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Ogoverno e a opinião Rumaniismns de oposição Rui

(Representante do Dr. Cunha e Costa)

Como o uabinete Afonso Costa_

foi acolhido no Paiz e no estrangeiro

 

nuns nutritiva um GOVERNO

riu novena

UlVl DEVER PATRIOTICO

O novo goi/erno, apesar de

saída da esquerda, da parte

mais avançada das fileiras re-

publicanas e a despeito da in«_

sidiosa campanha de difama—

ção movida contra o seu chefe

e dos perfidos ataques de que

vem sendo alvo por alguns ele-

mentos desorientados do con-

servantismo, republicanos uns e

monarquicos na sua maior par-

te, não só foi optimamente aco—

lhido pelos meios politicos eu-

ropeus, mas tambem pelo mun

do das finanças, sempre dilicil

de contentar e desconfiado com

tudo que a Portugal respeita

A grande imprensa mundial,

aquela que tem peso na balan-

ça políticr e na opinião inter-

nacional tem tido, por toda a

parte. as mais lisongeiras e es—

perançosas palavras para o ga-

binete democratico e tem feito

ao seu programa e ao seu ilus-

tre presidente os mais cativan-

tes elogios.

Ao mesmo tempo, a opinião

nos mercados bancarios e nas

regiões da linança patenteou—

se desde logo conliada e não

tardou a manifestar-se na bol—

sa e nos orgãos jornalisiicos

nacionais e estrangeiros.

Assim se desmentem, ruido—

semente, as tendeuciosas bale-

las espalhadas desde longa'da—

ta, segundo as quais um go-

verno presidido pelo sr. dr.

Afonso Costa“ seria causa ime

dial-a da falencia do paiz e da

famosa intervenção das poten—

cias nos nossos negocios inter-

nos.

Esses e muitos outros baixos

ardis, de que se teem servido

na exploradores politicos de to-

dos os campos e todos aqueles

que, incapazes de se defronta-

rem com esse grande parla-

mentar e estadista que. hoje

preside ao gabinete. procura-

vam inutilisa—lo na opinião pu-

blica, desfazem'se uma a uma

com os passos acertados e fir-

mas do governo que, sem re-

ceio, se pode afirmar já ter ini—

ciado definitivamente a grande

em de resurgimento patria.

&

Escusamos de transcrever

aqui as referencias feitas pela

imprensa ao governo e escusa-

(lo será isso para todos os que

nos lêem e sabem como aqui

costumamos sempre referir com

rigor apenas a verdade.

Demonstrámos no ultimo nu-

mero, traçando um ligeiro per-

fil do atual ministro das finan—

ças, que os homens avançados

teem sido e são ainda na epoca

presente, quando possiiem ta—

lentes e qualidades de verde--

deiros estadistas, aqueles que

mais confiança inspiram ás na-

ções e os' que maior impulso

dão à prosperidade e eng-ran

decímento dos povos.

Muitas vezes dissemos neste

jornal que do mais que a Re-

publica necessitava, na iminen-

iia do perigo que corria pelos

erros das administrações pas-

sadas, pelo calamitoso estado

das suas finanças, pelas pessi—

mas condições da economia na-

cional e pela desordem moral

derivada de todas as crises so—

ciais e politicas dos ultimos

anos, era de um cerebro poten-

te, de um pulso forte, de um

governo a valer. á frente dos

seus destinos. Os povos com

governos fracos, inconsistentes

e sem orientação defenida em

momentos de transformação

como aquela que em nós se

está operando, no meio de tan—

tas dificuldades, raras vezes

consegue vencer.. Nós então, a

continuar os desvarios monar—

chicos ou a proseguir a flutua.

çâo, incerteza e inhabilidade

em que a Republica vinha as—

fixiando por causa da forma

anodifna dos seus governos, es-

tavamos correndo perigos em

verdade muito serios. Angus-—

tiava-nos & situação nacional e

aqui manífestámos muitas ve

zes com amargos preocupações,

os nossos receios sobre a sorte

do paiz. A situação falsa em

que vivíamos não podia prose

guir. Havia e ha grandes pro—

blemas, absorventes problemas

da maior importancia para a

vida da nação reclamando so-

luções urgentes. E não podia

ser de modo algum, governos

como os que aí tivemos, con

centrações como as que aí vi-

como os que aí ocuparam o

poder, que podiam resolver

tão graves questões e dar im-

pulso ao desenvolvimento das

inergias nacionais.

Precisava—se na verdade

um governo como aquéle que

aqui reclamavamos ha muito,

um governo serio, um governo

a valer, um governo para go-

vernar.

Para formar esse governo

apontámos sempre um nome

—Afonso Costa. E finalmente,

fez-se o que era indispensavel

fazer—se e o paiz enoontrouo

governo de que carecia.

A opinião publica, acolhen—

do—o com decidido aplauso e a

imprensa portuguêsa e estran-

geira. tecendo-lhe os louvores

que lhe têm tecido, mostram

comprehender bem as imperio-

sas necessidades do nosso País.

A todos cumpre ajudar agora

esse governo de verdadeiros

patriotas com o propi'io sacri—

ficio quando êle precisar de sa—

crificios, com boa-vontade, com

abnegação e patriotismo em

todos os lances do caminho

que ele traçou para fazer a fe-

licidade dit Nação.

Brama o jornal do snr.

Antonio José de Almeida con—

tra o governo, a quem ataca

mais ríjamente ainda de que

o snr. Almeida atacava os

governos monarquicos. Quem

viu a doce Alma Nacional,

essa revista em que o ro-

mantico tribuno fez a sua ul—

Ítiina campanha jornalística

contra a monarquia e vê o

azedo e descahelado jornal

que hoje tem por director o

chefe evolucionista, espanta-

se, nas das nuvens!

Que diferença ! mas o que

ninguem é capaz de vêr, é o

chefe evolucionista que tanto

grita, esguadelhadamente, no

jornal, abrir a boca no Par—

lamento.

Que planos ou que proje-

ctos apresentou ali já o snr.

Almeida n'esta legislatura?

um, o da aviação.

Em que discussões en-

trou ? na das ainnistias, de-

fendendo os conspiradores.

Nas questões de orçamen

tos, de finanças, de econo-

mia, nos problemas coloniais

ou nos projectos de maior

vulto que se teem discutido

no Parlamento, quem ouviu

o snr. Almeida? quando e

com que afirmou ali o chefe

evolucionista as suas quali-

dades de estadista, os seus

conhecimentos sobre a admi—

nistração publica?

Ninguem o sabe. No dia

do discurso do snr. dr. Aion.

sn Costa sobre o orçamento,

[lá esta ve o snr. Almeida.

i Ouviu e calou. Agora gri-

lta no jornal. Ao menos con-

segue o snr. Almeida uma

coisa que nunca se Vlu — o

chefe de um partido verrinar

pessoalmente num jornal, o

chefe de outro partido.

 

 

Solicitador encurtado

civis.

Trata de. quaisquer pretençõesª

em repartições publicas, legalisa-á

ção de "documentos, etc.

. Escritorio (aberto todos os-ilias

das 10 às 46 horas)—Rua de Ma-

noel Firmino, n.º E).—Aveiro.

————-o-

Governador Civil

 

de Lisboa e Porlol

Foi nomeado governador

civil de Lisboa, () snr. dr. Da-

niel Rodrigues, integro dele—

gado do ministerio publico e

que tantos e tão distinctos

serviços tem prestado a Re—

publica em varias comissões.

O snr. dr. Daniel Rodri—

gues, irmão do dr. Rodrigo

Rodrigues, pertence & comis-

são politica do Centro De-

mocratíco de Lisboa, onde

conta muitas simpatias e on-

de é altamente considerado.

'.

Para o Porto foi nomea-

do o snr. coronel Correia de

Albuquerque,ex-ministro das

colonias que com tanto bri-

lho exerceu esse elevado car-

go com o governo ultimo.

Felicitamos os ilustres

magistrados cujas nomeações

honram o governo que as

fez.

___..—

ALBBRTO SOUTO

Em Lisboa, tem passado ulti-

mamente incomodado com gripe ()

director dºA Liber-dade.

IB'ÉIIIÉ

JOSE' FERREIRA GOMES, pm-

fessar efectivo do Liceu de Aveiro, e

antigo conego da Se de Vizeu, abriu

o seu escritorio de advogado na rua

da Revolução, n.º 3, 1." andar

(antiga Avenida Conde de Águeda).

  

0 Almanaque

() almanaque da Liberdade que,

mau grande nosso, só agora se

acha concluido, será posto à venda

em meados da proxima semana.

São inumeros os pedidos de

exemplares que recebemos o que

arquivámos para serem satisfeitos

logo que nos fosse possivel faze-lo.

Na proxima semana, pois. to-

 
dos poderão adquirir um ou mais '

exemplares desta obra em que

vimos trabalhando afincadamente

ha dois mares, e que, não sendo

uma obra prima, por ter sidofeita

um pouco atrabiliariamente, e to-

davia de incontestavel utilidade e

merecimento. O almanaque da L:-

berdade que custa apenas TREZEN-

TOS RÉIS, insere além de uma

'carta do distrito primorosamente

gravada a preto, com as estradas

& vermelho, e de inumeras gravu-

ras dc todos os pontos do distrito

mais o seguinte:

Um calendario completo com

instruções sobre agricultura, jardi-

nagem, apicultura moderna, contri-

buições, leiras e mercados, etc.

*

xl- #

Indicação de todass as disposi—

ções a observar, licenças, etc., ca-

da Liberdade

; Com uma carta iiineraria e inumeras gravuras

mos, governos de expediente,
Será posto a venda na proxima semana

municipais dos concelhos do dis-

trito.

*

& &

Artigos em português e francês

sobre Aveiro, Descrições especiais

de todos os concelhos, sua classnh—

cação, freguezias e distancias.

*

& &

Itinerarto do Distrito

Começando gela Pampilhosa,

Luzo, ansaco, Mealhada, Curia,

Anadia, Bairrada, Oliveira do Bair—

ro, Aveiro e seus arredores, Ilha-

vo, Vagos, praias, etc., Angeja,

Agueda, Pateira de Fermentelos.

Vale do Agueda, Vale do Vouga,

Albergaria, Vale Maior, Sever do

Vouga, Oliveira de Azemeis, Vale

do Caima, Cambra, Sobrado de

Paiva, Espinho, Ovar, Furadouro,

Feira, S. João da Madeira. Estar-

reja, Torreira, etc., fazendo uma

larga descrição de todos os atrati-

vos e belezas de todas estas locali-

dades, meios de transporte, etc.

".

Distancias e suas principais es—

tradas. Rede lerro—viaria.

. * .

Muitos trechos literarios esco—

ça, pesca e apanhadas algas e lbidos.

moluscos na ria de Aveiro.

***-

Feiras, mercados e feriados

*.*

Capa artística do escultor Ro-

mão Junior.

da Cunha e Costa ;

Caixa Economica Postal

 

3 uma unussma msnrulcao
Assuntos forenses. comerciais e,

_ Fazer a propaganda da. Caixa Econo-

mica Postal, como os senhores :. estão fa—

zendo. e prestar um grande serviço ao Pai:!

. «diz-nas o Ministro do fomento. sr. Antonio Maria

da Silva.

 

in opinião ile um consiõerailo orgão oa impren-

I se olaria, na sua Cromos Sinduscon

A Gear 0 que é de Cezar, tem

sido e será. sempre uma norma

de conduta nossa.

O sr. Antonio Maria da Silva.

director dos correios, foi por nós

ásperamente censurado muitas

mezes, pois lhe atribuímos res—

ponsabilidades grandes no relai-

xamento que após a Republica

invadiu e desorganisou o serviço

dos correios de que temos sido

uma, das vitimas menos poupa-

das. Mas ao sr. Antonio Maria

da. Silva., quando louvores lhe

teem sido devidos aqui lh'os te-

mos tributado sem rebuço, com

aquele mesmo desassombrado e

desinteressado capirito de justiça

que nunca. nos abandona.

Ainda ha pouco tivemos oca.-

sião de lhe manifestar. quer pes—

soalmente, quer nas calunas de

este jornal, os nossos mais vivos

e sinceros aplausos e agradeci-

mentos pelo melhoramento que

introduziu no serviço dos cor-

reios do norte com a expedição

de malas pelos rapidos, () que

nos permite receber no mesmo

dia & correspondencia de Lisboa

e Porto. Da. mesma. forma aqui

constatámos e elogiámos a boa

vontade decidida com que aco-

lheu o pedido de instalação de

uma rede telefonica em Aveiro e

da instituição da Caixa Econo-

mica Postal, obra sua, não só

nos não oansamos de fazer elo—

gios, mas não nos cansamos tam—

bem de lhe fazer uma propagan—

da intensa e pratica.

