exis-

tiam quarenta e dois homens; todos

os oficiais, menos cinco, estavam

mortos ou prisioneiros. 'l'i'oz mil com-

batentes se tinham aniquilado nesta

granja. Um sargento das guardas in—

glezas, o primeiro jogador de sôco

da Inglaterra, que tinha entre os ca-

maradas a reputação daiiivuliieravel,

ali foi morto por um pequeno tam-

bor francez. Bariug estava desaloja-

do, e Alten acutilado. Tinham-se

perdido muitas bandeiras, e entre

elas, uma da divisão Alten, e outras

do batalhão .liunebnrg, conduzida

por um principe da familia de Deux—

Ponts. Us escocezes pardos, já não

existiam, e os pezados dragões de

Ponsonby, tinham sido cortados. Es—

ta valente cavalaria tinha-se lançado

sob os lanceiros de Bro e os coura-

cciros de Travers; de mil e duzentos

cavalos restavam seis centos; dos

trez coroneis, dois estavam por ter—

ra, Hamiltºn ferido, e Mater morto.

Ponsonby tinha caído, atravessado

por sete lançadas. Gordon e Marsh
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da emigração

 

O Gremio Libertas, do Porto,

fev. distribuir a seguinte circular

aque mio fazemos hoje comentarios

por absoluta falta de espaço :

( if(/((r/r'm :

0 Gremio Libertas. do

Porto, desde ha muito que se tem

ocupado, a dentro da sua associação,

do estudo das causas e possiveis re-

medios, do excesso de emigração pa—

ra o estrangeiro.

Simultaneamente com os seus

trabalhºs, esbºçou-se, na imprensa,

no parlamento e em algumas asso-

ciações, um pronunciado movimento,

no sentidº de contrariar essa lamen-

tavel drenagem de braços e energias,

que tão gravemente afeta a economia

e o progressº dº nosso paiz; mas

entendendo que, apezar da enorme

dificuldade que ha em resolver pro-

blema tão complexo, ninguem deve

negar o seu concurso.cmbora modes-

to, no referido movimento, resolveu

este Gremio apresentar-vos as seguin-

tes consideracões, no mero intuito de

servirem de subsidio e incentivo ao

vosso espirito e a vossa acção, para

que, de alguma forma, se consiga

que fiquem em terra peituguôsii mui-

tos dos nossos compatriotas cuja cre-

dulidade e seduzida por falsas mira-

gcns para se expatriarem.

lnvocando, pois, ºs vºssos dove-

res de patriotismo e de humanidade,

calorosamente solicitamos de vós que

poiihais a vossa influencia, a vossa

energia, e a vossa propaganda ao la—

do da campanha iniciada.

E' certo que o homem deve ter

ii liberdade de escolher o ponto da

terra onde deseje fixar-se, liberdade

sagrada que ninguem tem o direito

de coartar.

Além disso, quando a emigração

se dá numa região cuja natalidade

e florescente, cºnstitue, em determi—

nada altura. tal como sucede com as

abelhas. uma imperiosa necessidade

local e um relativo bem para e geral

da Nação. cuja lingua, cºstumes e

interesses. forçosamente os emigrados

irão propagandear mundo em fôra.

tornando-se, quando rªonzieril'enip-

mentepreparados, por uma educação

tecnica e profissional bem orientada,

os melhores agentes de expansãº da

pat-ria, onde quasi sempre lhes fica o

coração.

Haja em vista o que se passa nas

nações de mais adiantada civilisaçao,

e mais vantajºsa situação economi-

ca, principahnente a inglaterra. para

cujo poderio tanto concºrre a irra-

diação dºs seus fieis“suhditos por to—

do o mundº.

E, a propºsitº, devemos confes-

sar que do Brazil nos tem vindo

muito dinheiro, que varias vezes tem

valido á economia nacªonal, o que

pode levar a convicção de que se não

deve condenar em absoluto a emigra—

ção para aquelas paragens, aonde, de

mais a mais, se fala a nossa querida

lingua.

Acresce que e aflitiva a crise em

que º povo pcitngucz se encontra,

proveniente da carestia dos generºs,

nãº só de primeira e absoluta neces-

sidade, como daqueles que possam

facultar-lhe iunii vida mais conioda e

agradavel, indispensavel aliás ao bem

estar a que tem direito, e que por

completo lhe falta, chegando a j usti-

ficar-se a inveja com que talvez olhe

para alguns animais amimados e ne-

  

estavam mortos, as duas diiisões, a

quinta ' e sexta, estavam destruídas.

Hongomont calado, a Huis-Saint.

tomada, não havia. senão um nucleº,

o centro. Este nucleo continuava a

resistir. Wellington reforçou—ó, cha—

mando para si Hill que estava em

Marbe—Braine, e Chassê que estava

em Braine—l'Allend.

O centro do exercito ínglez, um

tanto concavo, em demasia denso e

compacto, estava fortemente situado.

O(upava a planura de Mont-Sain-

Jean tendo na retaguarda a aldeia,

e na frente o declive, muito rapido

então. Encostára—se aporta da casa

de pedra que em naquela epoca pro-r

priedade senhoreal de Nivelles e que

meios a intercepção das estradas

construída no seculo XV,[ e tao l0-

hiista, que as balas lhe resvalavam

nas supeificies. Em volta da planu-

rs os inglezes abeito, por um e ou-

tro lado, as sebes, feito canhoneiias

nos cspinheiros, e posto bocas de to-

go entre ramos de arvore, mascaia-

das com mato. A sua artilhaiia esta-

va emboscada sob o tejo. Este tra-

balho panico, ineontestavelmente ad-

mitido pela guerra, que consente o

laço, estava tão bem executado, que

dios, emquanto que ele. () pobresen-

to a sua familia dominada pela fome

e sem resguardo contra os insultos

dº tempo !

Ha. por ultimo, a aiisia dc rique-

zas; o é este ultimo ponto o mais efi—

cazmente explorado pelos angariado-

res, ou sub-agentes de emigração, in-

dividuos sem consciencia, que, sem

rebuço. abusam da ingenuidade do

bom e generºso povo portiiguez, le—

vando—-o com o engodo de mil pro—

messas faguciias, a abandonei a sua

terra natal, aonde e levado a crer

que só existem dificuldades, extraor-

diiiariainente avultadas por aqueles

novos negreiros.

Mais. dificuldades, na vida. lia—ils

em toda a parte. A luta economica

fere—se encarniçadamente em todo o

mundo.

Veja—se o trabalho exaustivo a

que os nossos compatriotas teem de

sugeitar-se hi fora; tal e tanto, que,

na maior parte, quando regressam,

veem arrumadºs de saude.

Pense-se um pouco no numero

de repatriados com fortuna, em re—

laçao aº numero de emigrantes que

nunca mais vºltam, e apurar-se—lia

uma percentagem pouco menos de

pavorosa.

Averiguem—se as condições de vi-

da, ou antes, de iniseria. em que por

lá se encontram muitos emuitos dos

dos nossos compatriºtas, e considere-

se se esse sacrificio não seria mais

compensador, por menºs viºlento,

se fosse exercido a dentro do territo-

rio pmtuguez, ao calor do formoso

sol patrio, e sob as vistas carinhosas

da familia.

De facto haverá em Portugal

falta de tiahalhu ? Nas ohias publi—

cas dcccito. Nas cidades nº comer-

cio e nas iudustras a ciisc de traba-

lho é iiiega veliiiente nina iealidadc.

Mas na agriculturaª“ Não haverájá

terra paia trabalhar." Que icspoii-

dani a imensidade da chaineca alem-

tejana, os baldios, e toda a enOime

extensão dos incultos, constituídos

pºr magnifica terra ostnaute de sei-

va a estremecer de vida, trasbordan-

dº de fecundidade latente.

E que diremos das nossas colo—

nias ? Será preciso encarecer o seu

valor, as suas riquezas inexploradas?

E' preciso ensinar o povo a eu-

raizar o seu amor ao solo, e desfazer

no seu espirito o preconceitº da hic—

rai'chia no trabalho, isto a, fazer-lhe

ver que nenhum trabalho avilta o no-

nhuiiia prºfissão deslustra.

Pode, e deve, portanto exercer a

sua actividade entre os peituguezes

seus iimaºs sem necessidade de ir

arrismr a vida num jogo em que só

ganham ºs engajadºres. Mas, quando,

em virtude do seu tradicional genio

aventureiro, ele queiia transferir-se

paia outras regiões, encaminheino-lo

para as nossas colonias, aonde a sua,

a nossa, grande raça portuguesa, le—

vando a sua energia o a sua inteli-

gencia nativamente adaptaveis a

aquisiçãº de novos conhecimentos,

muito, e talvez decisivamente, con—

tribuira para as transformar, do sim-

ples ornamento. que só serve para

fazer figurar o nosso paiz na politica

internacional, em um auxiliar profi-

cuo da metropole. que a coadjuve na

sua economia interna, prestando-lhe

o concurso das suas riquezas natu—

rais e retribuindo vantajosamentc o

auxilio humano de. que precisa para

o desenvolvimento dessas riquezas.

 

Haro enviado pelo imperador, da no-

ve hºras da manha, para reconhecer

as baterias inimigas, não vira coisa

alguma e voltara dizendo a Napoleão

que não havia obstaculo, alem de

duas barricadas que interceptavam

as estradas de Nivelles c de Gcnap-

pe. Era a epoca da maior altura das

eearas; na orla da planura, estava

um batalhão da brigada de Kcmpt,

o 95.º. armado de clavinas, deitado

no meio do trigo.

0 centro do exercito anglo-hol-

laudez. assim seguro e resguardado,

estava em boa posição.

O perigo desta posição era a flo-

resta de Soignes, então contígua ao

campo de batalha, e cortada pelas

lagoas de &roncndacl e de Boitsfort.

Um exercito não podia recuar para

ali sem se dissolver; os regimentos

ter-se—iam rapidamente destroçado e

a artilharia atolar-se—ia nos charcos.

A retirada pºr aquele lado, segundo

a opinião de muitos hºmens da pro-

fissãº, e verdade que contestada por

outrºs, seria um destrºço, um salve-

se quem pode-r.

Wellington adicionºu a este cen—

tro uma brigada de Chasse, tirada a

ala direita, uma brigada de Winhc,

Pºnderadas as consideraçoes que

deixamos expostas. entendemos que

a mancha de se obstai aos inalcs ic.-

sultantcs da emigiacão pais o os-

traugciio se poderá levo a efeito

pºr meio de.'

Propaganda

Cumprimento da lei

Medidas de Fomento

que convem atoptar desdejá, dando-

llie o maior incremento possivel .

A Propaganda deve Iev ur- se

a efeito por palestras, panfletºs e iiii-

prensa periodica, especialmente a da

província. pedindo aos Gremios, ('º-

missoes Administrativas, Assem-

bleia... Centros Republicanos, e ou-

tras entidades idoneas que, em todas

as sessões publicas e comícios, todos

os oradºres abordem o assunto da

emigração, demonstrando os seus in-

convenientes. solicitando da impren-

sa a publicajº de artigos elucidati-

vos dos males que ela podr- tium ao

nosso paiz, fazendº antever aopovo

o quadro negro da maior iiiiseiiu

que ira cnoontiai bem longe da sua

Patria, o recomendando às Comissões

Administrativas e publicação de pan-

fietos elucidativos; contribuindo iu-

sim para () aniquilamento da propa—

ganda interesseira c desumana do sub-

agente de emigração.

Cumprimento da Ielf ,

Exigir () fiel e iigoroso cniiipiimenlo

das leis que regem a eiiiigiuguo e es-

pecialmente asleis militares referen—

tes a este assunto, que devem ser

reinodeladas pela seguinte forma. :

A fiança prestada pelo fiador

idoueo será substituída por ceauçi'io

em dinheiro, para todos os militares

que tenham de emigrai, estabelecen-

do-se a seguinte tahelaf

Licenciados . . . . . . 75 escudos

Reservistas. . . . . . . :')0

Territoriais . . . . . . 25

vencendo jnio este deposito, e po-

dendo ser piestado em moeda coi-

rente ou papeis de credito.