Felizmente que tudo isto tem

sido feito antes da solução da

crise governamental. pois que se

só agora começassemos não fal—

taria quem quizesse ver no inte-

resse que tomamos pela institui-

ção, o caminho baixamente lam-

buiento para a conquista das

graças do ministro. ..

Mas falemos da Caixa..

Ha dias,ácerca da nossa pro-

paganda.. dizia—nos o sr. Antonio

Maria da Silva —— que com isto

prestamos ao Paiz um dos me—

lhores serviços que se lhe po—

dem prestar: introduzir nos seus

costumes a economia.

Disso estamos convencidos.

E se é certo que estamos

numa terra onde existe essa ad—

miravel instituição que se chama

a_Caixu Economica de Aveiro, cen

to é que o nosso jornal não é

lido apenas em Aveiro, bem pe-

lo contrario ele é lido e espa-

lhado por muita terra e muito

canto do Paiz, onde o conheci—

mento das vantagens da Caixa

Economica Postal pode produzir

incalculaveis benefícios.

A Caixa Postal é. sobretudo.

destinada ao povo, a recolher

as pequênas economias domesti-

cas, a. habilitar os proprios me—

nores, as mães de familia e os

bons chefes de uma casa modes—

ta a fazerem economias, & guar-

darem os seus peculios, não na

esterilidade de um mealheiro.

mas na segurança produtiva de

uma Caixa Economica que lhes

presta todas as facilidades.

bli

Eis o que sobre o assunto

dizia ha pouco na. sua Cronica

Financeira o considerado Diario

de Noticias, de Lisboa:

Caixa Economica Postal

Não tem sido de todo malfa-

dados os primeiros passos desta

interessante e utilissima institui-

ção. por cuja fundação bestas

vezes instámos e cujo apareci-

mento saudamos com desvaneci-

mento e entusiasmo.

A Caixa Economica Postal

deve ser especialmente o cofre

do pobre e do remediado. Todas

as facilidades lhe são concedidas

para os depositos, desde o mini—

mo de 300 réis. As suas cader-

tas ficam documentando para

eles a entrada do dinheiro e até

zoom-ooo réis recebe—se o dinhei-

ro com um saque a'. vista. Os

depositos vencem o juro de 3

p. o. pago por mezes.

Não se compreende como o

pobre não r'orra a este grande

auxiliar da economia domesti—

ca, que é ao mesmo tempo um

grande factor de desenvolvimen-

to e progresso nacional.

A propaganda da Caixa Eco—

nomica Postal, que tem sido

bastante seguida., precisa de ser

incessante, aproveitando o jornal

(e o jornal das províncias tam-

bem) e a franquia postal conce-

dida. á sua correspondencia para

fazer chegar a noticia. das suas

vantagens a todas as famílias de

Portugal. A propaganda pode e

deve mesmo, sob a forma. de pe-

quenissimos folhetos, encarar

pontos especiais. como sejam,

por exemplo, o dever do chefe

de familia ensinar aos seus crea-

dos o caminho da. caixa econo-

mica, o dever identico que em

relação aos operarios incumbe

ao patrão, etc.

A propaganda. tem assim de

ser constante, sucedendo-se os

folhetos aos folhetos, os anuncios

aos anuncios, qs" artigos aos ar-

tigos, encarecendo as vantagens

da. instituiçãcºx, mostrando a. cer-

tas categoriasye classes sociais &

conveniencia de não a desampa-

rarem para não serem desampa-

rados pela. Caixa Economica,

revelando as facilidades; com que

todas as operações podem ser

feitas, elaborando calculos su-

gestivos sobre o que num certo

numero de mezes ou de anºs

pode render uma. quantia peque-

na., insistindo nas garantias ofe-

recidas pela Caixa. etc.. etc.

Aos artigos devem suceder—

se as conferencias, especialmente

em centros operados. Emõm, é

preciso seguindo e adoptando

ao caso aquele conselho de Ma-

riano de Carvalho de que em

Portugal uma ideia para ser

aceita precisa de ser batida. qua-

renta vezes, que a. presente ideia

seja quarenta. . .

da. . .

A Caixa Economica Postal

está funcionando em todas as

sédes de concelho. No fim do

ano, os empregados postais de

essas sédes irão á. posta rural

adextrar os seus colegas no

exercício das suas novas funções

Falando agora do 'que sabe-

mos -— e sabemos da fonte mais

segura —- é o caso de felicitar o

pessoal dos correios pelo zelo e

interesse que tem mosurado neste

assunto; quanto aos resultados

financeiros, são eles tambem dos

mais animadores.

No primeiro mez fizeram-se

643 depositos, no segundo mez

1178. subindo de 4 a 8 contos as

somas depositadas. aproximada-

mente.

“A LiIBERDHDE”

vende-sc :

Em Aveiro, no quiosque

da Praça Luiz Cipriano e na Taba—

caria Venenosa, aos Arcos;

 

mil vezes bati- .,



2 A LIBERDADE———-——_—____—__x

mento, priucipiando a citar facto—',. ziu ou extinguiu e acrescenta que 6) governo tem de lixar num do-,. o Mºtion:—zum. viscuaso
.ª. . .— DO SR- DR-

ÁÉQÉONso COSTA
sobre o orçamento

 

O_que no dia 15 dizia. A Capital:

O sr. dr. Afonso Costa come-

ça por lêr o artigo da Cºnstituição—

que manda apresentara orçamenv

to até ao dia 15 de janeiro, e

acrescenta que, em circunstancia

alguma, deixaria de cumprir essa

disposição constitucional. Se não

pudesse trazer hoje a Camara a

nota das despesas e das receitas

do Estadofteria declinado nas mãos

do sr. presidente da Republica ()

encargo de formar gabinete.

Desde que o governo se apre—

sentou no'Parlamento, tem se es-

forçado por honrar o compromis-

so tomado, trabalhando dia e noite

na tarefa- que se impôs. Esse com-

promisso divide-se em duas par-

tes: apresentação do orçamento e

'trabalho de revisão no sentido de

  

     

    

  

    

  

te a bem da Patria portugucza.

dia .

pelos inimigos das instituições.

apenas representa o seu odio ao

regimen, a mama vontade pelos

que trabalham desinteressadamen-

Precisamos fazer um balanço

rigoroso da fazenda publica, e elle

servirá para demonstrar que todos

devemos esperar contiadamente a

aurora de melhores dias. Dedican-

do todo o seu esforço à obra gran-

diosa de reconstituir os factores

economicos da nacionalidade, res—

ponderá o orador as injurias e ca-

lunias que os seus inimigos lhe

dirigem, e. ao mesmo tempo, fani

com que o 'seu nome seja respei-

tado pelas gerações vindouras, pois

que á Histeria a todos julgará um

  

   

   

        

   

numeros e indicações varias, que

a camara ouve com a maior aten-

ção. Assim, o chefe do governo

diz que () deficit de 3832 contos,

calculado para 1911-1912, não se

afastara da verdade. Entretanto. a

camara, de janeiro a julho do ano

crescesse. O deficit para 1912-1913.

calculado em 6.620 contos. era já

sendo absolutamente

que a sua lei-travão, apresentada a

que custar;

goma em afirmar que, revendo cui-

sorganisar os serviços publicos,

publicos, quer se encontrem na

atividade, ou fôra dela.

passado, augmentou extraordina-

riameute as despezas, ao mesmo

tempo que diminuía as receitas, 0

que fez com que o referido deficit

pavoroso, mas o sr. Vicente Fer-

reira, na organisação do orçamen-

to do ano futuro, previu que o de-

ficit futuro seria ainda muito maior

e previu a verdade. deve dizel-o.

necessario

camara, seja aprovada juntamente

com outras que ao parlamento te—

rão de vir oportunamente. E' pre-

ciso estabilisar as despezas custe o

e não tem duvida al—

dadosamente o orçamento, se cou-

segnirá esse desideratum sem de—

nem deixa na miseria empregados

se caminhar decisivamente para o

equilibrio orçamental. De passa-

gem, recorda a sua afirmativa an-

teriormente feita: adoptando, em

parte, as propostas do sr. Vicente

Ferreira, e apresentando outras,

está convencido de que esse equi-

Sabe que essa obra não per—

tence apenas a um governo, não

esta' enfeudada a nenhum partido;

é de todos os portuguezes honra-

dos. porque todos devem dedicar-

lhe o esforço da sua intelligencia

e do seu saber. Talvez viessemos

inexperientes para a Republica,

   

  

  

 

  

    

dadeirameute aterrador.

diminuir, não houve esforços que

jar-se por alguma coisa ter conse-

guido n'esse sentido. Apesar das

0 de/ici't que foi encontrar ao

tomar conta da sua pasta era ver-

Para o

não empregasse, devendo regosi-

 

librio se fará no orçamento que a

Camara tem de apreciar dentro de

um ano. '

Principia hoje a cumprir a sua

promessa. Divide-se o orçamento

no estudo geralda administração

do Estado e no desenvolvimento

das verbas relativas às receitas e

despezas dos varios ministerios.

Ainda se ;encontram na Imprensa

Nacional alguns desses trabalhos

devendo trazer amanhã a camara

os orçamentos dos ministerios dos

estrangeiros, da guerra e da ma-

rinha: depois de amanha, e do fo-

mento; no sabado, e do interior.

Salienta que o sr. Vicente

Ferreira não tinha podido rever

senão o orçamento do ministerio

das finanças, e isso explica que os

seus calculos estivessem incomple-

tos, como demonstrarã. Na revisão

de todos os orçamentos, encontrou

o orador a mais dedicada coopera-

ção da parte de todos os funciona-

rios, desde o director geral da

contabilidade até ao mais humilde

empregado da sua secretaria. Gos-

tosamente refere esse facto, não

desejando tambem esquecer os

trabalhadores “da Imprensa Nacio-

na], que têem dispendido um es-'

' torço grande na composição rapida

dos ducumentos nacionais.

Essa observação convence—o de

que facilmente encontrará uma

cooperação dedicada de todos os

bens portugnezes para a grande

obra do resurgimeuto nacional—a

que urge lançar ombros com ab-

negação e patriotismo.

Para fazer a revisão do orça-

mento segniu o orador as indica-

ções que colheu na pratica dos

outros paizes, esforçando—se por

apresentar tuna rigorosa precisão

das receitas e despezas. Esta con-

ve'ncido de que não ha motivo pa-

ra alarmes, e o grito “do salve'se

que»: poder, a cada passo soltado

»itlllilli [ llllliiilltii

“” Folhetim de A LIBERDADE

WATERLOO

 

  

                           

   

  

  

   

  

     

   

  

  

que não foi manchada pela sem

que queremos.

se façam.

frente a frente, para responder a

quantas acusações Ihe fizessem.

vir as caluniosas rasões de duvida

que os seus inimigos propalam

sobre a lealdade dos processos

usados pelo orador, para esclare-

cer 0 Fala acerca de escuras ma-

nobras porventura feitas para en—

torpecer a acção do governo. Es-

sas campanhas, que não e atingem,

só demonstram a raivosa incom-

petencia de quem as sustenta. pro-

curando preparar—Ihe uma atmos—

fera de descredito em jornais que

não teem leitores.

(Mui apoiados das bancadas

da esquerda.)

Dito isto, o orador entra pro-

priamente na apreciação do orça-

  

 

na superficie da. planura. Sen-

tindo. contudo. vaga desconfian

ça, em presença da capela bran-

ca que lhe marca o angulo sobre

a. calçada de Nivelles, tinha feito,

provavelmente pela eventuali-

dade possivel de algumª obsta-

culo. uma pergunta ao guia La-

coste. O guia respondera negati-

 

 

 

smmmo vamente. Poder-se—ia quasi afir-

. mar que a catastrofe de Napo

um“ªº leão saíu daquela resposta de

um camponez.

IX Outras fatalidades deviam

0 wºrms.“ ainda surgir.

Seria possível que Napoleão

ganhasse esta batalha? Nós dis

sémos que não. Porque? Por

causa de Wellington? por causa

de Blucher? Não. Por causa de

Deus.

A vitoria de Bonaparte em

Waterloo já não estava na lei

do seculo XIX. Preparava-se

Uma tradição local, eviden-

temente exagerada, diz que ti—

caram sepultados na. azinhaga.

dºOhain dois mile quinhentos

homens. Esse algarismo compte-

ende provavelmente todos os ou-

tros cadaveres que ali, foram

lançados, no diaéiinddiato ao:“da

batalha.