Medidas de Fomento.—

Atender de pronto, e com o auxiliº

que o erario publico permita, :is ur-

gentes medidas de fomento que se

impõem pura obstar a derivação dum

grande numero de braços uteis a ri—

queza do pais. difundindo, tanto

possivel, os precisºs conhecimentos

sobre agricultura, e interessando o

grande e pequeno lavrador no ama-

nho das suas terras, para o que o

Estadº facultará a fundação de gran-

des Companhias ºu Sociedades Agri-

colas que emitam acções, do valor

nunca siipei ior a 5 escudºs, com di-

videndo minimo garantido pelo Es—

tado. No capital destas Companhias

deverão ser encorporados os terrenos

do Estado, e incluidos quaisquer ter-

renos de particulares, entrando o seu

valor em acções, eestabelecendo-sc

um tributo especial para os terrenos

de particulares, quando estes os nãº

cnltivem e se recusein a cede-los fis

Companhias em troca de acções.

ltealisar o projecto sobre irriga-

ção de terrenos, já apresentando ao

Parlamento, visto ser necessario pro-.

vêr as heneficiações e melhoria des-

tes terrenos.

Fomentar a criação de gados.

principalmente vacum, lanigero e

suino, além do cavalar, jáexistente,

montando o Estado os postos neces-

sarios e procurando desenvolver nas

montanhas a criação do gado laiiigo—

ro e caprino.

Animar e dar impulso a. indus-

tria da sericnltura, outr'ora tão im-

portante entre nos.

Desenvolver a cultura de algo-

dão na metropole.

Aperfeiçoar e aumentar as iii—

dustrias de conservação e exportação

de frutos, visto serem estas indus—

trias uma sequencia da agricultura,

desenvolvendo tambem a industria

tirada a ala esquerda, e a divisão do

("'linton. Aos seus iiiglezes, aos regi-

mentos do de Halkett, a brigada de

Mitchel. e de guardas de Maitlaiid,

deu cºmo espaldas e reforço ii infan-

taria de Bruiiswich, () contigente de

Nassau,os lianoverianos de Kieluian-

segge, e os alemães do Ompteda. Es—

ta manobra poz-lhc a mão vinte e

seis batalhões. A ala direita, como

diz Charras, foi. what-ida 'na reta-

guarda do centro. No sítio a que

hoje se chama «Museu de Waterloo —

estava mascarada com sacos de ter-

ra, uma enorme bateria. Wellington

alem disto tinha num rebaixo do

terreno os dragões-guardas de So-

merset; mil e quatro centos cavalºs.

era a outra metade da cavalaria iii-

gleza, tão justamente celebre. lªcu-

sonby auiquilado, restava Somerset.

A bateria que, depois do conclui-

da, seria um redutº, estava disposta

por detraz dum muro de jardim mui-

to baixo, revestida apressadamente

duma camisa de sacos de terra, e de

um largo talude de terra. Esta obra

não estava acabada; não tinha havi-

dº tempo para lhe_fazer as estaca-

das.

(Continua).
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ALIBERDADE”

 

Pela Cidade e pelo DiStrito

O inquerito da “Liberdade,,

l] Teatre Aveirense, depois das

importantes iranlermaçees

porquelrai passar, será um

dos mais enniertaveis e

elegantes de raiz

 

ll que e sua Direcção projecta lazer para o conseguir

Um punhado de divertimentos:--—Gínematogra—

fo. Bailes carnavalescos. Espectaculos pelas

primeiras companhias do paiz

Ilma curiosa entrevista

A politica, a odienta e mesquinha '

politica de campauario, que tem sido

o maior entrave ao desenvolvimento

social e economico do paiz e que ori—

ginou o mal estar geral em que hoje

vivemos, encontrou sempre em Avei-

ro quem carinhosamente a acolhessc.

Só com muita dificuldade, e custa

de um trabalho insano e de desgos-

tos sem par, numa luta constante- com

os muitos parvenus demiolados

que para ai vagueiam e que passam

o tempo a inventar e dar curso às

mais cavilosas infamias, alguem con—

segue fazer qualquer coisa de com-

provada utilidade.

E assim, para muito poucos e

obra de grande monta as transfor-

mações porque vai passar o Teatro

Aveirense, não obstante as vantagens

que daí advirão para a cidade que

assim ficará com uma soberba casa

de espectaculos, espaçosa e conforta—

vel. _

A sua atual direcção, apesar de

eleita em circunstancias muito espe—

ciais, tem empregado os seus melho-

res esforços para que as obras em

que ha tantos anos se fala tenham

uma rapida realisação.

A' imprensa local compete, ago—

ra, ajudá—la quanto possivel nessa

difícil tarefa, fazendo uma intensa

campanha a favor dessas obras, a fim

de conseguir que a cidade por elas

se interesse.

E porque assim opensamos,tiuh-a—

mos resolvido procurar alguem que

nos fornecesse elementos para infor-

marmos os leitores da Liberdade

l

ricerca do plano da direcção do Tea-

tro Aveirense.

' O sr. Antonio Henriques Maxi-

mo Jimior, secretario da referida di-

recção, presta—se amavelmente a for-

necer-nos todos os esclarecimentos e

é sentados a uma das mesas do Club

Mario Duarte. fumando e saborean—

do alguns gôlos de café, que o nosso

entrevistado nos diz:

O Teatro Aveirense rende atual—

mente 1601000 reis e tem ,40 de

despesa.

Nestas condições compreende que

é impossivel contratar qualquer com—

panhia de 1.“ ou 2.“ ordem sem

uma grande elevação de preços. Mes-

mo assim, raros se teem abalançado

,a essa cmprêsa que poucas garantias

oferece e que exige um regular dis-

pendio de capital.

 

Pensamos. por isso, em transfor-

mar o edifício por completo. encarre—

gando o arquiteto Marques da Silva

de fazer a planta que se acha em ex-

posição uo atrio do Teatro.

—Mas, consta-nos que o sr. Car-

les Mendes, que é um artista de in_-

questionavel merecimento, ofereceu

um valioso projecto a direcção, que

esta, todavia, não aceitou.

Sendo assim . . ,

—En lhe digo. Tratando-se, co—

mo compreende, de uma obra de

euormissima importancia, não qui—

zemos, nesta terra onde sempre se

deprime o que é seu, entregar esse

tmbalho ao sr. Carlos Mendes que.

apezar de não ser arquiteto,era com—

petentissimo para dele se encarregar.

h'iamos alem disso contra a de-

liberação da assembleia geral, que

havia resolvido ermarrcgar da plan-

ta um arquiteto de nome. Eoi esta

a rasão porque procuramos o sr.

Marques da Silva, director da Esco-

la de Belas Artes, do Porto o pre—

miado no concurso do teatro de S.

João.

—Mas em que consistem, alinal,

as transformações porque vai passar

o Teatro ?

Será, alargado 2,1” 70. e as frisas

tranformadas em geral. Haverá. só

uma ordem de camarotes e duas

filas de balcão. Estas modilica-

ções farão com que o Teatro que

agora rende, como dissemos, réis

160$000, passa a render, pelos mes-

mos preços, 35233000. A sua lotação

que agora é de 493 pessoas, passa a

ser de 1:100.

—lt' em quanto está orçada essa

obra ?

—Não posso ainda precisa-lo.

Esse calculo fa-lo-ha o sr. Antonio

Augusto da Silva, presidente da di-

recção.

—E capital ?

—Resolvemos explorar o Teatro

por nossa conta,durante alguns me—

zes a fim de nos certificarmos do seu

rendimento.

Se ele nos garantir os juros e

amortisação do capital a dispender,

creio que nos será facil obte-lo.

Começaremos pela exploração de

um cinematografo.»

Adquirimos iá um motor o dina-

mo de grande força para ficar para a

futura instalação de luz eletrica no

Teatro. 0 motor,queé de 17 cavalos,
ER.—__

de conservas alimentícias, aliás já

muito difundido. no nosso paiz, mas

a quid faltao aperfeiçoamento que

lhe é mister. procurando tambem o

desenvolvimento de todas as outras

industrias, já existentes,.mas, com

especialidade, as que tenham por ba-

se a materia prima nacional, apro—

veitando—se as quedas de agua, e

lembrando a conveniencia de ser os—

tudado e aprovado o projecto, já

apresentado ao Parlamento sobre esse

assunto.

Para o fomento do Ultramar e

para animar, portanto, a derivação

da. emigração, o Estado deve procu-

rar facilitar o aperfeiçoamento do

fabrico, do azeite e 01908 de palmeira

especialmenre da palmeira que pro-

duz o Dendem, visto ser utilisadona

lubrificação, e a cultura de outros

generos coloniais, dando para isso o
maior incremento ás Colouias Agri-

colas, mas, de preferencia, nos pon—

tos mais propícios ao desenvolvimen-

to da raça branca, fornecendo as ne-

cessarias alfaias e os demais meios

necessarios ao seu estabelecimento,

e tendo sempre em consideração a

escolha dos terrenos apropriados a

tal fim. ,

Como vedes, este nosso trabalho

é um modesto esboço que oferece-

mos ao vosso estudo, certos de que,

se todos vós dedicardes atenção atão

momentoso assunto, dando execuçâo,

desde já e sempre, aos alvitres que

apresentamos, e que vós melhorareis

e acrescentareis com um simples es-

forço do vosso esclarecido espirito,

alguma coisa de proveitoso resultará,

para o engrandecimento da .nossa

querida Republica e, portanto, para o

rejuvenescimento da nossa estreme-

cida Patria—Gremio «Libertas».

e a gaz, acionará tambem uma bom—

ba de incendio, visto tencionarmos

distribuir algumas agulhetas pelo

edificio.

——'l'eremos sessões cinematogra—

ticas todos os dias ?

——Não. Tê-las-hemos aos domin—

gos, terças, quintas e sabados. Os

programas,com 4 estreias em todas as

noites de espectaculo, são os dos me—

lhores cinomatografos do paiz: o do

Chiado Terrasse, de Lisboa e Passos

Manuel, do Porto.

Começará a funcionar de 10 a

ll") de dezembro proximo.

—Mas ouvimos falar em garan—

tias dos acionistas . . .

———Sim,—- sim. As 53“ feiras será.

concedido um bonus de 50010 aos

acionistas e suas famílias. Não é

muito, mas é a primeira garantia de

que gosam. [remos a pouco e pouco.

—Projectam fazer alguma coisa

no carnaval ? .

—Tencionamos dar espectaculos

de variedadades e balilcs. Os de do—

mingo e terça-feira durarão até as

3 horas da manhã, tocando uma ii-

larmonica ou uma orquestra comple-

ta. Não será permitida a entrada na

sala do baile senão a damas masca-

radas, policiando-se convenientemen-

te o Teatro de forr ia a evitar os

abusos de costume. Haverá ainda

rnatinécs, no domingo e terça—feiras

talvez u'u baile infantil com premios

ás creanças.

—E depois do carnaval, explora-

rão apenas o cinematograio ?

Não. Desde ja lhe posso atir-

mar que representarãomo nosso Lea-

tro, as companhias do Avenida, di-

rigida pelo conhecido actor José- lii-

cardo, do Nacional e do Ginasio, de

Lisboa, sendo de esperar. atendendo

aos esforços empregados nesse sen—

tido, que consigamos trazer 3.

Aveiro as do Republica e Gomes

& Grrijó.

ldsquucia—me dizer-lhe que a pri—

meira sessão cinematogratica sera

dedicada aí imprensa e aos acionis—

tas que terão entrada gratuita.