Napoleão antes de ordenar a

carga de couraceiros de Milhaud' _

observz'tra o terreno, mas nãoi anunciára se antecipadamente.

descobrira o caminho enterrado, Era tempo que tão grande

que não produzia a.:menor ruga l. homem catsse.

"Napoleão já não tinha logar. A

má vontade dos acontecimentos

mas abençoada inexperiencia essa.

bra de uma desonestidade. Servm

para nos guiar os passos: pode-

mos agora caminhar na certeza de

que pizamos terreno seguro, de

que sabemos para onde vamos e 0

Tem feito o orador muitos sa-

criâcios pela Republica, dedican-

do-se ao estudo de questões eco-

nomicas e financeiras por saber

que a prosperidade do regimen

assenta na solução de problemas

dessa ordem; mas não está ainda

saldada a dívida que coutrahiu pe-

rante o povo portuguez—esse ad-

miravel povo que soube fazer uma

revolução para reconquistar a sua

independencia, a liberdade a que

tinha direito. Nunca serão dema-

siados os sacrificios que por elle

Dentro da sala se encontram

os seus mais calorosos admirado-

res e os seus mais intransigentes

adversarios. Sabe que estes lhe

dirigem calunias e injuries, mas

queria ouvi-los ali, cara a cara,

Era ali. sim. que desejava ou-

outra série de factos em que '

precarias condições de tesouro, foi

encontrar serviços opulentamente

dotados, e contra isso se revoltou

o seu patriotico desejo de fazer

economias, de modo que procurou

reduzir essas dotações ao estrita-

mente indispensavel. lteferindo-se

ao deficit das colonias, o orador

diz que logrou reduzil-o a l:300

contos. A proposito, afirma que

emquanto o Estado e pauperrimo

e os serviços autonomos vivem me-

nos mal, ha colonias onde se vive

numa abnudancia que não se com-

padece de modo nenhum com a

pobreza da metropole. Mas espera

que dentro em poucos anos o de-

ficit colonial deixará de existir,

para honra de todos. A seguir. o

sr. Afonso Costa aponta as verbas

orçamentais que cortou ou redn-

ziu. citando entre ellas a verba de

300 contos provenientes do impos-

to de consumo no Porto, que o

Parlamento mandou entregar ao

municipio daquela cidade. Alienar

receitas publicas é verdadeiramen-

te um acto de loucura, que o Par-

lamento não poderá continuar a

praticar. Os deputados querem

proteger as populações do Paiz?

Pois que o façam, mas só quando

isso fôr possivel. Referindo-se a

abolição da decima de renda de

casa, dia que assinou, já doente,

quando estava no governo provi-

sorio, o diploma que extinguiu

esse imposto violento. Teve então

a impressão de que era esse o ul-

timo serviço que prestaria á Repu-

blica e ao Paiz. Mas se essa fonte

de receita desapareceu, e preciso

crear outra que a substitua.

Poder—se—ha recorrer ao im-

posto sobre as heranças directas,

conforme a experiencia feita na

Inglaterra“? llever.se-ha recorrer

a uma remodelação da contribui-

ção de registo? Cita depois o sr.

Afonso Costa as verbas que redu—

   

   

    

  

        

    

   

 

    

   

       

    

  

   

  

   

   

   

    

   

   

 

A sua excessiva. gravidade

no destino humano perturbava o

equilibrio. Este individuo, só por

si, pesava mais do que o grupo

universal. Estas pletoras de toda

avitalidade humana concentrada

numa só cabeça, o mundo subin-

do ao cerebro dum homem, seria

uma causa. de morte para a civi-

lisação, se fosse duradoura. Che—

gára o momento de intervir &

incorrutivel equidade suprema

Provavelmente os princípios e

elementos donde dependem as

gravitações regulares, tanto na

ordem moral, como na material,

lastimavam-se. O sangue ainda

quente, os cemiterios tr asbordan—

do de cadavferes, e as mãos de-

bulhadas em lagrimas. são temi-

veis arrasoados. Quando a terra

sofre, por sobrecarregada. saem

das sombras gemidos que são

ouvidos no abismo.

Napoleão fôra denunciado ao

infinito; e. sua queda fôra. deci-

dida.Napoleão incomodava Deus.

Waterloo não é, pois, uma.

batalha; é a mudança da face do

universo. - se sobre os quadrados inglezes.

 

   

  

                         

    
   

                                            

  

  

               

    

  

  

"não basta entrar pelas despezas

para apagar o delicit. 'E' preciso

crear tambem receitas e rendimen-

tos novos e fazer aumentar as já

existentes. Entre os rendimentos

que neste ano emuomim devem

crescer conta-se a importação de

cereais, que deve ir talvez a 3:000

contos. sem que o consumidor se-

fra. Nota, desde já, que e preciso

remodelar () regimen cerealifero

portugnez, que e privativo deste

Paiz, não havendo outro onde exis—

ta coisa que com ele se pareça, e

em que tão privilegiada situação co-

loca os lavradores e os moageiros.

() imposto do real d'agua tem

de ser tambem inteiramente remo—

delado, e, quanto aos direitos de

merce. entende o governo que de-

ve revogar as determinações que

acabaram com o seu pagamento,

para se acabar com anomalias e

injustiças que não teem justifica-

ção possivel. Talvez que proce-

dendo assim va um pouco alem da

lei. O parlamento ha de porem

absolve-lo. Daqui em dcaufe o ora-

dor refere se especialmente a em—

prestimos, medidas financeiras e

outras tomadas por diversos go-

vernos. as quais pesam sobre o

orçamento com eucargOs impor-

tantíssimos. Cita o emprestimo de

4:000 e tantos contos em tempos

contrahido para a compra de ma-

terial de guerra. Allude a taxa

militar, que pouco rende por em-

quanto, mas cujo produto deve

crescer de ano para ano. Ocupa-se

largamente da reorganisação naval

e afirma que a futura esquadra

deve ser dum plano maduramente

organisado c delineado, para que

() Paiz não fique sobrecarregado

com impostos de que jamais possa

ver-se livre, como sucede com o

Japão, onde cada um paga tanto

que. se os portuguezes tivessem

de haver—se rom tais encargos,

morreriam, com certeza. de fome.

Se não se procurar resolver a

crise nacional em conjunto, nunca

se fará obra de geito. E' preciso

que todos se couvençam disso e

que o parlamento tome a iniciativa

da grande empreza de resurgimen-

to que lhe cumpre levar a cabo.

Feitas estas afirmações, o chefe do

governo refere-se as cotações cam-

biais e, em seguida, passando a

ocupar-se do orçamento, diz que

conseguiu, sem cercear vencimen-

tos, cortar ao ile/id: 2:614 contos!

Só“ pelo ministerio da guerra

as despezas publicas foram dimi-

unidas em 600 contos; no minis—

terio da justiça a redução foi de

20 contos; nas colonias a redução

foi tambem avnltada. e no da ma-

rinha atinge '190 contos. 0 minis-

terio do interior foi o que mais

sofreu, sendo os cortes que lhe

foram aplicados na importancia de

mais de mil contos. Ocupa-se do

estabelecimento da guarda nacio-

nal em'todo o P—aiz, e declara ser

opinião sua que essa corporação

não deve instalar—se já em todo o

Paiz,deveudo esperar-se pelos fru-

tos da proxima descentralisação

administrativa e pelos que der a

experiencia de que em materia de

guarda republicana está feito.

Mas, feitas todas as deduções

e apertadas todas as despezas. fi-

cou ainda um deficit de 3:435 con-

tos que nos orçamentos futuros

tem, fatalmente. de desaparecer.

  

X

A planura de Mont-Saint-

Jean

Ao mesmo tempo que o bar-

ranco, desmascarava—se a bateria.

Os couraceiros foram fulmi-

nados á queima—roupa, por treze

quadrados e sessenta bocas de

fogo. O inttepido general De-

lord fez o cumprimento militar ã.

bateria ingleza.

Toda. a artilharia ingleza ti—

nha entrado a galope para os

quadrados. Os couraceiros não

tiveram um segundo de espera..

O desastre da. azinhag'a dizimá-

ra—os, mas não os desanimam.

Eram desses homens cuja. cora-

gem aumenta com a diminuição

do numero.

Sómente a coluna Wathier

fôra vítima do desastre; a colu-

na Delord, que Ney fizera obli-

quar á,esquerda, como se pre-

sentisse a cilada, tinha chegado

completa.

Os couraceiros precipitaram-

   

                                                 

    

cnmcnto publico o seu proposito

de ttarmonisar as receitas com as

despezas. porque sem isso não

terá meio de se impôr ii confiança

do Paiz. Urge fugir do caminho

antigo, enveredamlo—se por outro

rosa exactidão. E' a issu que a

mentos desde 1891) para cá.

butario. Mas procede-se lá fora

até os paizes mais prosperos? Não,

nos com deficits superiores a “250

mil contos. Mas equilibrou já os

seus orçamentos, tendo imposto os

promisso moral de atingirem esse

fim. Lloyd George foi o grande

obreiro dessa tarefa colossal. con-

seguindo, por metodos chamados

expedientes financeiros. alcançar

boas receitas, superiores a M mi-

lhões de libras. Agora, os orçamen-

tos inglezcs fecham-se já com sal-

dos cnormes. A propria Italia. re-

feita da crise que a depauperou,

tem a sua situação financeira per-

feitamente corrente. (Join a França

sucede outro tanto, tendo os ulti-

mos deficits sido cobertos por ver-

dadeiras operações de tesouraria

que não constituem propriamente

receita.

0 orador refere-se ainda :i si-

tuação orçamental dos Estados

Unidos, do Japão, da Belgica e de

outros paizes. apontando os que

podem servir de exemplo e os que

teem e devem ser postos de parte.

Para se extinguir o (le/foi!, é pre-

ciso reorganisar o funcionalismo

das repartições do Estado, fiscali—

ser as despezas, rever os orça-

mentos coloniais, que a camara

deve examinar em devido tempo,

crear receitas novas e estabelecer

um plano que reorganise por com-

pleto a nossa situação financeira.

Organisará um relatorio sobre o

assunto, com as medidas aponta-

das e com a adopção doutras ja

apresentadas ao parlamento e com-

promete-se a elaborar as medidas

precisas para qur o orçamento fu-

turo ou não tenha deficit ou traga

as receitas indicadas compensado-

ras das despczas. Aos amigos nada

mais pede. Dos adversarios espeta

que o ajudem tambem na grande

tarefa que empreendeu e espera

reaHsar;

As ultimas palavras do orador

são acolhidas por uma calorosissi-

ma ovação da camara e galerias,

soando os vivas e as palmas du—

rante largo tempo.

 

Balança

De braços, com hastes

amarelas, de copos, mar-

ea, Romão & C.“, qu'tsi

nova, vende-se no restabe—

lecimento de Alberto João

Rosa. rua Direita, 33-A.

 

Redeas soltas, sabres nos

dentes. pistolas em punho; tal

foi a carga.

Ha. momentos nas batalhas

em que a alma endurece o ho-

mem, até transformar o soldado

em estatua, e em que qualquer

outra carne se torna em granito.

Os batalhões inglezes, furiosa-

mente atacados, não se move-

ram. "

O que então se seguiu foi

horrivel.

Todas as faces dos quadra-

dos foram atacadas ao mesmo

tempo e envolvidas por frenetico

redemoinho; aquela fria infanta-

ria conservou—se impassível. A

primeira. fileira, de joelho em

terra, recebia os couraceiros nas

pontas das baionetas, a segunda

fusilava-os; na rectag'uarda da

segunda fileira. os artilheiros

carregavam as peças, a frente

do quadrado abria-se. deixava

passar uma irrução de metralha

e tornava. a. fechar-se. Os coura-

ceiros respondiam com terriveis

cargas. Os seus corpulentos ca-

valos empinavam-se, saltavam

no qual surja, como um facto prin-

cipal, o cuidado de não se gastar

senão o que for necessario. E'

essa a tendencia atual de todos os

paizes. As receitas e as dcspozas

teem de ser calculadas com rigo—

Suissa deve o facto de. ter f'erhado

quaSI sem deficits todos os orca-

Ha quem diga que as finanças

publrcas só podem melhorar-so

remodelaudo o nosso sistema tri—

assim quando as crises assaltam

A Inglaterra com a guerra do

Transvaal ficou durante alguns an-

sens governos a si proprios o com-

 

  

          

    

   

                     

    

  

          

  

  

Ilma unia te Educação e tenettnncla

Caixa Escohi:e—batalhão de

Escoteiros

(Boys-Soon” Portugueses)

Freguezii de lindas (Aveiro)

2%:

Subscrição por selos do

correio e boletins da

Caixa Economica

Postal

Qualquer cidadão amigo da

instrução, da eilnrnção r do pro-

gresso do Povo l'ortuguez pode

concorrer para esta Caixa, r auxi—

liar as creanças das cinco escolas

daquela freguczia que contam por-

to de 500 alunos, enviando uma

simples cstampillta postal de 112

centavo ou colocando-u nos lmln-

tins de subscrição ou oferecendo

um boletim da Caixa Economica

Postal com selos dessa taxa.