RUI DA CUNHA E COSTA.

, .

Na “I.:iberrdade”

Estiveram no sabado em Aveiro,

tendo-nos dado o prazer da sua visi-

ta, os nossos correligionarios do Por-

to srs. Dr. Morais e Costa, dr. Ange-

lo Vaz, Francisco Carneiro Aranha,

Joaquim Alves, Adolfo (3. Pacheco,

Emidio Lopes. Antonio Tavares da

Fonseca, Alfredo da Costa Godinho,

Adriano Vieira Silva Lima e Irlgidio

Martins Oliveira Santos.

ltepresentavam varias colectivi-

dades e vinham com o fim de acom—

panharem ao Porto o sr. dr. Afonso

Costa, que ali foi assistir a inaugu-

ração da Tutoria da Infancia.

Seguiram com o sr. dr. Antonio

Macieira, visto o sr. dr. Afonso Cos—

ta ter adiado a sua ida para domingo

de manhã.

Joaquim Bei Neto

Uma comissão de que fazem par-

te os nossos correligionarios dc Ara—

da srs. Alberto João Rosa., José Nu-

nes da Ana, Joaquim Ferreira Mar;

tins, Aires Luiz Pereira. Francisco

Pereira de Melo, Manoel Martins

Bastos e Francisco Pereira dos San—

tos, desejarido testemunhar ao sr.

Joaquim Rei Neto o alto apreço em

que são tidos os serviços que prestou.

a causa da Republica, resolveu inau-

gurar solenemente o seu retrato, ofe-

recendo-o depois a direcção do Cen-

tro Repubh'cano daquela freguezia.

Na sessão solene que se realisará

no proximo domingo. pelas 4 horas

da tarde, numa das escolas“ de Arade

farão uso da palavra, entre outros os

srs. dr. Melo Freitas, tenente Costa

Cabral e talvez o nosso colega Rui

da Cunha e Costa.

Escusado ecrã dizer-se que nos

associamos gostosamente a essa me-

recida homenagem, felicitando a eo-

missão a que acima aludjmos pela

sua simpatica iniciativa.

Joaquim Rei Neto, que hoje se

encontra perigosamenteenfermo éum

dos poucos republicanos do concelho

que, pelo muito que se sacrilioou pe—

las atuais instituições, trabalhando

sempre com denodo e desinteresse

tem jus a nossa estima. e considera—

   

Para êle vão, pois, tambem, nes-

to momento as nossas sinceras ho-

menagens. *

 

. ' nova. Vende—

Bªl'l'ºliª, as ªee;
ação se diz.

 

jurados comerciaes ãªãªªsª

As duas pautas de jurados co—

merciaes ficaram assim constitui-

das na ultima segunda-feira :

l.” Pauta

Alberto João Rºsa, Alberto da

Cunha Azevedo. Antonio Alves Vi-

deira, Antonio da Cunha Coelho, Al—

bino Pinto de Miranda, Antonio Vi-

lar, Bernardo de Souza Torres, Do-

mingos João dos Reis, Francisco

Pinto de Almeida, Francisco Anto-

nio Meireles, Francisco Migueis Pi

cado,_ Francisco Ferreira da Maia,

João Campos da Silva Salgueiro,

João Pereira Campos, José Gonçal-

ves Gamelas, José Marques do Al-

meida. Manuel Lopes da Silva ('ini-

marãcs, Manuel Barreiros dc Mace-

do, Pompilio Souto Ratola. Ricardo

Mendes da Costa, Manuel Maria Mo-

reira.

2." Pauta

Antonio Ernesto Souto Rato—

la, Antonio Manuel da Silva. l'arlos

Ferreira Crespo, Domingos José dos

Santos Leite, Domingos Martins Vi-

laça, Eduardo Pinho das Neves, ]:lu-

genio Ferreira da Costa. Francisco

Ventura, Francisco Casimiro da Sil—

va, João Pinto Miranda, João Viei-

ra da Cunha, Pompeu da Costa Pc-

reira, Antonio Valentim Pedroza,

Manuel Gonçalves Moreira, Josô Au-

gusto lf'erreira, Ricardo Pereira Cam—

pos. Joaquim Ferreira Felix, José.

Maria Sambando. João José Trin-

dade.

%

llsrole Nornnl (lºllreiro

   

discal e; alfaap

áagaríes

() sr. tenente Josta Cabral. co-

mandante da guarda fiscal de Avei—

ro, propoz ris estações competentes

a aquisição dum barco a vapor

para o serviço da alfandega e

guarda fiscal desta cidade.

Vai ser feito egual pedido pelo

chefe da delegação da alfandega.

sr. Felizardo Simões.

,__...______

llnn inl'eme campanha contra

odr. Bernie llilrelrn

A comissão umnicipal o paroquiais

dc Agueda fizeram distribuir um

manifesto em que protestam contra

a insidiosa campanha movida por

um jornal daquela vila ao sr. diª.

Eugenio Ribeiro.

O nossoºcorrespondente em 0is

da Ribeira já. aqui se referiu ao

assunto, pondo bem a descoberto

os intuitos com que se pretende

manchar o caracter de um dos

mais justamente considerados ro-

publicanos do distrito. Associamo-

nos gostosamente a todos os pro-

testos da. opinião republicana con-

tra as calunias assacadas ao dr.

Eugenio Ribeiro. que por ser um

nobilissimo espírito e um integro

caracter, tem direito a estima e

lconsideracão de todos os homens

[de bem.

Na sessão parlamentar de seguir—| ___—__...— _

da-feira ultima, o deputado snr. Al—

berto Souto., que nunca descuida os

verdadeiros interesses do seu circulo,

defendeu com calor a permissão de

matricula para o Lª ano na escola

distrital de Aveiro.

Atacando no seu discurso e pare—

cer da comissão de instrução que

propunha a eliminação do 1." ano na

nossa escola. o deputado por Aveiro

provou bem sobejamente que ela tem

razão de existir não só pelo numero

de alunos que a frequentam. mas ain-

da. pelo ensino que ai se ministra que

não e inferior ao das outras escolas

do Porto, Coimbra e Lisboa, e provou

não haver nenhuma razão de ordem

pedagogica ou de ordem economica

que acouselhe a sua extinção. 0 nos—

so director defendeu ainda com ener-

gia os interesses dos candidatos zi

matricular do 1." ano, os interesses

da cidade e o bom nome do corpo

docente.

A camara l'ez justiça regeitando

o parecer da comissão parlamentar.

Na escola normal de Aveiro, co—

mo nas outras do mesmo genero, vão

pois realisar-se ainda neste ano exa-

mes de admissão e todos os que neles

forem aprovados ou que tiverem di-

reito ii matricula poderão concluir os

seus cursos nesta escola, o que jul-

gamos ser, não só um grande bºnifi-

cio para os alunos e suas familias

que são em grande numero, mas ain- ,

da para a terra e suas visinhanças.

Contudo muito boa gente aí ha

que considera estes assuntos—coisas

minimas.

_“...—

(Jouu'o Escolar Republica-i

no de Aveiro

Segundo nos foi comunicado

pelo sr. dr. Marques da Costa, a

assembleia geral do Centro Esco-

lar Repnblicano de Aveiro resol-

veu que este continuasse filiado

no Partido Republicano Portugnoz

dando todo o seu apoio ao Grupo

Parlamentar Democratico de que

échefe o ilustre estadista sr. dr.

Afonso Costa. _

————+Qo—————'

Os censos americanos

Um protesto da Associação

Comercial de Aveiro

contra o seu estabeleci—

mento na nossa costa

maritima

Pelas 11 horas da manhã, reuniu

hontem a Associação Comercial de

Aveiro,a fim de protestar contra o es-

tabelecimento dos cercos americanos

na nossa costa maritima, o que seria

a mina completa de centenas de fa—

milias que se dedicam á industria

da pesca. '

Foi resolvido que as camaras mu—

nicipais dos concelhos do nosso lito-

ral protestassem junto das estancias

superiores e que se convocasse um

comício para o dia 8 do proximo mez

de dezembm, convidando-se para ne—

le usarem da palavra os deputados do

distrito e outros oradores.

llefoza Nacional

Nucleo de Propaganda

Na redacção dºA Líberrhulv c a

couvite do capitão do porto sr. Ro-

cha e Cunha. que se achava habilita-

do com as credenciais da Grande

Comissão de Defeza Nacional, reuni-

ram ontom, algmls cidadãos afim de

constituírem o nucleo de. propagan—

da em Aveiro, que liceu assim orga-

nisudo: '

Torrente Silverio Rocha e. Cunha,

(presidente“); tenente Cezar A. do.

Costa Cabral, dr. Joaquim de Melo

Freitas, dr. Luiz Guimarães, capitão

Roza Martins, tenente Manuel Teles,

(secretario); Rui da Cunha e Costa e

José Gonçalves Famelas.

Foi dada participação do resul—

tado dn reunião zi grande Comissão.

Pelo adeantado da hora, impossi-

vel nos é dar, como desejávamos, no-

ticia mais circunstanciada do que

se passou na referida reunião.

lhas/o

RiolTlNllos, 2-1

Quando se resolverá a er.ma co-

missão municipal em mandar repa-

rara ponte deste logar, á quatro

 

 

 

 

lmezcs sem agua? Já alguns mem-

bros viram aquela porcaria, assim

comoalimpcza das valetas que se

; não faz ha dois anos e a urgente ne—

cossidade da continuação da estrada

——feita pelo povo deste logar.

Emfun, a Republica que a ex.“

comissão representa neste concelho,

ainda aqui não chegou com olhos

misericordiosos.

Na monarquia, de nefasta memo—

ria—que longos anos esperamos pe-

la sua agonia—os antigos represen-

tantes neste concelho, atendiam em

tempos eleiçoeiros aos clamores dos

aldeãos e algumas necessidades eram

satisfeitas; depois desse periodo, tor-

nava tudo a mesma, e a classe ou

povo desprotegido da sorte, que ge-

messe.

Os tempos agora são outros. Mos—

trai a este povo que sois humanita-

rios ! !

= Ha dias apareceu atacado de

raiva um cão do sr. José Dôno, do

Vale d'Ilhavo, mordendo alguns ani—

mais da sua especie, assim como em

seis pessoas do mesmo logar, que já.

seguiram para. Lisboa, slim de lhes

ser aplicado o devido curativo. Cons-

ta tambem ter sido mordido um ga—

to, que não sabem a quem pertence.

A ser verdade, póde ocasionar gra-

ves consequencias, que só se pode-

riam evitar, abatendo todos os ani—

mais daquella especie, ali existentes.

= Cousorciou—se ha dias o nos-

so colega, Luiz Loureiro, com a tri-

caua Aida da Conceição Violante.

Auguramos—lhe mi] venturas por os-

paço longo.

No ultimo mercado mensal,

na Vista Alegre, apareceram bons

exemplares em gado suíno, havendo

varios premios (Illl' deixaram satis-

feitos os proprietarios contemplados.

Em alguns lavradores houve descon—

fiança de que o governo procurava

aquellc meio para lançar um novo

imposto aos vendedores daquelles

animais, desconfiança essa, que uns

e outros foram desfazendo.

: Os caçadores por estes sitios

andam muitºs satisfeitºs pela boa

Col/wird as galinholas, cujas aves,

de arribação. teem aparecido com

mais almndancia que nos anos ante—

mores.

Sutura).

23%:

Ilhavo, 25

A camara municipal deste con—

celho está empenhada em levar a

cabo.no mais curto espaço de tempo

a construção do mercado coberto, ha

tempos iniciado. '

E' digna de todos os aplausos e

oxalá não desanime. O povo de llha-

vo saber-lhe-ha agradecer esse me-

lhoramento porque hn. tanto suspira

e que tem sido o cavalo debatalhav

de muitos políticos . . .