(lada boletim completo

selos no valor de 200 réis.

A Caixa Escolar aceita e tigra-

dece penhoradamrnte ate mesmo

um so selo do 5 mªis ou ||2 rrn-

tavo.

totil

Subscrição ªllflllª Ilª «Liberdade»

Transporte do n.º anterior [#thO t's.

Encontramse boletins para ro-

lagem de solos. com este fim. em

alguns estabelecimentos da cidade.
*...—__

feitiço cuntra' feiticeiro

um milagre da Virgem que

vale a um frade uma

forte dose de bastone-

das

Contam os jornais estrangei-

ros, em correspondencia (liª Nn—

poles, que um frade muito eo-

nhecido pelas prégaçõas entre a

população maritima & piscatorin

do golfo, l'zinatisou .t tal ponto

aquela gente supersticioso, que

chegou a convencer muitos «to.

que lhe tinha aparecido &. Vir-

gem Maria e de que com ela

entabolára boa conversa. A Vir-

gem, numa das suas entrevistas,

segundo o frade, deu lhe uma.

lista dos numeros que deviam

ser premiados numa loteria. E

eis () maganão do tonsurado a

fazer um grande negocio. Quem

lhe dêsse um baton/ii tinha um

numero. Por duas liras, tinha-srª

e foi um raio que caiu no meio

dos pobres ludibriados. Nem um

numero dos que o frade aconse-

lhára, saiu premiado.

Caiu Troia! A' cautela o ira-

de desapareceu da circulação.

mas ha dias descobriram-o os

pescadores no meio de uma rua.

Nada lhes contamos. Saltaram-

lhe nas lombeiras que o iam

mandando desta para melhor.

salvando-o & policia que o fez

acompanhar ao seu convento por

uma boa escolta para o livrar

das iras do povo.

Coisa que ha de suceder por

aí a muito padre sem escrupulos,

que anda a explorar com zt reli-

gião e com a politica, ludibrian-

do o povo, em vez de lhe dar o

bom exemplo com as proprias

virtudes !

 

as fileiras, passando sobre as

baionetas & caindo gigantescos

entre as quatro muralhas vivas.

As balas faziam abertas nos cou-

raceiros e estes abriam brechas

nos quadrados. Fileiras inteiras

de homens desapareciam pisadas

pelos cavalos; as baionetas em-

bebiam-se nos ventres destes

centauros. Daqui uma deformi-

dade de ferimentos como nunca

se viu em parte alguma. Os qua—

drados roídos por tão eudemo-

ninhada cavalaria, contratam—se

sem ao menos tropeçar. Inexgo-

taveis em metralha faziam ex-

plosão no meio dos assaltantes.

O aspecto deste combate em

monstruoso. Os quadrados já

não eram crateras; os couracei-

me não eram cavalaria. mas uma

tempestade.. Cada quadrado era

um vulcão atacado por uma nu-

vem; a lava combatia o raio.

(Contínua.)

'
_
_
—
_
_
—
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
—
—

um numero cheio. Andou a roda'

(
"
r
r
-
l
'
]
:

I
a
L
:
?
?
—

1
1
.

.
.
:
:
“
_
_
.

_
_

&
E
'
-

“
“
*
:
/
1
:

m
m

m
A
n
i
—
A
M

r
º
x
—
n
h

p
ª
u
s
ª
—
-

.
x
t
—
m
—
A
—

_
m
—
ã
”
.

A
A
-



Aveiro, 38 de janeiro do lºlª—N! 101 ALIBERDADE
8

 

Pela Cidade e pelo Distrito

llll current tita...

Com este tituio sobe e

acena nos proximos dias 30,

1 e 3 de fevereiro, no nosso

theatre. uma revrsta carna—

valesca em 2 actos e & qua- .

(li-os de costumes d'Aveiro.

Os seus :tuctores, Pedro,

Paulo e'Sanc/io, esforçam—se ,, cad,, passº fazem das sua,,

por dar a peça a graça. de

que dispõem, e não tiveram '

pretensões a grandes cavala-

rias, de que alias estamos

con vencidos se sahiriam bem.

A muzica, em parte cri—-

ginal e parte coordenada. de-

ve-se a um compositor de

fama, cujo nome não revela-

inos senão no sabado de Ale-

luia. ,

O scenerio é novo e ex—

pressamente pintado para es—

ta peça por Licínio Pinto, que

ultimamente foi ao estrangei—

ro estudar o assumpto e por

largo tempo esteve a pratica

em Milão.

0 guarda-roupa deslum-

brante, confecionado nos ate»

liers Ribeiro & C.“, a rua

Larga, foi feito sob os riscos

do genial costumicr Aurelio

Costa, que nas horas vagas

em que deixa a machina de

escrever e o canto, só pensa

em figurinos.

Abel Costa, a quem a ida-

de e o peso da vida vae tor-

nando careca. encarregou—se

das cabeleiras.

Vamos emfim ter 3 noi—

tes bem passadas.

Os bilhetes estão desde

ja a venda na tabacaria do

Augusto, que não tem mãos

a medir,» tal é a procura-que

tem havido.

Finalmente o Maximo, o

grande tubarão, acumulando

:tS postas de emprezario, au-

ctor, actor etc. e tal, esfrega

as mãos de contente pois

mais uma vez quer pro ver

nos seus colegas da Direcção

do Theatro que conhece o

metia/=, e que é preciso um

cofre para guardar a divina

massa. ,

Desvendando uma ponti-

nha do mysterio, sabemos

que os quadros teem os se-

guintes titulos: No Inferno,

'Iouros e tabaços e Gloria ao

her-oe.

' CONCURSOS

Foram aprovados nos con-

cursos para escrivão de direito

que na semana ultima se reali-

saram em Lisboa, os srs. José

Nunes Guerra, José Dias Ai-

dos, Pompeu da Naia e Silva,

Manoel Firmino Ferreira, José

Miranda Leal e Leandro Souto.

—- Obtiverem tambem apro-

vação nos concursos para con-

tador os srs. Luiz Firmino Re-

gula de Vilhena, Manoel Fir-

mino Ferreira, Agnelo Regala,

José Dias Aidos, Leandro Sou-

to Junior e Rui da Cunha e

Costa.
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Funilaria tt rn

Já se encontram em Aveiro

as trez lanchas destinadas a

fiscalisaçâo da ria. São trez ele-

gantes barcos,sol_ida'mente cons—

unidos e que, como temos di-

to, calam apenas 38 centime—

tros de agua.

A aquisição das lanchas die-

ve-se aos esforços dos srs. Ri—

beiro d'Almeida e Silver-ivo da

Rocha e Cunha, que para. isso

 

esforços.

Alguns pescadores, habitua—

dos, a cada passo, a desrespei-

empregaram os seus melhores

, .,. _..H—Au »  

parte das vezes impunemente,

por falta de uma rigorosa fis-

calisaçâo, nâo assistiram de

animo levo a chegada das lan-

chas, tendo—se praticado con—

tra uma delas, segundo nos

informam, um pequeno aten-

tado.

Coisas que só neste país su-

cedem e sobretudo nesta terra

onde a maldade e & ignorancia

 

manual do Viajante

NO

Districto de Aveiro

4E>

almanaque

dª Liberdade .
   

   

     

     

 

Edição primorosa. Inumeras

gravuras.

Carta _itineraria.

Etc., etc.

<_<-|.»

iae ser insta á venta

 

.Q-

Governador Civil

de Aveiro

Tomou hoje posse do car-

go de governador civil deste

distrito () sr. dr. Alberto _Vi-

dal, para quem toda a im-

prensa tem tido palavras de

louvor.

O sr. dr. Alberto Vidal,

que é um excelente caracter

e um espirito culto, e que nes

te distrito e em Lisboa, onde

tem vivido, e imensamente

considerado, possue as quali-

dades necessarias para bem

se desempenhar da sua mis—

são.

Cumprimentando sua ex.”l

felicitamo—lo sinceramente

pela sua nomeação, que por

todos os bons republicanos

foi recebido com agrado.

instrução militar prtparatorit

A instrução militar preps»

ratoria do l.º grau está sendo

ministrada nos liceus de Coim-

bra e Aveiro, em todas as os—

colas e colegios de Coimbra,

Aveiro e Figueira da Foz, e

nas escolas primaz-ias de Arada,

Verdemilho e outras. O 2.“

grau está sendo tambem ini--

nistrado em Coimbra, Figueira

da Foz, Aveiro, Ovar e Ague-

da, aos alunos da Universida-

de, liceus, escola normal, esco-

   

la agricola, colegios e escolas,!

comparecendo 1:224 mancebos.

quando o recenseamento' acu-

sava apenas 982.

 

.Pela imprensa

—=

Arauto Escolar

E' o titulo de um novo eo—

lega que começou a publicar-

se nesta cidade e que se pro

põe defender os interesses do

professorado. - O seu director é

o nosso amigo sr. J. G'. de

Queiroz, que por certo sees-

forçará "por o tornar util ao

ensino, imprimindo—lhe uma

sabia orientação. .

Cumprimentando o novo eo-

lega, que nos seus dois primei.

.tos numeros se apresenta ex—

celentemente redigido e com

belo aspecto material, deseja-

mos-lhe as maiores prosperi-

j

l

dade. ' _ _ '

Bilhetes postáis

Ultimas novidades

 

 

tarem a lei e a fazê-lo a maior th'D'TO RATOLA— Aveiro

., v...—.... ..   

   

   

  

   

 

   

   

   

 

  

   

  

  

  

CINEMA

A pedido. repete-se hoje a

celebre tita Os Miserªaveis,

além de outras fitas sensa-

cionais, estando no programa

o Assassinato e funerais de

Canalejas.

Os srs. accionistas terão ()

costumado bonus de 50 ºk,.

No proximo domingo, em

duas sessões às 6 e 7 1j2 da

tarde, teremos o jílm d'arte

de 1:20() metros —- Caça aos

milhões, a ultima creação da

casa Goumont.

A's 9 horas esplendidos

bailes de mascaras

___—__...

Dr. Joaquim de melo Freitas

E' positivo que o nosso

amigo e correligionario sr.

dr. Joaquim de Melo Freitas

será proposto candidato a

deputado do partido dem.)-

cratico, num dos circulos do

paiz, nas primeiras eleições.

 

 

_ Ilhay_o___
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Chamamos a atenção de quem

compete para a cscusada perma-

nencia da caixa postal à porta do

snr. João Rigueira, visto haver um

regulamento que proíbe & existen—

cia da dita caixa que fica a pouco

mais de vinte metros do correio

geral.

=== Acaba de ser despacha-

do aspirante de finanças para o

visinho concelho de Vagos, () nosso

amigo snr. Alexandre Magano.

=== Encontra-se algo enfer-

ma a snr.ª D. Maria de Jesus Te-

les. importante proprietaria da rua

Direita.

 

Com a simpatica menina

Ascenção Carlota Leal, acaba de

contrair matrimonio o snr. José

Pereira Teles.

== Foi hn dias à capital fa-

zer exame de escrivão de direito,

ficando aprovado, o nosso bom

amigo snr. José Nunes Guerra.

Felicitamo-lo cordialmente.

== Pelos nossos amigos Ma-

rio de Melo e José Teixeira, acaba

de ser montado no «Club dos No-

vos» um lindo e abundante quios-

que.

== Na proxima quarta-feira

terão lugar, pelas 10 horas da rua-

nhã, na igreja desta freguesia, so—

lenes exeqnias por alma de maio-

grado comandante do «Anfitrite»,

Manoel Nunes da Graça.

Será de prever grande concor-

rencia, atentas as inumeras sim-

patias que aqui gosava o falecido.

== Passa hoje o aniversario

natalício do nosso bom amigo e

simpatico conterraneo snr. Diniz

Gomes, inteligente farmaceutico.

 

 

 

 

== Está doente a snr.ª l).

Julia Teodoro Rainha.

A semana passada teve

a sua feliz delivrance a snr.“ |). Vir-

ginia Miranda Madaíl, dedicada es-

posa de snr. Amadeu Madaíl.

Partiu para a capital.

onde foi dedicar-Sc aos estudos

nauticos, o nosso conterraneo sr.

Eduardo Rocha, capitalista desta

vila.

 

 

Vindo do Pará, chegou

a esta Vila o sr. Manoel dos San-

tos Malaquias.

== A visitar seu ilustre pri—

me o sr. dr. Sergio Calixto. lente

da Univeridadc, foi ha dias a

Coimbra o nosso bom e simpatico

amigo sr. Eduardo Ançã. »

Vimos nest? vila. de nu—

o sur. Abilio Justiça.

Partiu novamente para o

tem, onde tem frito regular for—

tuna, o exfªº sr. Antonio da Bo-

cba Agra, esPoso Iii! 5|'.ª l). Mn—

rucus Mendes.

Desejamos—Ihc por lá muita

saude e que regresse breve a

abraçar os amigos sinceros tlllt' cá

deixou.

== Vão correndo moroso-

mcnto os trabalhos de construção

do mercado coberto.

Para a r,;isa do sr. Elim:

do Melo. onde esteve a sapataria

Verissimo. acaba de mudar 0 To-

lho rel/m de carnes verdes. rujo

proprietario e o sr. Alfredo Este-

ves. dessa cidade, e que por muito

tempo esteve nos baixos da casa

do sr. Luiz Bragão, onde agora,

ao que consta, se vai abrir um

estabelecimento de mercearia.-€.

ADEGA SOCIAL

Rua da Revolução

Os proprietarios deste

estabelecimento partici-

pam aos seus ex.“ºª fregue-

zcs e ao publico em geral,

que abriram no dia li a

sua adega para a venda

dos seus rinhos, ao preço

de 70 réis o litro (branco)

e 55 réis (tinto). Ahafado

a 150 réis o litro.

Aguardente bagaceira

a 160 réis () litro.

Tambem ha serviço de

restaurant, estando eu-

carregado da cosinba

pessoa habibtadissima.

Os proprietarios.

Parreira & Irmao.

tomovel.

 

 

 

 

.

padres castigados

Foram prohibidos de resi-

dir dentro dos limites dos res—

petivos concelhos e limítrofes

o paroco e o capelão da Olivei.

rinha, e o paroco da freguesia

de Esgueira.
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[! Direction tit—um Reutiliunu Pilluglltl

pede a todos os bons cidadãos

que não embaraoem & acção do

govemo

 

Nem questiunculas

Ilustres cidadãos :

Sabeis como o sr. dr. Afonso

Costa, de acordo com o directorio.

se desempenhou da honrosa mis-

são de organisar ministerio. Este,

tal como se acha constituido, re-

presenta bom a nação que quer a

Republica consolidada por uma ad-

ministração austura e economira,

fomentadora do trabalho e da ri-

queza publica. Os nomes dos ri-

dzulfios que constituem o ministerio

são garantia do quo & Republica

Portuguoza vai entrar um um pc—

riudo de actividade «: progresso. 0

Directorio cougratqu—se por tor

podido cooperar na escolha desse

grupo de cidadãos. contra quem, é

de presumir. já estejam a assestar

baterias os reaccionarios. certos

de que não e de tais patriotas que

os inimigos da Patria r de lit-pu-

lilica teem a esperar contempori-

seções e benevolenrias. Para que

o gºvernº cumpra :: sua missão e

preciso que tmlmlbc livre de in—

terforsucias perturbadoras. que só

podem aproveitar aos reacciona-

rios.

Se a economia uai,:ional merece

criterioso ruidado. as finanças exi-

gem atnrado estudo. que habilita

a nação portugueze a honrar os

compromissos que. um herança

maldita. lhe legou a extinta mo-

narquia. O fomento agricola. co—

mercial e industrial impõe—se. A

rede ferro—viária e outros meios de

comunicação teem de se completar

e melhorar. Na irrigação dos cam—

pos urge aproveitar as aguas que

se perdem.

Precisamos preparar os nossos

portos para o progresso da nave

gação comercial. A navegação na-

cional prscisa desenvolver-se, prin-

cipalmente a que facilite & permu—

ta entre continente e colonias e

entre Portugal e Brazil.

A instrução publica carece de

mais desvelado carinho. para que

o analfabetismo desapareça e a

consciencia do cidadão se liberte,

cada vez mais, da ignorancia em

que a extinta monarquia procurava

mente-la para se manter.

E, entretanto, a administração

politica, por todo esse país, tem

de ser confiada a autoridades de

reconhecida competencia e de com-

provada dedicação ao regimes, rs-

dicada nos puros sentimentos de—

mocratícos.

Ao exercito de terra e mar

tem de se proporcionar os meios

 .—
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AVEIRO

Trabalhos tipograficos

' o. executam—se em todos os generos na e

Tipogralia ,dºA LIBERDADE

montada com magnifico material estron—

geiro escolhido entre as ultimas novidades.

«& & Futuras, mmomnduns, cartões, relatorios, <a> «of

,? <$» «à» <s> manifestos, anuncios, etc., etc. «a» «a; # <$»

Preços examinaram os ritmo do comercio

“aqui“: cimo—à“ do. Tamos

  

nem peditorios

de del'eza da Patria. As nossas

colonias. por egual. reclamam toda

a atenção, para que se dcsrnvol-

vum de maneira a tomarem se

uteis & si e ii metrópole.

Apesar do muito que pelo mi-

nisterio da justiça se tem feito.

desde a proclamação da chublirn.

muito hn ainda que fazer para

completar a obra mdralisadorn da

justiça.

Finalmente, pelo ministerio dos

mago.-ius estrangeiros ha que tra-

balhar para se manterem as nossas

boas relações internacionais. tur-

bando-as. dia a dia, mais amplas (*

proveitosas.

Como vedes, em todas as pas-

tas o trabalho será enorme e re.-

ipicr toda a dedicada atenção

dos ministros. Por isso o Direcio-

rio lembra a todos os que amam a

Republica que não embeiccrm a

acção do governo. Os cidadãos

que estão no ministerio com enor-

me sacrilicio aceitaram esse posto.

Que. reconhecendo-o. cada cida-

dão verdadeiramente republicano

nada solicite do governo e antes

aguarde conliadamente a obra pa-

triotica que ele vai encetar.

Saude e Fraternidade—U se—

cretario do Directorio, Luiz Filipe

da Mata.

Bom é que todos leiam e oteu-

dam esta circular.

E' preciso que se não repitam

agora as scenes que se deram de-

pois do 5 de outubro em que se

pretendia que os ministros tivos—

sem tempo para tudo, menos pªra

trabalhar.

O governo do sr. dr. Ateneu

Costa não subiu ao poder para dar

satisfações às ridiculas e comesi-

nhas bolhas locais, nem subiu ao

poder para distribuir benesses por

toda a gente 'que passa a vida a

pedir de rastos & todos um favor

do Estado.

Bem pelo contrario. O governo

plexos problemas que interessam

a nação, não se resolvem sem

muito e aturado estudo, que. exige

sorcgo e concentração de espírito.

o que é incompatível com a solici—

tude pelas ninharias com que é

costume massacrar os nossos go-

vernautes.

Que todos se compenstrem

disto e façam o mesmo sacrificio

que nós fazemos muitas vezes pen—

do de parte pequeninas coisas,

para nos preocuparmos todos com

os grandes negocios publicos, até

que cheguem mais desafogudos

tempos.

 

0—7

0 nautragin do “Veronese,,

Mais um terrivel naufragio,

em que pereceram algumas de-

zenas de pessoas, acaba de se

dar na nossa costa do Norte.

está no poder para trabalhar pela

pepedde publica. E os com-

Cada vez mais se impõe aºs

nossos governantes o dever de

olharem atentamente para o

estado em que se encontra

aquela costa, que á. navegação

oferece inumeros perigos e que

pôde ocasionar desastres como

os que repetidas vezes se têm

dado e que quasi sempre cus—

tam a vida a muitas pessoas.

A catastrofe do Veronese,

que veio salutar bastantes fa-

milias de varias nacionalidades

e deque nâo narramos os por-

paiz uma dolorosa impressão

menores por serem de todos '

conhecidos, causou em todo n '

º
u



u
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ils AILIBERDADB., .

imediato, porem. fomos transferi-

dos para—.um outro posto; e assim

por diante até fazermos uma ver-

dadeira ;via-sacra por todosos pos-

tos policiais da capital. Outros, en—

tretanto, tem sido mais infelizes,

O governo,.

ecºa. meio financeiro
  

  

    

    

    

   

                 

  

  

    

  

   

 

     

  

 

  

   

 

  

  

 

liguei-' Jorn lele Sun
0 programa gOVernativo. a 950 nestes tres ultimos dias. fir- Pºis Sºfªºludªpºfªªdºs ª Sººªpª- E _mª'' mando—se numa escala progressiva, quan o o publico era sabedor de i .. - _ o

apresentaçâp dº orçamento “.O bem impressionados com a apre- tal facto, já os infelizes operai'ios liSlll'lpilll'lll Cªmpº Grªnde, 237, ]-
Prªªº cºnªt'mº'ºfªªli ªdªªpªl' sentação do orçamento e com a estavam longe do paiz onde faliu-: DISBOÃto de todas as dificuldadeS, nª redução do deficit. Para os outros tavam, completamente afastados d. '
economias af feitas e o superior valores do Estado houve tambem

discurso do sr. ministro das.&- boa procura, com preços firmes

n'imças, dr.. Afonso- 005.3, 'rna— nas obrigações com premios, 4112

' 0|0de 88-89 e externas.
memoravçi sessão parlamentar _

de 15 do corrente, bem como _ Yejomos nós agora, compa-

a orientação geral do governo nativamente, as cotações dos

e o movimento de satisfação iundos 'dº Estado em 7 dela-

que tem produzido no pais, neiro, momento_em que a crise,

causaramamelhor dasimprea— não estava ainda resolvrdª,

sões no mercado. Todos-os jar. nem tinha ainda sido encarre-

nais financeiros e grandes pe- gadº de fºrmar governo o sr.

riodicos o constatam, sentindo- -dr. Afºnso Costª.

se o renascer do nosso credto Os fundºs do Estado. efe-

sua familia e dos seus amigos!

Isto, infelizmente. não são ca—

sos esporadicos, pois sempre. se

repetem em todos os movimentos

operarios.

Ainda agora, na greve de San- .

tos, foram deportados cinco infeli- -

zes trabalhadores. cujo unico cri-

me consistiu em não se submete-

rem' às exigencias humilhantes da

poderosa companhia. E foi este,

principalmente. o factor mais in-
fluente para a apresentação do pro-
Jecto Adolfo Gordo. Era pouco,
muitopouco, no entender desse
camarista. o capital não ter outra '

Telefºniª—455 CAMPÓ GlislNDE

Telcgmmcw—MGM—DISBOA

Madeiras, telhas e tijolos de todas

as qualidades, cimentos nacionais e es-

trangeiros, mosaicos, cantarias, tubos

de barro e de grés e todos os outros ina.-

teriais para construção. Cal para exportação.

 

e desenhando-se para um fu- ªtuªdº». tinha em 7 de janeiro

tnro breve, se tudo assim pro- ªº ªºgumtªª cotações : Esta casa tem sempre em deposito
siguir, () desejado melhora-

grande quantidade da acreditada telha
Div. interna, 3 ola a. de “comam—37,05

, , desafronta (ue não at | º l *. » 3 o . de 500.000— ,05 l , llle ª- («m ""ª
-

meg-º das nºssas Éªªªçªª- d , , 3 0:53 ,ª, de meme_êãos sem as formalidades iegaes. () qnc PROGRESSO (marca registada) que,' (, ' e » » "ooc.det:ooo:ooo—3 ,to '- —_ , ' ' ' -. '
, ' ' '

a sua cronica nan eira » ” ; ºllº c. de Sºo:ºoo_3;,ls ia de eniontro 'no instituto hasno (lBVldO & cºntracto espe—(3131 que, tem
segunda-feira ultima, dizia o

Obr. do emprestimo 3 0|o NHS—8.856 dª nªçãº' E lm" issº 0 %*.th dt!-
Seculo: » » 4ºlº'_888—20'50 putadO. que tambem e parte intc- com a fabrica» productora, vende por

Situa nº gerªl Í : Hªªg—535” "ºªªªªª Pº esmªgªmºªlº ªº Pm'º- um preço sem competencia.? e. ri . mcg—78.500 tªr"). plms possue uma fortuna rcs- _ d - tA apresentsçlo do orçamento » . ». 3 ole ex- _ peitave. apresentou () Celebre n*»- mortes 383013 08 me ªs
no dia fixado pela Constituição, Internas |. serie 3 34330-050“ jecto qu" vem logalisai- um lui" M q

tendo em, vista as circunstancias

especiais que se deram do atual

governo apenas ter cinco dias de

existencia, foi um facto notavel

fabricas aos construtores, pa—

naexportação e para nene—nda.

ternas 3! série —67.5000 que para os povos cultos so pode
ser laxádo de arbitrario, pois vemE 2 do ,orrente:m 0 ('
cercear de um modo radical 3 li-  

que muitobem impressionou o paiz

em geral e especialmente a alta 6—

nança internacional. Essa impres-

sao traduz,-se de uma maneira bem

clara na firmeza que registaram as

inscrições," que nesta materia po-

considerar-se o barometrodem

do mercado.