: Consta—me que no proximo

mez vira para esta vila o barracão

cinematografico, propriedade do sr.

José Alves, de Agueda. »

:P).—etão nesta vila, sua terra na—

tal. os dignos oficiais de marinha

mercante sr. Antonio Nunes e José

Simões Vagos.

:lJontinua tendo grandes en-

chentes o 'l'eatro desta vila onde a

companhia dramatica Andrade tem

dado excelentes recítus.

:l'fousta que a rapasiada de aqui

vai em breve dar no mesmo Teatro

uma recita de beneficio.

,: Vimos cai o sr. Manoel Luiz

Ferreira de Abreu, de lixo.

=O administrador deste conce—

lho acaba de providenciar contra a

matilha de cães que por essas suas

audavmu sem açaimonnandaudo que

fosse lançada a bola a todos os que

por ai vagueassem.

Ha. dias um desses animais, ata-

cado de raiva, mordeu cinco pessoas

no logar de Val de Ilhavo, que já

partiram para Lisboa a receber cura-

tivo,

“No Diario do Governo acaba

de vir a transferencia do nosso sim-

patico amigo sr. Eduardo Ançã. da

secretaria de finanças de Vagos para

esta vila.

Muitos parabens ao amigo Ançã.

=- Jhamamos a atenção da auto-

ridade competente para a vergonho-

sa transgressão das posturas feita pe-

los carregadores de estrnmcs.

A's vezes ao meio dia e até pela

tarde adiante, andam carregando os

estrunies e isto quasi aos olhos dos

srs. vereadores da camara.

:Os larapios roubaram ha dias

ao sr. José Chuvas, da ltua Vasco da

Gama, a quantia de 50035000 reis

aproximadamente, quando este sr.

fôra a essa cidade.

ignora-se quem sejam os amir/cs

do sr. Chuvas que assim o deixaram

quasi na miseria.fC,

 

Agueda, 25 .
r

Começaram as obras do quartel

destinado ao batalhão do 28 que

pertence a esta terra pela ultima

reorganisação do exercito.

() emprestimo oamarario pode

considerar-se coberto. Ninguem, a

não serem os evolucionistas de Bar-

rô, pensou em opor—se ao importan—

tíssimo melhoramento. Só os evolu—

cionistas de Barrô. E” verdade que

não ha outros no concelho. Esses são

os verdadeiros evolucionistas que

odeiam e combatem os republicanos

que o não são, poupando os monar-

quicos, mesmo" conspiradores.

Teem um jornal nesta vila que

se entretem a difamar republicanos.

seguindo os mesmos processos do

nosso Poco, dos tempos que não vol-

tam. Felizmente para a Republica,

o seu destino politico e desaparece-

rem, de companhia com os vonspi-

radares e realistas que protegem.

Pois, começaram as obras do

quartel. Deve estar concluído dentro

dum ano. Na proxima moon-oração.

virão para aqui recrutas em maior

numero que o ano passado, pora

camara oferecer outra caserna.

A camara que e constituida por

desinteressados e prestantes cida-

dãos, não se poupa a canceiras por

corresponder a confiança que lhe vc-

ta o partido republicano.

Vemaproposito registar os serviços

 



 

; 4 . A LIBERDADE

da lucrou com isso o receptador. As mas vezes

nossas correspondencias se alguma quando em

serem

() rebate e critica verdadeira de t'a—

x
e '

que a sua fregnezra esta prestando a

Junta de Paroquia de Uis da Ribei-

ra. 'E' admiravel como tanto se cºn—

segue com tão pequenos recursos !

Ultimamente explorou agua para

um chafariz no antigo largo do Um-

zeirº. E apczar das contrariedades

que lhes preparou o chefe evolucio-

nista local, conhecido do err—prior

Bernardino, foragidº no Brazil por

conspirador—está quasi aberta a va—

la destinada a canalisaçâo. A nascen—

te é importantíssima. Este é dos me—

lhoramentºs que marcam epoca na

ridentc povoaçãº de (lis da Ribeira.

O presidente da Junta, o nosso

honrado correligionario, sr. Ricardo

Pires, e duma actividade o zelo inex—

cediveis. De justiça é dizer que nos

outros vogais encontrou dedicadis-

simos cooperadores.

Aº mesmo tempo, conserta-se a

que da margem direita de

Águeda segue para Cabanões. e re-

para—se tambem a estrada para Espi-

nhel. E não cançam aqueles devo-

tados patriotas, porque outros projo-

tos trazem em mente, no sentido de

atestaram bem frizantemente o que

estrada

e a administração republicana.—0.

“___. __
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Anadia. 19

(RETABDA'DA)

Chegou ontem a esta vila () agen—

te da policia judiciaria, Manuel de

Jesus Mºreira, tenente de infantaria

23, acompanhandº—o o aspirante a.

oficial, Eduardo José dos Santos,

para procederem de investigações

ainda precisas para elucidar os pro—

cessos que teem sido levantadºs ao

padre José Antonio da Silva Alvaro,

que em Vila Nºva, deste concelho

tantas vezes se revoltou contra a Re-

publica, aliciando varias pessoas á

mesma revolta, e que foi tambem

acusado de diuamitista dº tunel do

sugiram.

Team :sidº ºuvidas aqui varias
testemunhas de Vila Nova, o que

seguindo-

so depois os mesmos trabalhºs em

ainda continuara amanha,

Mealhada, Luzo e Mortagua.

Os casos em que se acha impli—

cado o padre Alvaro, teem relação

com muitas pessoas que o acºmpa-

porque muitos cas-

murros de Vila Nºva, e de certo de

outras partes, andam nnr pºuco atra-

nhavam, razão

palhadas ao fazer desta, como se

costuma dizer.

Houve até pessoas que se. demo-

raram pela administração deste con—

celho, lugar ºnde foram prestar as

declarações testemunhais. afim de

ouvirem alglunas destas o poderem

depois apregoar aºs quatrº ventos

que muitos puzeram pela mar da

aaim'rgm'a o padre. Alvaro e outrºs

tais, não atendendo aquelas cri-atu-

ras a que os atos destes sãº a sua

unica condenação.

Mais é sabido que o padre Alva-

ro escreveu um posta! a alguem de

Vila Nova, confessando-se satisfeito

com a forma como tem sido tratado

nos interrogatorios, dizendo mesmo

que em breve, pelo caminho que as

coisas tºmaram, podera quebrar a

mstanha nos dentes aºs seus inimi-

gos que pretendem enterra-lo.

Custa—nos a crêr neste resultado,

mas . quem viver verá.—C.

:$:

AGUIM. 22

(RETARDADA)

Regressou do estrangeirº º dis—

tinto clinico dr. Luiz da Cruz Nave-

ga. Apresentamos—lhe os nossos cum-

primentos de boas-vindas. ,

= Procede-se com afan ã apa—

nha da azeitona. O seu produto é su-

perior ao do anº preterito.

= Os vinhos teem-se vendido a

900 e 950 réis os 20 litros.

Consta-nos - ler havido ultima—

mente um acordo entre os principais

negociantes da cidade dº Porto em

não os comprar pºr mais de 800 rs.

e duplo decalitro.

= 0 preço mínimº dos traba—

lhadores é de 360 réis diarios—C.

___nn animals

 

 

 

Pinheiro da Bemposta, l6

(arrumava)

Ha já umas quatro semanas que

esperamos, sem resultado, a publi—

cação. na Liberdade, duma corres—

pondencia nossa que para ai man—

damos em 18 de outubro. De cada

vez que nºs chega a mão este sema-

'nario e nao o vemos publicado sºbe

de pontº a nossa admiraçãº.

Como este mundo é de surpresas

e nós andamos a colhe—las constante-

mente neste baloiço da vida nao nos

_ surpreende de maior o facto. Cºnclui-

mos que nos fºi roubada no correio

e issº nao é snr-preza nenhuma. N&-

    

             

   

  

    

   

   

    

      

    

     

   

           

   

    

    

    

  

  

  

cºisa tem que as recomende (-

ctos que aqui se dão.

correspondencia a que

só devamos os parabens

desmascararem-se depressa.

pregam. duma desilusão dolorºsa.

que raciocina. no povo que pensa

mas creaturas.

eomuugado o prior de Palmaz?

prior

gado ?

peis l—X.
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Novo mercado

taxa durante esta epoca.

  

.

“A Folha Nova,,

portuguêsa.

sejando-lbe longa vida.

Brazil

Rio de Janeiro, 27 l 9 | 912

  

cisco dºlllivcia Valerio Mostar-

dinha

Nariz——-Por*tugal

Meu com Francisco.

que eu deixei essa nossa linda e

pitºresca aldeia, a qual nos ser-

viu de berço. .

Parece que foi ontem!

Mas não. E, realmente passado

quasi um ano que eu, bastante

sombrio e pensando nos entes quo-

ridos que nº lar paterno deixava,

descia aquela muito íngreme rua

da Costeira onde nós trºcamos

dois abraços de despedida! Tu

chºraste, eu chorei. Mas porque

choramos nós? E' que nos, além

de amigos de infancia, professam-

mos tambem o mesmo ideal. Era-

mos dois jovens republicanos que

no meio da talassaria local algu-

ltecºmendam—se só por isso; e, na

aludimos

aquí-las

pessoas que no meado deste ano tifo-

ram os arrendamentos dos pass-ais,

por já não estarem cxcomungadas.

A bomba lançada aºs quatro ventos

pelos reverendos priores. dizendo que

ficariam excºmungados todos que ti-

zessem tal arrendamento não pegou

e, em corrso—pnurcia de tal falha. elos

proprios fºram lançar uns cobres.

agora. nos arrendamentos que se li-

zéram. Não nos enganavmnos quan-

dº, em correspondencia para A. Li—

berdade, diziamos que, para nós es—

tes tonsurados tinham umarantagem:

E assim fºi. Depois das perora—

ções sobre excomunhões e depºis que

vrram que o povo nao cara mas aper-

tadas malhas das suas mentiras tive—

ram buc render-sc. Este factº devia

ser para aqueles que ainda, com sin—

ceridade, se acreditam nas cer/lm!“

das doutrinas que («fex .sunfm'rchs

Contra factos não ha argumentos

e o facto de ver os prior-es arrendar

ºs passais deve ter deixado no poro

il

impressão que nos ha nmito temos:

—se não fosse a ignºrancia desse

mesmo povo ha muito que tinham Ie-

vadº ºutro cominhº estas santíssi-

Ora digam-nos: ainda estará ex-

E' que consta-nºs, o bondoso

Pinheirº nãº quer que aque-

le seu colega venha a igreja desta

freguezia fazer qualquer coisa em que

e necessaria entrar mais uma figura.

Mas afinal quem estará excomun—

Se se podessem trocar os pa-

 

A Camara Municipal de Evora

acaba de restabelecer naquela cidade

a partir de dezembro proximº os

mercados mensais que se realisarão

na primeira terça-feira de cada mõz.

Tanto a especie pecuaria como

ºs generos comercias. são isentos de

pagamento de taxa pela ocupação de

terrenº,exceto º gado suíno que con-

corra aos mercados, que começam

na semana anterior ao dia 25 de

Dezembro e terminam em Março, o

qual continua apagar a costunmda

“...O-_—

“a Liberdade.,é ojoÉnal
mais completo e de maior

tiragem da provincia por-

tuguêsa. 6 paginas. Varie-

dade, de artigos e informa-

ções. Numero. de 8 paginas.

Suplementos especiais. A

sua assinatura custa ape-

nas 700 reis por semestre.

PELrH Iii/[PRENSA—

Completou um ano de existen-

cia este nosso presado colega, or-

gãº do Centrº Demºcratico do

Pºrto e que. pela. forma como de—

fende os bons principios republi-

canºs, nruito honra a imprensa

Felicitamo-lo cordealmente. do-

«"o—___

Carta aberta ao meu amigo Fran-

São já. decorridos alguns meses

   

 

   

                                 

    

  

             

  

   

  

   

  

  

    

   

 

  

  

ço——— embora mesquinho.