Como se verá, e firmeza no

nosso fundo interno 30 010 foi mais

elevada em assentamento do que

coupon, o que demonstra a con-

fiança que se estabeleceu na solu-

ção do nosso problemafinanceiro.

Se o futuro orçamento poder

ser equilibrado, o prestigio, do

atual governo irá além; fronteiras

por uma forma não menos notavel.

E sobre a bolsa, dizia assim

» mesma-cronica:

Bolsa

Mercado a contado.—- As inscri-

Div. int. 3 cio c. de n.ooo:ooo——37,

Obrigações 3 olo 1905

Obr. 5 010 G. 1909

Obr. 3 010 externas 3! série—67.7»Soo

Obr. emprestimo 4 II?. igtzf—Bõttho

Como se vê, as. inscrições

a que o cronista íinanceiro do

Seculo chama e muito bem, o

barometrnn do mercado, subi-

monstra a animação e a con-

fiança produzidas“ pelo gover-

no, ainda-que peze aos seus

impotentes inimigos.

Contra estes argumentos é

qee não ha iosidias nem calu-

nias que valham, o que é mo-

tivo de verdadeiro jnbilo para

[um de preço, o que bem do

ções foram alvo—de grande anima- o paiz.

multidão 20 ou 30 soldados a pai-

sana. de antemão prevenidos e en—

saiados no papel que vão represen-

tar. Uma vez no borborinho popu-

lar, por um inofensivo empurrão

ou por um viva qualquer, zangam-

se, discutem e, por fim, agridem.

Estabelece-se () conflito, intervem a

policia, que, com o rotnlo de man-

tenedora da ordem, prende a torto

e a direito inofensivos operarios,

cujo unico crime consiste em cla-

mar pelos seus direito postergados.

Desenvolve a policia. então, a sua

GlilllllliAS= PAULISTAS-

27—12—912.

A camara e o senado brazilei-

ros acabam“ de votar, em 33 dis-

cussão. o projecto apresentado pc-

lo deputado paulista dr. Adolfo

Gordo. sobre a expulsão de estran-

geiros do territorio nacional. Esse

projecto. ora aprovado, o o maior

atentado que se poderia levar avan-

te no seculoi XX contra a liberda-

de individual daqueies que para

aqui aportam, confiados na libera-

lissima Constituição da Republica.

Se até aqui, sob qualquer pre-

texto, a policia, que esta sempre

propensa para o lado do capital,

cometia abusos, fazendo andar de

prisão em prisão o operario que

em momentos de greve mais se des-

ºtacava pelo seu saber e que incita-

Va os seus companheiros a união,

calcule-se o que ela não fará ago-

ra. valendo-se dêsse projecto, ora

transformado em lei ! !

E, no entanto. esse projecto

não tinha nenhuma razão para ser

aprovado. As colonias estrangeiras

domiciliadas no Brazil.são. salvo

raras excepções. compostas, na sua

maioria, do trabalhador de campo,

pacato por indole, amante da paz e

da ordem. E' verdade que, ás ve—

zes, por circunstancias todas espe—

ciais. o operario vé-se na necessi-

dade de se declarar em parede,

quando os patrões entendem abu-

sar da sua docilidade. Esses pro-

testos. porém, são sempre feitos

debaixo da melhor ordem, jamais

se re voltando contra os poderes

constituidas, & não ser quando, por

abuso de autoridade, são maltrata—

dos e ofendidos na sua dignidade

de trabalhadores probes e hones-

tos. E não se diga que ha exagerei

nas nossas afirmações, pois é bem.

sabido que nos comícios populares, 1

quando convocados pela classe ope- :

raria. para protestar contra os abu-

sos daqueles que tudo podem, a

policia faz envolver no meio de mes anual estação policial; no dia

acção. Processos e mais processos

são movidos, nos quais figuram

como testemunhas de acusação dos“

infelizes operaríos os seus agresso-

res-da vespera, isto é, os soldados

á paisana que a policia mandou

para o local do comício afim de ar-

ranjarem o pretexto para a sua in-

tervenção. Nem hem isto está ter-

minado e, sem outras formalidades

mais, são os infelizes que cahiram

na antipatia da policia deportados

cum ,a, infamaBte notaºde elementos

nocivos—o' sociedade!!

' E e com o maior desplante que

ela apregoa aos quatro ventos que

tal e tal indivíduos não passavam

de perigosos anarquistas!

' Pessoas da familia,-ou-amigos

das vitimas recorrem desse acto

violento da policia para O poder

judiciario. Habeasvgomus são reque-

ridos e o presidente do Tribunal

de Justiça oficia ao chefe depolicia

pedindoaapresentação dos pacien-

maçoes a respeito.:ª

a policia manda como resposta que

os pacientes já fôram postos em—h— E

herdade, estando, portanto, preju-

dicado o pedido de habeas-corpus.

No entaum, os presos não apare-

cem. . .

Se, porém, tem & felicidadede.

mais tardee'serem postos emu—liberª

dade, vementão contar as miserias

e baixem, de que fóram vitimas

por parte !“da polícia, para que ela

pudesse“ burlar o poder judiciario.

Tahdia, dizem eles, pernoita-

Div. int. 3 ola a. de i:ooo:ooo——37,7S

!Dtv.int. 3 oro a. de homem—373%?

Div. int. 3 oro c. de 5oozooo—37,7o

Div.int. 3 oro c. de [amooo—37,80

———84p850

Obr. emp. 4 uz o o e 1888-89—5310500

F. ii ——78#500

Obr. 3 olo externas |.' série—655500

   

 

  

   

  

       

   

 

    

  

      

   

  

  

 

herdade de pensar e de agir,

do direito e da justiça.

nha filhos ou mulher braziloiros».

deputado Adolfo Gordo.

projecto, sem

te do Brazil.

perigo, reconhecem, então, que,

dispensam] para o progresso deste

colosso que se chama Brazil.

Mas, contra factos não ha ar-

projecto é uma ,prova eloquente do

que afirmamos, pois vem cercear

deum modo quasi absoluto, a li-

berdade de pensar e agir do infe-

liz Operario. E ai «:laquelle que en”-

tão tenha o arrojo de vir para a

praça publica pregar contra os

usurpadores do seu suor, embora

para isso tenha mil e um motivos!

Poderá ter a certeza de que-a de-

portaçãoé a unica musa,.que a

espera. embora seu unico crime

tenha sido o de recomendar união

aos seus companheiros! .

Felizmente as colonias estran—

geiras aqui. já começaram a movi-

mentar-se.No Rio, a Federação dos

Operariosacaba'de decretar o boy-

cotte a emigração, emquanto não

for revogado tão ignominioso pro.-

'je'cte; e em S. Paulo a colonia es-

panhola reunir-se—ha no proximo

domingo—para tratar do assunto. e.

segundo nos consta, deverà ser

enviado ao governo espanhol-um
Algumas vezes.-igiegrama pedindo que seja sus—

pensa a emigração para 0 Brazil.

cremos que as colonias estran-

e.m—
bora este SEJH dentro das normas

. Foi, portanto, posto à margem
o liberrimo artigo 79 da Constitui-

.«Não poderá ser expulso do
territorio nacional todo aquele que
tenha dois anos de residencia em
qualquer ponto do paiz. ou que to—

Mas; isto :não bastava; para o

E Camara e Senado, de mãos
dadas, aprovaram tão monstruoso

Se lembrarem que
todo o progresso .e desenvolvimen-

são devidos ao capital
e braços estrangeiros. Depois—
mas só então —,-quando os gover-
nos como o francez, italianos hes-
panhol suspendem a emigração pa-
ra 0 Brazil, não fazem outra cousa
senão querer demonstrar ao paiz

que toma tai resolução, ter'sido ele
mal. informado pelo seu represen-
tante, protestam, gritam e querem

fazer crér que tudo aqui corre no

meio das maiores alegrias, que o

Operario e bem remunerado, gosa

de uma. felicidade relativa e de

uma liberdade sem limites. Ante o

de facto, o braço estrangeiro e in-

gumentos. E a approvação d'esse
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« Foi recebida com entusias-

mo, nos meios republicanos

do Porto, a. noticia da no—

. menção do sr. coronel Cervei-

ra de Albuquerque para go-

vernador ciVil do distrito..

A Comissão Municipal Re-

publicana convidou o povo

portuense & ir a S. Bento, no

proximo domingo, prestar

homenagem ao ilustre demo—

mata.:

—-——__—o

A guerra nos Balkan

Referem de Berlim que a Tu r-

quia respondera o seguinte a nota

das potencias:

«O governo turco agradece a

sua mediação e amistosos conso-

Ihos às grandes potedcias.

A Turquia já ofereceu aos alin-

dos tudo quanto é possivel dor;

não pode ceder Andrinopla a Rui-

garia.»

Dizem de Constantinopla que

os 2004300 homens de tropas

turcas estão em Tchataldja opri-

 

ries.

Um general turco afirmou:

— Se o nosso exercito tomar

_a ofensiva, será destruida antes de

oito dias.

Em contraposição, o exercito

turco de Gallipole, composto de

80:000 homens, é capaz de uma

chefe Fetti-Bey.

Calcula-se que o exercito bul-

garotem perdido: .

Oficiaes mortos, 284;

Feridos, & doentes., 876;

Soldados mortos, 21:018;

Feridos e doentes, 51:00. :

Ou seja uma totalidade de,

geiras domiciliadas nos outros es- 1:16" oliciaes e 721018 soldados
tados do pais tomarão identica .re- fora do combate.

solução, fazendo, assim. ver aos No exercito de Tchataidja _.tem

deputados e senadores da Republi— havido 35:000 casos de colera,

ca “Brasileira.. quano preferivel ser sendo-3:000 mortais.

”menus jacobino e mais patriota. —M. de Giers, embaixador da

Consta, quese vão realisar

brevemente as eleições suple—

mentares para deputados. As

vagas já, existentes são as se-

Lisboa, 3; Porto, 3; Angra,

2; Aveiro, 2; Gaia, 2; Aldeia

Galega, 1; Chaves, 1; Bragan—

ça, ]; Estarreja, 1; Funchal, 1;

Vizen, 1; Ponte do Lima. 1;

Villa Real, 1; Figueira da Faz,

1; Vianna do Castello. 1; Mon—

corvo, 1; Barcelos, 1; Portale-

GDVERIIDOB CIVIL DO PORTO-

 

  

   

   

  

     
    

(Lª publicação)

Gafanha e em

seu andamento,

Aveiro, 13 de Janeiro de

1913.

Verifiquei :

O Juiz de Direito,

Regaláo.

Ó escrivão de 5.º*oficio,

Julio Homem de Carvalho

Crista.
 

 

- COIMBRA

Em (rasa de familia consti-

midos pelo frio e pelas intempo- tnida por uma senhora e filho,

estudante de Direito, aceita. se

um estudante (ou dois, sendo

'irnnios). garantindo-se exce-

llente alimentação (com tres

refeições diarias), sólida edu-

,cacâo e aplicação no estudo.

Prefere-se que não ultrapas—

offensiva victoriosa, graças ao seu l ªº") ª ªdªdº de 150“ 16 ªnº“—

Para tratar, rua da Mate-

matica, n.“ l—COIMBRA.

ANUNCIO

Antonio Joaquim de Pi—

nho, arrematante do real da

Camara de Aveiro, nas fre-

gnezias, lóra da cidade, pre-

vine os srs. taberneiros e

mais comerciantes, de que o

seu escritorio para se aven-

çarem, caso e queiram, é na

 

Estas verdªdgsvgãºidurªs, não Russia em Constantinopla, fallan- gªdªl'lªs,dº_ 8" Aàlíªlºfie

resta duvida; mas é necessario ver- dº com º ministro turco dºs "ª“ ousa unoes, em sguena.
bemr --com-veemencia esseatenta- gomos estrangeiros, disse—lhe que

do feito a liberdade do cidadão.

Domingos G. Azevedo.

se a Turquia regeitasse os pedidos

das grandes potencias crearia se-

rias dificuldades.

Aveiro, 26 de dezembro

de 1912. ,

O Arrematante

   

  

           

  

            

dução-edital ”

OS autos de inventa-

rio orfanologico o que

no Juízo de Direito da co-

marca de Aveiro e cartorio

do escrivão do quinto oficio

abaixo assignado se procede

por obito de Manuel Villari-

nho Manco, casado, morador

que foi no logar do Paredão

da freguezia de Nazareth da

que é inven-

tariante Josefa de Jesus, viu-

va do inventariado. mora-

dora naqueile logar e fregue-

zia, correm editos de trinta

dias a contar da publicação

do segundo e ultimo anuncio

a citar a casa Lima, Felix &

Companhia, da cidade do

Porto, para, na qualidade de

credora do casal inventoria—

do pela quantia de trinta e

sete mil seis centos e cin-

coenta e cinco réis, deduzir

os seus direitos no aludido

. inventario e sem prejuízo do

medica

 

.. snr. Gama.

Acuso a recepção do fr.“ de

Q!7].'N"ARIiIIEN/NA que teve a

amabilidade de me enviara agra-

deço penhorados sua gentileza.

Tendo lido ultimamente um

caso de febre tifoidc numa pessoa

de minha familia e lendo a doença

cvolurionado muito lentamente. rc—

lendo a doente no leito por um

periodo de dois mezes e, havendo

começado a convalcscença com [com

acessos febris, prescrevi os medi-

camentos comumente indicados

para tais" casos. Notuvu. porém,

que o pequeno niovimento lcln'il

quotodiano se mantinha pertinnz-

mente.

Resolvi então prescrm'er-Ihe o

seu preparado que me cativou. já

pelo seu aspecto, já pelos elemen-

tos principais que pelo entram.

l'ois. posa-ados alguns dias-, a dorm

te srmlíu notariais mel/mms: A FE—

HHE !)ESAPAHECIA POR GUJ/-

PIJE'I'O, a lingua perdia o estado

sahurral e () APETITE AUMEN-

TA lº'A BASTANTE. notando o

doente que AS Iv'UliÇAS LHE

IAM VOLTA/VI)!) com certa in»

tciisiilade. Atendendo a tão lison-

geiros resultados. ouso pedir a v.

:! linezu de me enviar noto frasco

para eu firmar a convicção da ex—

. cclenciu da sua especialidade.

l'ol'lo —lll—-|1——-!lifl.

A. Simões Pina, medico.

A Quinarrhenina Gama

cura a anemia, cloro—ane-

mia e. febres palustres ou

sezões. Na tuberculose

produz notaveis melhoras e na

convelescença da maior

parte das doenças é insubstitni -

vel. Deposito em Aveiro,

Farmacia Reis. Em Anadia,

Furinacia Maia. etc., etc.

Trespasse

Trespasse-se o antigo. e

bem afreguezada confeitaria

de Maria Ascensão Carvalho

e Silva.

Quem a pretender pode di-

rigir-se e Antonio Augusto

de Silva, rua do Gravito—

AVEIRO.

Venda de duas magnificas pro-

priedades situadas no conce-

lho de Aveiro

Vende-se a «Casa e Quinta

da Oliveiriuha» que foi do fa—

lecido conselheiro Castro Ma-

toso, que se compõe de casa

assobradada com magnificas

salas e aposentos, caves, ec-

leiro, adega, casas para crea-

doe, abegoarias. cavalariças,

coclieiras, magnifica eira, ter—

ras de semeadura, ribeiros,

vinhas, moinho movido a agua

e uma soberba mata e jar-

dins; e

  

 

Uma casa de moderna e re-

cente construção no lugar da

Costa da Valado, & 500 nie--

tros da estação das Quintans,

propria para família. decente,

com 10 divisões: celeiros, ca—

sa do forno, abegoarias, quin—

tal com poço para regar e po.

mar.

Quem pretender dirija-se ::

MANOEL DIAS. na Quinta.

da Oliveirinha.

“A Liber-dade,,"

 

Vende-se :

Em Lisboa, na Tabacaria

Monaco, ao Rocio;

No Porto, em todas as ta-

hacarias e quiosques fornecidos

pela agencia de publicações do:

srs. A. Dias Pereira & C.“.

Em Londres, na. Libraric

Hispano—Americana, Charing,

Cross-Road, 134;

Em Paris,em todas as taba-

carias e quiosques fornecidos pela

agencia de jornais internacionais

de Corbaty Fréres, nos quiosques

dos boulevards des Capucines, dis

Antonio Joaquim de Pinho. Italiens, de Montmartre, etc.

tasas interessantes dezclinica
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f ' " »— .=]? ".ª-, ' são enviados gratis

  
Nehapon até ás meias.

“A Liberdade..é o_iorna

Na anemia. lebres palustres

ou 881668. tuberculose
ções. Numeros «lt-, 8 paginas

Suplementos

 

e outras doenças provenientes ou

acompanhados de FRAQUEZA rm-

ch1., reuonienda—su a

inheno

la para vompra «ª» pro-

pricclades, ipolecas,

consignações de rendi—

nonlos. nsnl'rntos, ele.

 

5 Grandes premios e medalhas de

ouro nas Exposições de Londres,
Pat-iz, Roma, Anvers c Genovaº—
llaroclnna.

— MEMBRO DO JÚRI ;

A MAIS ALTA REUOMPENSA

EXPERIENCIAS “ªº ª"" inu—
meros clinicos

nos hospitais do paiz " uolonins con-

lirmmn sf-r u hmivo o febrifugn quo

mais sérias garantias ol'errfm- no seu

trntnmcnto. Aumenta a nutrição. nx-

cita loriuiuonte o apetite, facilita a

digestão «— é muito agradavel sopa—

lullur.

HAPllWW. NAS 'I'RANSAÇÓRS'

Cubano/va da Fonseca

. cla Assunção, 67—«2.o

(Hs-(num [>.-x RUA Ainur—"rs)

LISIBÓA

TELEFONE 5418

 

_Iustrucçõcs em portnguoz. l'ranrez

0 lngloz. A ' ronda nas boas farmacias.

Em Aveiro—Farmacia Reis.
Em Amd-ia. ”Farmacia Maia.

.qus—iln no Por/o - Farmacia
Rica. Rua do Bom'ardim, 370.178-
posito _gwml —Farmmr£n Gama, C'. “
da Estrela. IIS—Lisboa.

Tosses

   
 

Ricardo daOruz

_ Bento

lª um do Peixe

AVEIRO

mmm—se com

as Pastilhas do
Dr. T. Lemos. Depositos: os meu—
mos do Quinarrhenlna.

Estabelecimento de mercearia,

azeite, bolachas, vinhos finos e do

mez'a.

  

lllllfllllã lMillltllllS

As mais importantes culturas

(do pniz. Enxerfos barbados e es- Ama, do peixe. Utensilios

tªllªhª- pnrunmunho do bareoslfor-

Envinm-se preços a quem os doame º Pº'ºªmº'

requisitar zi

.

Breu proto, louro e cru.

Licores e aguardente.

Murio .!“ (.“—unha Riº“. Papelaria, objectos de escritorio

Meios de ( ""ª“—ANADIA. e diversas meudezas.

llllllllS flllllt luva
=DE=

VERIN
Excelente agua de mezo. Resultados garantidos para

hoxiga, rins. ligado, estomago, etc.. O seu valor é confir-

mado por numerosos atestados.

A' venda nas principais tamu do paiz.

DEPOSITOS :

      

     

PORTO—Rua de Santa Catarina, 32—13.

LxLSBOH—Rua da Prata, 231.

AVEIRO—Bernardo de Sousa Tormes.

  

    

  

Calioicla Franco
(o ”Mªlho?” para mst-rai?" os calos)

    

Deposito em Lisboa:

???—Rua da Prata—231 ?ª

 

   

nens e meninos po-

dem vestir com elegancia e perfei—

.,- ção pelos figurinose moldes deLon—

dresdesdeque peçam as amostras ao

Old Eng

Rua Augusta--Llssson

Faz os fatos SEM PROVA e res—

titue & importancia ao cliente que

não ficar satisfeito.

,(.» .“__; º * _., _“

Poçznn amostras.,catálogo o jornal que

Glei. EªglanduLlsªoa

Tem todos“ os artigos para ômens (' meninos, desde o

mais «completo o de maior

tiragem da provincia por-

tuguêsa. 6 paginas. Wario-

dude de artigos e informa-

ospociais. A

sua assinatura custa ape-

nas 700 rols por semestre.

      

  

   

    

   

 

  

  

A LIBERDADE
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quali-lodos. nssinl colnu pnrn hum-

L'o. um lu-lo (; tamanho. hilo—. aulas.

quilates. legitimo.

sem competencia.
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José Gonzales

RITA DE JOS lã lªlS'l'llVA M. 10

.! Y l'] I II 0

__ aos—% -..-

10 lt—Bna do José Estováo——l0 &

lª: :ilí encontrareis um surtido monstro de i'vinlns. llnl'llzuius. lªnço.» Ilo
mia. nmntillms xiv smln. lz'l «* ,ilzmlnn, nnºins pam .ªu'nln-rn. «lr min.. n.».

'In «' ('l'uºHilçda. “mill-N furl '>' p:;l'u hill—

sus l'lll lnnzinpw c em oanlhruiu. omnisnlns pura senhora. hunn-m v rl" zm?
ço. ('onlplutu surtido em alg-“lilo -- l'erh'» pulºu. bordar. Iln'us pam hmm-in.
sonhnrn o crcança: Pentes. salmnntos. porfmnnrins limit.-inss. snparos .|.» liº

iirln «lc gravatas e muitos outros artigos nnnºinnais .. l'flil'rlllLfPll'Hh'. 'I'nnnln-m
«:s-lu rasa sv «mari-ego «ln nnunlar fazer retratos & craion, Sepin. I'vru—
ln. algunroln c nin-u. miniatura.—,; nºm sc,—tim. retratos solurn prol—».»- do pum-vin—
nn lianvêsa. miniaturas chª ooliiloido. nmumllns cin man-....» «h- uurn Ilo H

l'am v-rr as amostras nhª iinlu n «piu l'ÚCllllll'lllimllus. ulirigiruni sv ;; vs—
m casa. Todos estes trabalhos d'arte são feitos por preços

VE“ PARA CRER

Grandes dêseontos aos revendedores
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solnísos u- «nulo.-h «lr si,-flu. Iimnnl» sarrº

      

     

    

    

     

   

 

dubos

€ orgânicos

buf/im; IÍ(' mir/“w puro (lr O."! a

[I)/) ”L,.

Engmji'u -(' fin-r (le en.;nojrr. '

Arames lisos zincadas.

VENDAS POR JUNTO E A “ J'Í'ALHÚ

Remetem-so tabelas de preços.

Depositos em Quintãs e Manmdeiro

Virgilio S. Ratola

Mamodeitvo

Plin o americano

Barbados e enxerto das custas

mais produtivas e resistentes, en-

xertos de pereira de excelentes

qualidades.

Vende :uMunuol Rodrigues Pe—

reira—REQUEIXO .

&ãªºªºªªªªªªâêªâ53: i %%“Wiilnirirlolâyêivm. cªlifª???

lll lll; “lll.
(iniªúc'ºse (”ªipº-“ªtºS Praça do Comercio

&?MQ

Esta casa. tlflll zi venda pão de

príon-ira (piuliclaulo, hen] como pão

espanhol, da;-(- hijou nluiscoítaulo, e

para diaboticos. l).) mnh-. ais rlulioio

sas padas.

Completo sortimento de bolacha

das principales fabricas da capital

massas alimentícias. arroz, chá de

diversas qualidades, assucares, oste-

rinas, Vinhos finos.

Café, especialidade desta casa,

a 720 e 600 réis o kilo.

WWWªssassinos .

trio e nl
Quem pretender comprar um

bom cilindro de moer trapo o plo-

tinas do mesmo, bom como outro

qualquer material da Fabrico de

Papel Minho, dirija-se & Agos-

tinho F. Ventosa—FAMALICÃO

—ANADIA.

Carroça
ação se diz.

  

nova. Vende-

se. em conta.