Tenho desse tempo saudades!

tuguosa.

dos os acontecimentos que

de espirito ! Maldito fanatismo!

republicanisar.

rnilia e amigos nosSos.

Viva a Republica. Portuguêsa

Viva a Liberdade !

("iu-illmºme Pioneiro Loiro.

Cronicas paulistas

S. Paulo, 28

gar. fartos jd estarão de

com rmlasas minuneias,

assinado entre

ag: n'a.

find-asma — 'l'ripoli — que. ella
ser facil de

lhe ia saindo.

ra lhe dêsse

voos-la pela ambição

muito a fazer.

rando enaltecer (: acontecimento.

*

::= *
.,..x O assunto do dia. aquele que tem sido

objecto de discussão em todas as rodas e

que foi recebida nesta capital com verda-
deiro pezar, pois cobriu de luto todo um

Estado visinho—o Parana—foi aquela que

«» telegrafo. com o seu habitual laconismo.
nus transmitiu, da morte. do bravo coronel

João Gualberto comandante da brigada

policial do Parana. juntamente com 150

comandados seus. Verdadeira carniticina.

praticada por um numeroso grupo de fana-

ticos e bandidos, composto de perto de mil

homens. na sua maioria gente da pcior es-

pecie e que &. cheliada por um mrmjc—Jose'

Maria—que se diz profeta e estar cºmissio—

nado por Cristo de restaurar a monarquia
no Brazil l !

Esse monja conseguiu insinuar-se no

espírito dos sertanejos paranaenses. na sua

maioria incultos, fazendo—os prefilhar a sua

causa. que ja tinha como adeptos uma ver-

eucontrãmos resistencia

prol da nossa querida

ltopublica faziamos algum servi-

Eu queria, meu bom amigo,

permanecer mais algum tempo

nesse pequeno torrão português:

queria mais de perto apreciar os

manejos traidores do famigerado

bando courcz'rista. Mas tu. meu

bom amigo, tão bom como eu sa-

bes os motivos que pela segunda

vez me trouxeram a esta hospita-

leira Republimr Brazileira—a fal-

te de arame que no nosso Portu-

gal tão mal dividido está. Mas

eu, apesar de estar em terras de

Santa Cruz, ainda não perdi aque—

le amor e aquele entusiasmo que

sempre tiro pela RemrblicaPorª

Longe como estou tenho, meu

amigo. acompanhado sempre tº-

se

teem passado na dirt/>, Patria,. E

já que, te falei em acontecimentos

convem dizer-te. aqui. como nesta

capital toi mueciada aquela fita.

que (!(urcoiro tentou exibir em

(ihaves e outros pontos do norte

do pais. Aº ser nesta cidade eo-

nhecido o fracasso dos restaurado-

res—mas não os de lliªlO—os

socios da Lil'/(1 D. lil-[mmol II,

com sede nesta cidade. rnetiam

do, coitados! Choravam as suas

[owns que para o falso. Paiva

Couceiro tinham mandado. Pobres

Porque não vos deixaes de so—

nhos que já mais se realismo?

Abraçao a. Republica «prevos li-

bertou do jugo dos Braganças e.

vos restituiu a liberdade. que ela

vos recebera de braçºs abertos

como ligitimos filhos. E tu, meu

com Chico. fica lirme no teu pºs—

to e não recuos um so passo que

em breves dias te vou auxiliar“

nessa terra ainda tão pouco por

'l'ennino esta, saudando A Li—

berdade o o sul] directm'. E lll.

meu amigo, recebe um saudºso

abraço com ligação para tua fa.-

Qnando esta correspomlnncia ar' che-

tcr conhecimento.

do traindo de paz

a llulia e a Turquia. Sr.
depois dessa assinatura. a Europa

pode respirsr a plenos pulmões e a [faliu
crcou nero alento. sentiu—se aliviada desse

. julgou

conquistar mas que tão carº

Não fossem circumslancias especiaes e a
Italia ainda teria que se ver por muito
tempo a braços com uma guerra qne.embo—

enm-jo para mostrar & valentia
dºs seus soldados, nem por isso deixava de
se fazer sentir nas suas finanças por uma
forma tenebrosa. Mus, prevaleceu-se da for-
ça e conseguiu essa tutoria. embora isso lhe

fosse favorecido pelas pºtencias que, de
braços abertos. assistiam a essa guerra pro—

de um governo em

conquistar um territorio a que, de forma
nenhuma. a não ser pela violencia. tinha
direito. O pretexto para o inicio das hosti—

lidades—a l'ir'ilisação-—rr:in tinha razão de
ser. pois não se eirilisn dessa forma, com

o trocar do canhão. com o sibilar das ba—
las nem com o ester-mimo de milhares de
vidas. E demais. não e justo procurar mivi-

lisur os outros quando por casa ainda ha

A Calabria é uma prova do queallrnn'r-

mos. Emfim. (- melhor o cronista mio ir

mais longe e ficar por aqui. embora lhe dou

o coração por ver que uma naçãº que pro-

cura caminhar na vanguarda do progresso.
pratique. no seculo XX. actos que podem
ser taxados de verdadeira selvageria. Mas.
a paz esta feita e isso é o essencial. A colo—

nia italiana aqui domiciliada, para come-

morar esse facto—a ussignutura da paz——

realismo varios festejos. salientando-se. en-

tre eles, uma passeata cívica, na qual foram

pm,-nunciados varios discursos, todos procu—

  

Ídudeira malta de bandidos que campeavam

pelos sertões do Paranã. fugidos ri açao da

policia, com quem tinham contas:; ajustar.

O governo paranaense. recordando-se da

não mui remota revolta de Canudos. e an-

tes que os bandidos entendessem fazer a

mesma cousa. resolveu enviar no seu eu-

contro uma i'or'ca de 180 praças, para lhes

dar ouça. Despreveuidos, jamais julgando

que se teriam de haver com um imnngo

bem a.rmado e municiadn. seguiam para o

sertão os pobres soldados e seu comandan-

te. quando foram atacados por centenas de

homens conhecedores da arte de guerrilhas

com boas armas. munições em abundam-ia

c chefiados por quem ja, segundo dizem.

teve voz de comando na revolta de 93-94.

no Rio Grande do Sul. 'I'iveram pois. pela

frente os soldados ].»aranaonses uma horda

bom disciplinada e que, apczar de toda a

valentia da policia ulaquclc Estado. que

combateu omquanto humanamente possi—

vel teve que ser quasi que Completamente

dizimada. pois apenas se salvaram. duvido

a circunstancias fortuitos. dois oficiais e

cinco ou seis soldados. () bravo comandan—

te Joâo Gualberto combateu crnquanto lhe

restou um sopro de vida. E aí está porque

o Paraná está de luto e com ele 0 Brazil

inteiro. Agora o governo da Uniao trata de

organisar uma expedição de 3 ou 4 mil

homens do seu exercito para dar caça a es-

ses miscraveis qUe encheram da maior tris-

teza um paiz inteiro e deixaram na orphan—

dade centenas de creancas. Espera o cronis-

ta. na proxima carta. poder noticiar a com—

pleta dizirnaçâo desses bandidos que. no

dia 22 do corrente. tantas viclirnas fize—

l'ªlll.

“W.,—__

ser a &, ão
(23- r»u armação]

(iii. o Juizo de Direito das-

ta comarca e carturio do

escrivãº dº quarto oficio,

Flamengo, nos autos de inventario

orfanºlogico a. que neste Juizo se

procedeu por faleeimento do Dou—

tor Antºnio Thomaz da Maia Men—

donça, casado. que fºi morador na

rua do Espinheiro, da freguozia

de. llhavo desta comarca. em que

e inventariante e cabeça de casal

Dona Maria Rosa. Marcela, viuva

do inventariado, proprietaria. resi-

dente na mesma freguezia, por

deliberação do concelho de familia

vae pela primeira vez á praça. no

dia oito do proximo futuro mez de

dezembro. por onze horas. a porta

do Tribunal Judicial desta coroar-

ca. sita na Praça da Republica

desta cidade, para ser arrematado

por quem mais oferecer acima do

preço abaixo mencionado o que se

resºlveu ser a base da lifitação, o

seguinte predio adjudicado pela

respectiva partilha a menor impu-

berc Bertha da Maia Mendonça,

lilha do inventariado:

lfma propriedade composta de

um assento de casas terreas de

habitação, compateo, poço o to-

das as demais pertenças e direi-

tos, situada na rua Joãº de Deus,

vulgo rua. do Espi rheiro, da fre-

guczia de llhavo, no ralºr de oito

centos mil réis.

Este predio 'faz parte do des-

cripto na Conservutoria desta co-

marca sºb o rrmnero trez mil ºito

contos e onze, a folhas eento e

trinta e seis de Lirrº B, quatorze,

é livre e alodial. e vai a praça

com a condiçãº de toda a contri-

l.»uiç.ão de registº por título one—

roso 'e demais despeza; da praça

serem por conta do arrematante.

Pelo presente sãº citados todos

e quaisquer credores incertos que

se julguem interessados na aludi-

da arrematação para virem dedu-

zir os seus direitos. nos termºs da

lei, sob pena de revelia.

Aveiro, 14 de novembro de

1912.
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(1: PUBLICAÇÃO)

ELO Juizo de

  

   

 

  

                           

  

 

  

       

   

 

   

   

 

   

   

   

  

 

   

  

  

     

acção os autores alegam:

autos

desde então.

víilão particular dos auctoros.

comprido pouco mais ºu menos.

construida.

a fazê-lo.

têm absoluta necessidade

de sentença.

l'ºl'lhªlllºl- E, concluem, pedindo, que a
0 J1112 dª Direitº,- acção seja julgada procedente e

Ref/aldo. provada e os réus condenadºs a
O escrivão do Icº oficiº,

' João Luiz Flarrrengo.

DIVÓRCIO

Pelo Juiz de Direito da comarca de

Aveiro. cartorio do escrivão de segundo

oficio. Barbosa de Magalhães, correu seus

legais termos uma acção especial de divor-

cio em que foi autor Manoel Rodrigues da

Graça Junior, sapateiro. de Aveiro. e re

Maria Montinhº. mulher daquele. prostitu-

ta. atualmente residente em Espinho. E

nesta acção foi decretado o divorcio entre

os conjugcs por sentença de 9 de novembro

do corrente ano. que transitou em julgado.

º que se anuncio para os efeitos legais, nos

termos do art.“ IU do decreto de 3 de' no-

vembro de 1910.

Aveiro, lll de novembro de 4912.

 

prrwuradoria a que derem causa.

proferido nos autos, correm éditos

de quarenta dias, a contar da pa-

blicação do segundo o ultimo anun—

cio, citando 0 nªo João dos Santos

Marnoto Novo. casado, maritimo,

ausente em parte incerta, para, na

Segunda audiencia posterior aº

praso dos editos, vir accusar a

citação e marcar-selho a terceira

Verifiquei. audiencia seguinte para contestar,

O Juiz de Direito, seguindº-se os mais termos.

Regalãol Declara-se para os devidos

efeitos que as audiencias nesteÓ escrivão

' Juizo se fazem todas as segundasSilverio Augusto Barbosa de Magalhães;

“

Direitº

da comarca de Aveiro

e cartorio do quintº oli—

cio —r-C-risto—se processam e cor-

rem seus termos uns autºs de ac-

ção ordinaria em que são auctºres

José Simões Vagos, oficial de ma-

rinha mercante, de Ilhavº, mas

atualmente ausente, e sua mulher

Rita de Oliveira Vagoscostureira,

moradora em Ilhavo e reus João

dos Santos Marnoto, Novo o mu-

lherdnunciação I'agonamome por-

que é conhecida,, ela. costureira,

moradora tambem em Ilhavo, e

ele maritimº,dac_|ui,mas atualmente

arrsmrte em parte incerta.. em cuja

Que, por escritura jmrta aos

compraram a Francisco de

Oliveira Vidal e mulher Maria da

Conceição Fonseca um assento de

casas de habitação e mais perten-

ças nas condições da mesma cs—

critura 'e do qual estão de pose

Que o ditº predio tem actual-

mente confrontaçoes diversas das

das indicadas na. aludida escritura,

confrºntando ibgúl'il do norte com

joana Roza de Oliveira Qilha. de

sul com os reus. dº nascente com

a via publira e do poente com

Manuel Chico. Que os reus sãº

tambem senhores possuidores dum

predio urbano, confiuando do nor-

te com os auctores, do sul com eu—

minho publico, do nascente com

rna publica e do poente com ser—

Que estes dois predios perten-

cerem anteriormente ao referido

Francisco d'Oliveira Vidal e. mu-

lher— que vendeu aos auchrres ()

º que hoje lhes pertence e dºou o

outro a sua filha. Joanna d'Olivei—

ra 'que. mais tarde e vendeu aos

réus. separando-os um do outro

uma parede que os réus dizem ser

tºda sua embora seja de presumir

a sua qualidade do aroeira. pare-

de que tem uns sete metrºs de

Que, acceitando que ela e to-

da dos rous, pretendem ºs arroto-

res adquirir comunhão na mesma.

nos termos do n.” 2328 do Codigo

Civil, estando portanto prontos a

pagar metade do seu valor e meta-

de do valor do solo sobre que esta

tendº procurado os

autores por todºs os meios conse-

guir dos réus essa venda, mas eles,

ou antes a Ré, que representa o

seu marido ausente, usa de todos

os subterlugios para a isso se es—

quivar. recusando-se ultimamente

Que na referida. parede não

existem varandas, janelas ou ou-

tras aberturas a que os réus te-

nham direito. o que os autores

dessa

comunhão para obras que desejam

fazer nº seu predio e de que os-

tão impedidos emquanto permane-

cer o actual estado de cousas. ofe-

recendo doze mil réis por essa

menção, mas estão prontos a pa-

gar o que lhes fur arbitrado por

peritºs e so liquidar em execução

ceder aos auctores a menção pedi—

da nos termos do citado artigo dº

Codigo Civil e com custas, selos e

E, em virtude de despachº

pelas dez horas. um,» sendo feria-

dos, porque nesse caso se fazem

nºs dias imediatos, no Tribunal
Judicial desta comarca, situado a

Praça da Republica da cidade de

Aveiro.

Aveiro. 22 de, novembro de

1912.

Verifiquei.

'e quintas-feiras de cada semana,

   

             

  

   

  

  
   

  

      

  

    

     

  

   

   

  

   

  

  

  

   

       

  

   

  

 

  

 

H Juiz de Direitº.

Rez/aldo.

H escrivão de f).“ oficio,

Julio Mone-nr de Carvalho

Uris-in.

x_—

it a e dia
ll.“ anncmgim

( )R o Juizo de Direitº

desta comarca e carto-

rio do escrivão do quar-

to oficiº—Flamengo. nos autos de

notificação em que &? nºtificantc

Inaciº Marques da Cunha. casado.

proprietario, residente na fregue-

zia de Nossa Senhora da Gloria.

desta cidade, e nºtificados Maria

da Conceição, viuva de João Mar-

tins, domestica, residente no lºgar

da Preza. limite da mesma tre-

guezia, e seu filho e nora Joaquim

Ferreira Martins e mulher Maria

Ferreira Martins, tambem daque-

le logar da Preza. mas atualmen-

te ausentes em parte incerta de

África. correm éditos de quarenta

dias, a contar da segunda e ulti-

ma publicação deste no respetivo

jornal, chamando o notificando os

referidos ausentes para nº praso

'de trinta dias posterior ao dos

éditos. e, na qualidade de unicos

e legaes representantes de seu

falecido pao, aquele João Martins,

virem, conjuntamente com sua

mãe. fazer o (list-rate dos capitaes

mutilados, abaixo especificados,

sob pena de. não o fazendo, se,-

rem executados nos termos da

lei.

( )s capitaes mutuados. cujo

distrate se requerem. são os se-

guintes :

A quantia de com mil réis, que

ao juro de cinco pºr cento ao ano,

o sem epoca certa para o seu pa-

gamento, o notificante emprestou

s notificando viuva e seu falecido

marido, por escritura publica de

cinco de maio de mil nove centos

e cinco. lavrada nas notas do no-

tarío publico desta cidade, Fran—

ciscº Marques da Silva; e a quan—

tia de duzentos e cincoenta mil

réis, que aº mesmº juro e tani-

bem sem epoca certa para o seu

pagamento, o notificante empres-

tou aos uresmºs devedores por es—

critura publica de onze de março

de mil nove centos e quatro, lav

vrada nas notas do notario publi—

co desta cidade Bernardo Farm

de Magalhães.

Aveiro, vinte e nºve de outu-

bro de mil novecentos e doze.

Verifiquei :

() Presidente da Comissão Mir-—

nicipal .fldnxinistrativa de Aveiro.

servindo de Juiz de Diroiro no

impedimento do efectivo,

Brito Guimarães.

() escrivão do 4.“ oficio,

 

porquotan—

João Luiz Flamengo.,

to aproveita

àqueles qUeleia o o,
nhecer o formidando drama de 1789-

1802, como aos que estão habituadºs

a ler ºbras congeneres. o grande su-

cesso literario

li historia da Revolução Francos

pºr Edgar-Quinet, traduçãº de De—

miugos Guimarães.

E' esta uma das tres melhores

historias da grande revolução e, in-

discutivelmeute, não só a mais bara—

ta como tambem a mais fecunda em

ensinamentos, por ser a mais crítica.

e tilosolica de todas.

Aª venda em Aveiro em casa do

sr. Bernardo Torres.

IilPlrICllllllli,

 

1.º ano dºs liceus.

Nesta redação se diz.



   

  

não ficar satisfeito.

   

  

    

   

são ou viados gratis

Brilhantina especial

] para goma crua

Hºlt.-1800, 240 RÉIS

lle anemia, lebres peluslres

eu serões. lubereulese
    

 

Bernardo Tormes

A VEIRO

inheuo
Ila para compra de pro-

priedades, ipoléeas,

consignações (le rendi-

entos, usufrulos, ele.

0 outras doenças proveniente-s nll

acompanhadas (lc lªliAQUEZA or:—

RAL. recomenda—se a

Quinarrhenlne

5 Grandes premios e medalhas de

ouro nas Exposições de Londres,

Parlz, Roma, Anvers e Genova

Mura-lona.

;: MEMBRO DO JÚRI **

A MAIS ALTA RECOM PENSA

1 «' ' “ il feitas mr iuu-

EXPERIERUAl iuerosll-linicos

nos hospitais do puiz e colonias con-

lii'maiu .«wr u tanino .» felirifugn quo

mais sérias garantias oferece no seu

tratamento. Aumenta a nutrição. ex—

cita fortemente n apetite, facilita u

digestão (' é muito ugrarlavi'l ao pa—

lurlur.

   

 

 

  

 

      

      

  

   

   

RAPIDEZ NAS 'FRANSAÇÓES

  
(hs-mmm da Fonseca

    

 

     . da assunção, 67-42.o

  

   
  

 

 (ESQUINA DA um Aluius'rAl

LISISÍ)A

TELEFONE 5418

  

 

lnstrucções em port uguuz. fraucez

:) ingluz. A“ vnnrla nas leoas farmacias.

Em Amim—Farmacia Reis.

Em Anadia—Farmacia Maju.

Deposito no Porto -Farmacíli

Rim, Bem. do Boni/mile", 370. De—

]nmim gvruL—Faremmin Gama, (l.

ela Estrela. llgffLirillUªu

Tosses Gumm—se com

as Pastilhas do

Dr. 'I'. Lemos. Depositos: 05 num-

luos ela. Quinarrheninª.

     

 

     
   
   

  

Ricardo da Cruz

Bento

Praça do Peixe

AVEIRO

  

 

   
    

   

   

 

Bieieleta

(.flcmenl. n." ], elo estrado, roda. Breu preto, louro “ _ºlfu'
.e' :.. . . .. , _ . Azeite de peixe. ltensnllosCelilld, unoliuio— Dunlop,/. o que h (I !) I...“ Cor

lia «lo melhor. li'ustou 1305-8000 réis. gurauman lª e _ª (' ' '

Tºl" POUCO uso por motivo de doou— "ª_n“ e po cºmº"

ça do dono. Vende-sv com todos os

utensílios. «: (lá-se um bom estudeiro

ele madeira. (: lllll par do polaiuas.

Nesta redacção se informa.

 

Estabelecimento de mercearia,

Muito, leulziolius, vinho,—' linos o do

meza.

Licores o aguardente.

Papelaria, objectos de escritorio

e diversas meudezas.

leias Flllllli 'llnu

VERIN
Excelente agua do meza. Resultados garantidos para

bexiga, rins, ligado, estomago, etc. () seu valor é confir-

uizulo por numerosos atestados.

A' venda nas principais terras do paiz.

DEPOSITOS :

        
  

     

DORTO—Rua de Santa Catarina, SP.—l.”.

LxISBOR—Rua da Prata, 231.

AVEIRO—Bernardo de Sousa Tormes.
   

   

 

(falicicla Franco

(o melhor para extrair os calos)

    

Deposito em Lisboa:

999 Rua da Praia—Ló,]
._.-gc

   
   

Todos os ómens e meninos po-

dem vestir com elegancia e perfei-

ção pelos figurinos e moldes deLon-

dresdesde quepeçam as amostras ao

OldEngland

Rua Augusta—LISBÍDA

Faz os fatos SEM PROVA e res-

titue & importancia ao cliente que

 

Peonin mnostras, catálogo e jornal que

Olá Éiªãlªnd.-«—»Li$?b>0%

Tem (todos os artigos para ómens (.=, meninos, (lQ'SllI' o

chapeu até ás nwias.

 

A LIBERDADE

x!*. 'ª' ªir *lr 'x'/.ªW «lr- ª!" «lr “» sl»- qu :
' «e. ar .", ,. qr «. .v- 7 -.r . * '

kl-J'u- '47.' -m-m3'c-zun- 'ãls',':'4't'<-'-;'. . & 1-

l llBElllllllllE
leulel llepehllreim llemetriellre

AVE) R0 .

; 1»;,-ee-»«.-x1,'m=.R'r0 SOUTO º

 

    

    

  

 

   

 

  
  

  

   

  

 

    

 

l: ,“

Nai-lu sv publiru rul'n-rvmiª ai vi—

“ _ Ila paiTi-fulzir «lo n'iilanlím.

Nãn eu devolvem uulngrul'ns.

fãn '.sr uvvit'd vnlulml'ug'ím all!!“

_ não seja ])l'lllilil. _

Não sn: publicam inf'oi'iiiuçfn-s

_ A:»SIXA mil.-Ls

» ,. Purim/«ll. Esp/mim (» ("!!!)/rins

' ª: PWM/pum.»-

.lu—v ......... l$irlll rúis

iN'llllhli'i“. Tt)” reis; il'llllª's'll'lc'.

:;le rei.—;; mula-o. Sil.) réis; um HD.

75.55; :* Zi ijiflliitlírsu iªi;

Brazil (mm-«lu forte"

outro:—: pain-s ela

“Hulu l'nslul . . . Lis—')llll l'nªlh' '

(( lnlu'Mnyi eulranl-urlu»

ANI'Nums ;; __

l.iului .......... lU reªis __ _Ç.

__ 55,3 .lnuucs. contrato com & urliiiinis—

Sí trução. __ _ _

T:“ llelleeae e edmmulreeie

ªltª WEll-lil

'ª j'rmvi Luiz ('e'. iriam:Lp ,

Zºª (» H,:Ius Terrin'l's ].":inrlur “;;:

“rªr-, (aberta.—' !«ulos os elias «las “ll :is' _

 

'. U |) .

%% _ _ .A Inema“ _

se? llliiiiiai lipeereliles

té 1). Luiz Cipriano (' Íi'. (Irm— 'l'rr-

73? ivzrm—rr-z «lu i'lmn.

+,? [abertas todos os «has uteis ela.-: ª“

#; zes 121 horas;

ª»? Impressao & vapor

%% murro (IAMÓE-S .

%; .—lrlminislrr/(Ím'

€; liui DA l'uNHA E i'osm '.

:“?

, ºwºt'aaef-Wát* :
>.<: ' ' :; :"—ª eu»; altª:-'º «K

 

  

 

leite e leleezeile
, l)l*J--_»

Jnsé Gonzalez & Irmão

ui TA me JOSÉ ESTEVAM. eo

AY 15 1 li 0

:" ;“ foi? "“
'“- )(4): “s.. "

 

m ll -—lkua de José Estevão ll) A

E ali encontrareis uni Snri'illu IllllllSid'vl ele rcnilus. lmruiulos. lenços nlv

si.-«lu. umntillms (115 sala. lá 1“ ;ilgorlím. inn-ias para Sl'lllllil'il. «le' l'wlua us

«:iualicluilcs. llSSllll como pura. homem «' riu-angus. Iiiilllllus corn-s para leln-

sas em lanzuquo e um ("H.llllll'alli, caiuisoliis' [i;-n'ª senhora. homem «' «ruan—

ça. l'oniploto sortido em algodão - lºurlr-v puro lWHllll'. lurns learn lioincni.

senhora. e cream-a.. Pentes. sabonetes. ]'N'l'fllllllll'ills luzilunas. sapatos de li

ga t'lll tÚllU :) lamanhm rules. _u'olus. sutuisns e corrlfocs (lv sulla. ”mu-iu snr—

tidu rlr gravatas c muitos outros artigos nacionais e estrangeiros. 'l'aiuilmm

«sta. casa se encarrega de' lllHl'llllU' fazer retratos & craíon, Scr-iu. l'nro—

lu, eiguurnln u llll'lJ. miniaturas ain sutil". ru—tralns solirr' [Iratim :lv [mw—flu—

nzi francesa, miniaturas «lv velnluiuln. montados rm mare» ill: nur» .|.- H

quilates. legitimo.
.

Para Ver as amostras lle l-ullu «» que riu-«uinouilnuios. dirigir.—urso & vs—

m uma. Todos estes trabalhos d'arte são feitos por preços

sem competencia.

VER PARA ('RER

Grandes descontos aos revendedores

ink?

Adubos Pill lll lll
quimicos,compostos Praça do Comercio

e organicos ªvmº

 

Sulfato de“ cnh)? ])IHYI (h- .'I.'l ((

10!) "L.-

ldstzi ousa tem aí venda pão de

primeira qualidade, bem como pelo

espanhol, (hªce bijou abisooitarlo, lª

para diabeticos. De tardo. as rlvlicio

sas pardais.

Completo sortimento de bolacha

das principales fabricas da capital

massas alimentícias, arroz, chá de

diversas qualidades, ussucaros, oste-

rinas, vinhos finos.

(inté, especialidade desta casa,

a 720 e 600 réis o kilo.

Depositos em Quintais e Mamodeiro WMWWWMWW

Virgilio s. Batola “_ rim ii nºel

Quem pretender comprar um

bom cilindro de moer trapo e plo-

tinas do mesmo, bem como outro.

II & qualquer material da Fabrica de

' Papel Minho, dirija-se a Agos-

' tinho F. Ventosa—FAMALICÃO

Barbados e enxerto das custas —ANADIA-

mais produtivas e resistentes, en-

332112333:81 pereira. de excelentes nos ["madares

Enxofre « flôr de (ªna/“(Uern

Arames lisos zincadas.

VENDAS POR JUNTO E A liE'l'Alil-IU

Remetem-se tabelas de preços.

Mamodeiro

WWÉÉWÉW
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Vendo :--Mzmuol Rodrigues Pe-

reira—REQUELXO.

      ' Isqueiros & 600 réis.

SOUTO karmª—AVEIRO

5

$$$»690fâeªªâªâ03000932

?) llemhure lilellumerllullisellr “Aiiiiliiiiiulililiiiiiiiii“Mii %
llemplerlillilelirle lleeellerlmll

  

Amauri—gs me ],isuwx:

HENRY BURNAY & C.“

Madeira. Pará (ª. “:un'ms

l'uquvlos regularm— ilueis i'm-s por um llllh «lins «'l o 21

ou 231 Ilo lªzuli] Inox.

Maranhão. (Tc—uni (' l'aruahylm

Serviço regular turu—al eutru- 33 v 2?) [ln- nula. llllª.'/..

Paranaguá. Desterro, Rio (il'amlq- do Sul.

Pelotas e. Porto Alegre

Saída lle 2 ou 3 [raquetes por mex.

“__

;V. Ii. —'Pmlns ('sios poque—les dispõem alo uulguili—

«us :irruuollaugfws para passageiros «lo [.ºL o 35.“ rlusso,

sendo “ lira-treinouln lllª ]ll'iªllf'll'il orlloul. l'l)ll'lit.liL zi portu-

Lq'lleZil. VÍIlllo aL ltNiiLS us I'vli-irgfuxs'. llll'llil'li. plc., uu',

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
o
o
o

Pum lJí*lríf"—.i7l__:ll:5|l“f, O'e'j

aos agentes

Henl'y Burnay &, 0.“

Rua dos Mrerq-ueíros, ]() —-LlSBOA

'E'c-h'lªo I'M“ 72

., pedir inl'ui'inr-cóes

ron ( ra

lermos VERMHL
U rnollior i-spooitioo que os Miu-le oui poureis horus e que— (:

no mesmo tempo um luxuut-r- suzwv c um (une,-,me, [riffs/iurd.
_ Milluu'i's tll' uruuuçus o tvuol usei—lo. luir-*iulo muitos que

lleltzilll 1:71! (' :,er Í)/l'/l(l.<.

Anemia, chlorose, Chloro—anemia
e até na lulu-armilosu rª. infalivol :i

_ XX
91

* . x. enzima,. _:_4 .» _ , , / ,_p ,W._i . l

(Quina-[erro, arrhenal e nueleina)

Drugeia . . . . . . . . HUU reªis

Elixir . . . . . . . . . 700 ..

||“! frasco. . . . , . . . «IUU »

(ireinulzula . . . . . . . Sl lll »

lieooitarla [)(-lais primeiros uolaliilirliirlvs medir-ais.

ratos cumulativos e amostras ». clinicos dão—sv nas

lªzirmzieie Reis. às l.“.inee lines—AVEIRO

Farmacia Pembeire. um, de (illliºibllllll. Iii—"PORTO

Pro.—'po—

  
Estaçâo de inverno

EduaUa—o—Osortio

fl Anil-ua Mendes Leite.—4 l)

A v E I R o

——«é:—c- qºq-( x - :: .___._

iecelieu já turlo n seu numeroso Sill'iilln llílh mais roi-entos lll—Villlhl'W

parª inverno. a «abr-r:

'Peciilns em bulas H..—' ([llniilllul-“l puru vestidos. l'.“ l "l.-,» ns pri-ços.

Sarjiis lisus em rnrllão «grosso. em llll'llSSlllllH mein-s. o uiun' .'- |» ri—v'ur

ela moilu.

Ultimos padroes «lu novidade: oui vii-.eviulos. gum-rn mil:-ur.

Surpreendente-5 llllVlllllIIPh em mais-alhos ulr- in,—llv. quv wnnlnª a um; »—

liinitaclissimos.

Astrackans em todºs os desenhos.

Panos reversiblc para casacos. (Y«)I1ll)lllzllfr'vnªs linnlissinleh.

Todos os artigos em malha pam homem. senhora .» vr-rauça.

('as-aros c enlatado iuiprciuizivois.

(Jui'uplclo sort-ido de muitos mais url-iuns prum-ins «lu "sl'iiçziu "'.“ guru-—

(la—chuvªs, oamisrdas, luvas, calçado «lc feltro. uspariillius lilnlli'lnrâ. etc:. «ti.-.

('iii'nisaria. gravatariu. perfumarias.

PREÇÍDS MODICOS

Haviam—se amostras 

 



«ª . - .. A LIBERDADE

   

     

       

    

    

 

& (

1“.
: ;, v I.. , A- ,--H.-W É ª A . . .

| iliiiiiilii ii ' " iiii'i'iii'iii iiiiiiriii & i'aiiiiaria

Patente n.? 7.845   - [- [|]; —1——

Rua 5 de Outubro

AVEIRO

  

Inizandiiscunria pela gasolina gasolicadzi. & unix .*“.iêiixgliiililini iiis- .

    
       

   

  

   

   

 

   
 

 

, i ri
- A . :: iiii* | - 'Hli ,;, _ªº." cnhutr do seculo .“ , M ( ! | ., | . ' Magnifica. instalação. Casa. apropriada.

|'__ 0 sistema WIZARD é o mais eminnomicoointvnsim dn— l-i-ins ">“ prn— , , , . . " ' junto á l'iili. (Élll ('ZHHÍULH) parª R$ rªciªb'
* (ossos dn- iluminação até agora mnh-mirins. como sv lltªlllilmiiru prin

d O
' (d 1% C t LT Q t: &. p ' *' rli ZLITZL 0 OS ra, "Vªi. dªr OS COI“ 10810- . : - , ra & O 0meFOIO ( . . . ª

f Quadro eompanatwo do consumo . P 9
e nmgnlhc: 5 Vistas.

ªchªrei—1305 Isistmnas ldo iluminura». tomando por ium- uma lmuiiudn de . , ' Lil—v E I [: o
.: i. 'c Si ' NN ' ' ' te.

-
i u a; nr 1 umman («mºrno WH Ult.-X

, &“ P a“.
PREÇOS MODICOS

Hitz do ullia. n 60 nªis o metro mini.-.o. . . . . 217 réis ' “”.—“;;??ch ªªª—“==” _ —
| , Luz elétrica. a 150 réis o Kilowntl. . . . . «'FIL'

. .
':» ' Auctiieno. a "U réis o kiiogmnm de carbono“ de [Juru-riu, ])uprlm'm (* a/írrmn, (lr ("nl'rHÍr/ª'nrl- '——— ª' '—-——————-—f——— ._ __ :- .*-_calcio . . . . .

I'dtrnivd. & 10“ l'rªia 0 litro . . . . . . . .

Luz WIZARD. n BSM)” rniis na 36 lltrns do. _m-

zolinaj, . . . . . . . . . . . .

Cão. (Prandi: surtido rir). papais mm'mmís e» wx-

[-Í'(f')l'(/Pl.')'0à'. ()(y'rªclox para usuritorío, rimozho v

pinta—ru. 'Íilluu'ns nacionais &' i'st'r'u.ngm'm.sz ])í-

l'ms (im bra-nro para 4uwTrituração mnuªrríal . Art-i'-

yos para br'ímlm. (flui. inn pamtvs.

Deposito [It' tintas [nr-m ('.s'(“'7'i'i7PJ', mmm ”.

Pedro IV . '

lib/“nwfim-entos para. mmlus.

Bicicletas Hobart. Cartões de visita
“ :" (fam per/Ação () -)'(lpirlv:4, ím-

p0mp 1 110 RQtº 1 & pri-im'm-se mas-hi tipo;/rima por

gwªmº pwços modícos.

mmammmmmmmamãmmmàáhi
“E

Este quadro foi obtido. pela: experiencia.—= feitas nun n [iifnmrfrn ." srº

gundo Uni dados furnucidos pela. pratica, i'm Portugal. .

Uma. lampada. de um pmi—“l' iiuiuinzmh- d.- Tiiil') wins iªm-vi. i'unNolm' sd " 3

5 litros de gasolina um 50 (iras!

Estos num-:ron sãm a prova mais nluqnvnlv da sllpn'l'Í-vl'Ílluuii' .i-- .«isiuum

WIZARD «' jusiiliculn |nli-nauu-utv «» innnuqmmwi so.-«w., «|m— u-c i.:iupzi-iiL—z

WIZARD têm obtido om Portugal «:* tem todos os lini/J'H'l'iiinsulinª.. ( "
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' Pedir análogos e informações a .S'rªmprv vnnri'rlmlm mn. billwtvs postam 'zZ-us— Estaçao de Verao Hq

trurlus (' «(mr mls-tus ili' Jur-im.

( .i'i'l'vijjus ( ' _i/(Lzozus.

( ».!)fllilà' ])(lrl'li insii'mmrmtim. »

( .?cuºimbus (lr bmwwwlm, im'lui r' Riu/ºtrªs yuri-“a..

](ll'l'f'.

.S'rilu'nzwhzs mmzfo'nmle () estrangeiros.

His (' [m.—“iu para (Ílã'ntizs'.

Loções ])”:in «) «(duelo (' psr/imulxrias.

 

(Bardos Guerra :T"

ágeis.-dia na Won't-4a ão país

Escritorio : Café Brazil__PORTO
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'idHiTU.DO f Bi ª“ª'* _“ . nimuncn «|(bsi Pinocf

21 de abril—327 kilometros DePOSItO de mox/els, COI. » i ; ' « (lª » d ““lá
  

 

&, " Ar. nur

furl. de José Estava/m,, ,- .) e 04

Iii/(Dd?) Mendes [,o/26, [ , 3 e 5

_ AVEIRO

 

choaria e marcenaria
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Grandi,» triunfo das lnotos

WANDERER
Corrida de ammlorcâ— Ganhar vm lilotocicletiis IVaude-

rer (le 3 II. P.

1.“ PREMIO Ex.mº sr. João líitzmann, em ii horas o 36 mi—

nutos. (Apenas mais 8 minutos que o primeiro proiissional que

montam um engenho doutra marcar «lu dobrada i'urçzti')

Prunuums PRÉMIHS DA CABEÇA—Todos aiii Braga—Iªlx.""'

sr. A. Sousa. Giu-des.

  
+DE4—

Francisca Casimiro da Silva

Côjo—AVEIRO
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  () proprietario (leste, «smboleciinonto

particilm às suas Ex.“S clientes o ao pu—

blico em geral., que acaba, do. receber um

OllOl'llli' 0 variado sortimento de fazenda.)

   

 

 

  
  

   

  
  

   

 

 

3 manto—Ex.m“sr. ArturUliveira e Silva, em 7 hums “ Sortido ('omploto "lll lllºblhªS—lºlliêªªi camas, . : e out-ms al'tigoa proprios da, presente (is- «

51 minthS-_m_ _________ _ __:Z- tapetes, etc. a; tªl.-”flº-

  

liepusenianies e. depositários nos disiriios de Aveiro ii (ioiiiiiim

iii Íiliiiiii iii iiiii i i."

Praça da Republica OVAR

':j |

  

     

()fic/Ina pam ezreumgãu (lr: colchões, (com pes-

soul lia/n'la'tarln. E
E

F
E

P- — ' ' -lagos nued-cos

aamammmmmmmmmamammmaaaa
  

A

Todos os artigos para. mobiiar (º: sa.—'.

  

    

 

“urina, a. uwlhol' no genero. «I(- “lavro-.

neiro.

  

 

iiiilliiiiii Iiiiuiiriiii iiiiiguiii

SECÇÃO DE AGRICULTURA

(Dlicilm ele pintura

Modelação e fundição em gesso

iiiiuim iiiiiíii iiiiiii (ii ililiiiii
Rua. Domingos Can-mucho (Cinco linux)

AVEIRO

Executa, qualquer mobilia por catalogos.   

 

" ªspelhea e esisªaês.&auças ªia-aa & bijeun

diarias...

  
PREÇOS MODICOS

iiiiiiii iliNiiiiililiS
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Rua Vasco da Gama, 1 & IB __...

Avenida das Côrtes, 47 a 49

LISBOA
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e ' x..N 1 1 ' . . . ... . . ,
[iii)OSl'l O (' llI'llâLb Íil- m '- : 2 = º ., [FM .i nin-Inn vxccuhun—sv twins us Ílªlllmlillm de pintura com n

. _ . . . = ª 51 Q) :S | lnaíur perfeição e arte. tais como: iubnlvins pura nstalnelvci-

1181.31.11le (iOS "NHS “ ª º = & u_mcnius. “"T”." o mais simpivs no mais muupiivmio trabalho-.
| , . ' O' 't “ 1 ) z ,, ª ª >| “ l '. Ipintnru nic incluidas. ifuircs. (ruinas. lnx'niorios.jarros. buldoa.

1110( (.1 "Oh bºb Ob,( (: Q Q (,) º ft.—ªll "l'-j. "dºt—'. banheira.—<. candmrus dn an.—qn-nszm, de parede. etc:. e

- . - "' ul! Q Q) ' ("lim-'! nnudems que pareçam du pintura. Alf-in dns trabullins citados. en—
(I | [crentes “Indiªnas (“, = = 1 = º ('«HPYÚEJWHR dn pintura de camas. por mais «ieicriurmias que n'stojmn. inan—

v_ * U) “ .= V ª c. ); dandu—as concertar. e substituindo ...—i in.-tais velho.—i ],.»r nuvos. 'l'mnbem

[()l'lilatos. bl “ ª ;- º ““ i'UlÍUI'n de bir'iclvtas >e i'iilim'il. vm servir hum os seus i-x.'“'"" frcgnr-zos

, , . _ - _ & Q É _ &, “ E) pelo hum :umlrfununtu l' ]'icriiêiçãu. '

B undlçoeb', (] EL In O“ "ª a ,: º; & () pl'u1u1'in.-tarin de.—ita oficina :Lullau'a—sc habilitado “ iwins us traba—
. _” +) 'o. ". E _º “|O—j que lhe furiª-m confiadosmão só em pintura mmo em iii.,uielnção, fun-

"10 [' ÚXGCU ('.th ., (“111131 [ ª '- _ª "' __ ”“T”" ª'“ .ii'ªSS—l *“ reprodução em bustos. 1nedalhõcs,eic.Encurrcgn—setam—

» *) : IH & Q 3: 's m “._E_ bºm de obras com pintura e estuque. fornecendo para as mcsmus os urnw

'C'-HSH; do [ 011110. a « É. “'ºnfus Ill'E'C-ISUS. para omamontaªão de salas. .: uartos :: outras dependo“—— ª = » - . ': I .

. _ - , _1 E E ª º É via.—'. para o que possua um grande e variado numero de cantou-suas. Hu-

Completo .wn'llnwnlu do clmrnurs para toda ;] qualidade : .." EleganCla 0 PI (EQ-0h Q) :; .= .ªº É “"i“” f'ºn'ªª'.l'ºndmªªªv efª“- “'““?me faz "lºgh'lºs nºvos! por "Mªtinhºs-_º

da I-woum tun-eno ou “M"“ . - - ' ' £ .; e É —_“—= gºsto dos clientes ou do pruprwtnnu da afirma. e fornece ornatos fundi—

“, ' ' ' » ' " ' , « . Sell]. (30111 )(?tenclª. 'M ' ?.: _“ dos c apurados )rnntos n. usb-enim em (uni uu'i' obra ainda que lhe seja[” .| .. ""lt' ...| .. -. (];.
= '—

I ! (1 '
“ª m'“ ª "" nªnº "ªiª“ “ “||le.“ “ º" ª“.“— (Íl'mdº. ªlmª" .. . Q) .“ E ª t,; estranha.! Faz imitar,-ines muito aproximadas da natural (tingido) em qual—

to de juªgdá' de sob].._-cclixntu. moldadas ini-mnmruwntpf para ' M | |) || ' d R ]"de ª... :. LE que,. qualidade à. pedra. mar,“? ºu granito, e bem assim em "mmm

completa garantia de. ajustunumlio. Preços 0 qunlidauics svm . ("me ii eim e ªli) o E- E ," É (' » ] líixlnisiçãi; pírlllllanvnfr do lll'lginiús c'mt gols.“; cido nfigiuuas fitit'ugrn—

_ competencia alguma, devido ao que se acha lurgamvntv cspn— ' PRAÇA DE PARDELHAS º : m = Sªlvini1:73:10:i'fldigªl'fclíji3715333323?“ ª"" * ªª “ "“U"-L "ª lluªn» “

mªdº " "ºssº n'ªi-”º““! pºr tºdº “ pªls' ESTARREJA IE : d = “ª Pede. pois. nos seus CLM" mºlicutes que viam-m o seu usiniucleci— |
Importação direta de todos os apa'l't'llws da. melhor repu- * — — O . ": E “à, nu-ntn. ondv encontrarão economia e pvrfoição no servir.-..» de. qm.— for eu-

tação conhecida piil'il i-I iiossa auricuitura, conio- cri/Uru... %illl— ( 1 I º ' _i ”ª corrogadn— Pªrª º 'in" (“ªf-“l ilªli-'ílíiªªiiªªi"'"-. ' . '“ ' . . ' - ' ' l o -
ples ou atadeuas, yurlun/wirux. :'as-p[,(/(alarm. «instalo/mim'(ae, .lªlªla' í-ll “» d' a É é º l'r .; ('In cºln elancia

im'u'rax. usml/m/mw de semontv. (“juri/ml:níms pum força Na rua dox Arrais n o 29 £ 4) O eco. 8 ' p ' . ' “
manual, & gado ou a vapôr, hum/m.»— para poço, rega ou trasfega ' ' ' ' h 0 &

  

Bairro do Rocio

Aveiro

de vinho, azeite, etc. Auímrww'is vu,-onomicos, du l.“ qualidade.

_ Remote-sc a quem pedir. ralalngos, infomações Oll m-ra-

mentos, escrevendo para

 

    Tabela de. preços da piiiiil'ii de iiiiiieleius

  

.êdvogado

 

     

 

, Qua/lm. rodas (' guarda-lama»: . . . . . . . . 23le réis

, ' ' . Lanchª ªutºmovel UEX andre ] OSÓ d'L Fºllªet [ lll Vindo já dnuwzimimmnte' raspadas ? Iirmlas . . . 1380!) »
«. . . ' . « _“. . , .- : º , = * iª 36“ ' _uulro € rodar . . . . . . . . . . . . . 1380" »Rim. “No [iªi ild "lil, ' d: 13 Avenida dª.-5 LOIÍGD. 47 ii 49 tigo PI'ÍOI' de Vªgºs, “xou I'GSÍ- &: cmnvmírnmnmfe raspadas (' l'iirmlnº. . . 15600 .    Smn filet“. numas 200 mªis. Stªnd" desarmada «' armada nesta ofí-

cina, mais 200 réis.

A pinfutnrn é foi!.“ ao gosto da fregm-z, rrspmmabilisamlo-sr n

proprietario da oficina. pelo bom ambmnmto.

  
Vende-se uma em bom estado

de conservação.

  

deneia nesta cidade e abriu escri-

torio de advogado nas casas de

sua haliiitaçào na ma Miguel Bom-

barda, 4 (antiga rua. de Jesus).

     
Galante-se () seu i'nnrionnnmnto.

Firmino Janet—Aveiro.
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