, Nesta roda-l

2
3
0
%

 

? , . .
') Hamburg volumenlnmnl.
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.lall—JN'I'I'JS l—IM lllSlill.Xi

HENRY BURNÃY & C.“

“anil-ixº». Pará (* “anitos

l'iupletvs rugnlnrl-s «llms rum-s por nn-z nos «lin—' il» # 21
ou 23 wlu. «';ulzl Ill("'/..

)lur'unhâo. (Jeová « l'arnahylm

Sorria-o regular nn'nsul «ºutro 25% e 2?) lil"I'-',l.li:l mex.

Paranaguá, Dosu—rr». Rio Grande do Sul.

Pelotas « I'm-[.o Ale-gr;-

ªzihhi «h- 2 un Jl p;;qnulu.— por nio/..

.Y. l:.—'l'mlus vslns innpwtus dispoem :ll- niognili-

«'as Íll'llll'lllliilljl'bl'x' pum palSSzlgvíl'urz «hº l.:L «- El." c-lnssv.

,s'vnulu o lrulunwnlo ch- primvirn «mh—nl. minhlzi :i portu—

arm-7.14, vinho :x lmlns :ls I'nll'içfms. Illmlimi. viu.. ell'.

Pun: [,,;i.:.s-:-n_;vni<.

um >:“.— agcsn it“;

lloluºy Bumay&O.“

Runa. dos lªn,-nquezíms. lll LJSBOA

'IÍc-Ic-I'oiu- ! 7.2
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eme ius especiais
no n tra

Vermes Ellllllll
...—...”Mu...—m. lil'mll'h-n——__———_-_._

H nn—Ihor [Nilvli'liiCU que os «xp.-lv em poln'ns horas o «pn-(º
an» inc.—nn,» h-inpo Illll laxante suave v um (“dum/im infos/. nal.

Milhares «lu «mamas o i-º'l'lll usado. lnil'mnlo muitas «pie
«liªitzun IBH . ;)!/l) 'n'-“imc.

Anemia, chlorose, Chloro-anemia
u nhª nn tnhorvnlna' o infnlivnl a

Mygen?_
(Quina-forro, álri'henal e nueloina)

Dragein . UHU reis

Elixir. . . . . . . ?(Xl »

Iii) “Kl-SCH. . . . . . . . “lll »

l'i mnnlmin . . . . . . . Sl ll |

licovituulzi pela» [)Illlllªll'iln nolnhiliilallvs nwlioas.”Prospe-
ctos i.elnoiilativos «: ;unmlzl'ns a clinicos «laio-so nas

Farmacia, [leis. is Cinto lluus—--——AVEIRO

Fill'lllilljlil Pomhnin). nm dv lillol'nitn. I?l— —«Plllt'lll

     

  

  
Estação de inverno

Eduartão—Osorzio
ll :l—Rua Mandi-s [leito,—fl ])

A v E I R o

..-,>/—.«».__ __.... . A../4x (:

   
         

ou

       
Recebeu jn tuulo o seu numeroso surlltlll «ins mais mmm—en llc'l'll'udr'x

pam inverno. n salim" :
  

'l'ooixluius em twins s.— qnalinlmlvs purn vestidos. I'III twins os pr ços.

Sarjns lisns "lll .:urilà.» grua—m. em lindissima.» mun-s, .. que .

'in iii-nin.

l'ltiinos ]'lunlrfu's .iu- nawiclwlo um «'lnºvinlcs. gum-ro mill-nr.

.N'nrpi'cenilunlus nnvinlmlu's vm suor—“alhos ul.- pn—llw. tpw VNII'iP n pr.-qo.—

liinitallissiruos.

Astrackans vm todos os «lesa-,nhus.

l'unus l'vv-í'rsihlu para. vos-mtos. m.mihi1w;—'ms illlliiãrlllluõ.

'l'uxlua os artigos em malha para homem. senhora «' «'rvançn.

Casacos e calçado inipi'eniiavois.

Completo sortido «le muitos mais nrtiizus proprio:— «lo estação n-ni «.ruur-

«la—chuvas, culuisolus, luvas. calçado de feltro. espartilhos modelos. vti-.. ele.

Camisaria. gravntm'ia. port'nmarias.

ranços Monicos

  .' , ,
.; Nªh]

  

      

  

     

 

   

     
 

Enviam—se amostras
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A LIBERDADE

 

annoinnnoBBB

Patente n.“ 7.845

_ lneonilesoeneio pelo gasolina gesolicndn, o mais sensacional (les- ; **

“' coberto do seculo XX

() sistema WIZARD « o mais economico (* intensivo du: todos (_.s pro-

' “59qu de iluminação até agora conhecidos, ('m'nu se demonstra pelo

Quadro comparativo do consumo

_ de diversos sistemas de iluminação. tomando por“ base-urna lampada du:

. 12:00" velas de poder iluininantc. &

consumo von nun - ;*

(lar de ulliu. & (SU réis « nntro (unico. . “ll? réis

luz eletrica. u. lãt) réis (» Kiluwmtt . . . . ªll“!

A(*«til«n« & '.tt) réis «: kil-rgxama dL- (*iil**bon-tu d-

calvin . . .

l'i':lruluo. ». 100réis () llll'iJ . .

Luz W'IZARD, (( “JSHUUrf-is us 'in“ litros («1 n'a—

zolina 17,5 »

gundo os dados fornecidos lea prutiea. «m l'ortuyral.

' Uma lampada d:- “Ill puder ilnmiunurç .1. .dll) («*las l'nrwl. run.—minc so

"rlitrns do "ilsulllla « lll Sil) umd

Estrs nunwros sãnl a prm( mais «loira.-nte da superiuriiladr (lo <i<tvmu

; WIZARD (* justificam plenann-nte (* inumnparawl surcsso que as lampadas

WIZARD têm obtido em Portugal «. «rn todos os paizos «*ii ilisad-.>s.

-' ] Este quadro foi obtido pelas (xpvrianu:ins feitas (um o thin/neiro (* *«e—

l

l
4

Pedir catalogos e informações a

Carlos Guerra ..

ªgente ao 39.th ela país

Brasil—— PORTO

tllitllllt lit “ lNllU
21 de abril——327 kilometros

Escritorio: Cafe  
       

Grande triunfo das motos

   

 

  Corrida de amadeiras—Ganha. em motocicletas “'nndo-

ter de 3 II. P.

1.“ PREMIO—Ex.mº sr. João Hitzmann, em 6 horas e 36 mi-

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

montava um engenho doutra marca de dobrada força!)

PRECE-213.05 PREMIOS ])A CABEÇA—Tºdºs até Braga—Er.

sr. A. Sousa Guedes.

3.“ PREMIO—Ex.mº sr. Artur Oliveira « Silva, em 7 horas (:

61 minutos.

Representantes e deposilorios nos distritos de Aveiro e Coimbra

nnnnonnno
Praça da Republiea — OVAR
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SECÇÃO DE AGRICULTURA

  

  

  

Rua Vaseo da Gama, 1 a 13

Avenida das Côrtes, 217 a 49

LISBOA

  

 

Completo sort—fmmf.) de «hari-uns para toda a qualidade

' «le lavoura. terreno ou força.

. _ Rel/(((.» de ferro especial tmnperado ou aço. Grande deposi—

* to de in.-'(. de solnu-«oluntc moldadas mecanicamente, para

' (ompleta garantia de ajustamento. Prr,:uos (* qualidades sem

competencia alguma, devido ao que se acha largamente espa—

lhado o nosso material por todo o país.

Impmnfrr-(io direta de todos os aparelhos da melhor repu—

1 tação conhecida para a nossa. agricultura, como: r-wrlfeíms sim-

-'. ples ou atadeirns, ;L/Lulanheiras. *;*usynfyurIures, destak/lado?”(Is.

fura/'as. (*swlhedm'e.«* de semente, enji:)"(Im/pí-ras para força

manual, a gado ou a vapor. bambas para poço, rega ou trasfega

- * du Vinho, azeite. ete. Automoveis economicos, do 1.“ qualidade.

Remote—se a quem pedir. (utah/gos, oªnjbrmaçõrw ou oo'ça- _;

nie-ritos, escrevendo pªra

;. Boo Vasco da Genro, [e l3—Arenidn (losttortos. 47 o 49
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iiirrorin Control ( looolnrio

º—l— hbº—Jr—

nose (let. lonos *

Praça do Comercio

AV E I R ()
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(— firn—'

<::ait“—*—
«>*?

Livraria, papelaria (* o/iríme (ln (*mrrnlr'rna-

Gram/(** sorteio de neopets )uufiomrdw (*.

trainy/erros. ()Qjerlns para (escritorio, timinho (*

pintura. "Fabricas nacionais (* «stron/n*(ª)-os, Li-

("ros em (nunca para «serei—(tragam Lª-(mwo'ciut . Arti—

gos para brindes. (L'hrí em pacotes.

Deposito de tintas para escorre-r,

Pedro IV.

Forma;tenentes para Psr/JMS.

Sempre nurr'ilrules rm bilhetes postais illu-

lrmlós (: «em listas de Auer-ro.

Cervejas e yazozas,

(l'/mtas para instrzunentos.

(Jerominhº de lui/*turha, nomi] (* sinrtrs para

Ine/*e.

Sabonetes nacionais (* estrangeiros.

Pós (* pasta para (lentes.

Loçõus para () rabeta (* per/amarras.

AGENCIA DE jORNAlS
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Deposito de mot/eis, col-

 

choaria e marcenaria

+DE+

Francisco Casimiro de Silva

Côjo—AVEIRO

Sortido completo em mobílias, louças, camas,

tapetes, etc.

Oficina para-ewecuçãa de colchões, com pee-

soal habilitado.

Todos os artigos para mobilar casas.

("Mina, a melhor no genero, de marco-

neiro. '

Executa qualquer mobilia por catalogos.

lapalhaa & crªshes.ªguenta ânsia . human

terias.

PREÇOS MODICOS _

WAWWMB:
EPOSITO durnas fu—

nerarias dos mais

modernos gostos, de

diferentes madeiras e

formatos.

Fundições, da me—

lhor execução, duma

casa do Porto.

Eleganeia e preços

sem competencia.

Manuel Pereira de Rezende

PRAÇA DE PARDELHAS

ESTARREJA

lilomadeira

Na rua dos Arrais n." 20

Bairro do Rocio

Aveiro
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Advogado

Lancha ªutomºvel Alexandre José da Fonseca,;rn-

tigo Prior de Vagos, lixou resi-

Vende-se uma em bom estado deneia nesta cidade e abriu escri-

flº- Cºnservªçãº- torio de advogado nas casas de

Garante-se o seu funcionamento. sua, habitação na ma Miguel Bom-

Firmino Huet—Aveiro. barda, 4 (antiga rua de Jesus).

 

. “&...É“, BFT-_
ll'ºiuthey:

llUlEl ÍllSllE
Rua 5 de Outubro

AVEIRO

Magnifica instala_*ão. Ca..sa apropriada.

|unto a na, em (aminho para as praias

da Barra e Costa Nova. Quartos com aeeio

e inagniiieas Vistas.

PREÇOS MODICOS

   
    

    
Bioioleios [lohan-i

('em pe)*fviçtw ( rapa/(*.: , Lm-

pOrnp 1:11 O R&tº 1 & prmuªm-w nesta tipow/;«[no por

AVEXRQ

ananaaaaaáaaaaaaaaaaaaaª

Estação de Verão

Cartõesde visita

prfços modzcos.
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   FAZENDAS º'ºª; Camisaria r.;

MODAS gravataria

'
.

5
1

em eu e tosa Pereiro
Rua de Íosé E'tevamnõ' )e .)4

Rita de Mendes Lente, 1, 3 e 5

AVEIRO
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0proprietario deste estabelecimento

participa as suas Ex.“ªºs clientes e ao pu—

blieo em geral que acaba de receber um

enorme e variado sortimento de fazendas

e outros artigos proprios da presente e*—

tação.

'

“
4
1

Preços modicos

aaaaamaannanmmnllanana
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lblicina de pintura

Modelação e fundição em gesso

innnnnnlnonnn
Rua Domingos Carraneho (Cineo lions)

AVEIRO
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_ _ ES'I'A oficina exeeutamsn.- tndos os trabalhos de pintura com :

maior perhiçãu (* arte. tais (*(nno: tabuletas para estabeleci—

(intentos desde .o mais simples ao mais (:(nnplicadu trabalho;

pintura d« bicicletas refri5. camas larwntorios jarros baldes.

rcgnduns. liidL-ts. banheiras. candieiras de suspensão. de parede. etc..

outras miudezas que (***amçam dL pintura. Além dos trabalhos citados en-

carrega-se da pintura de camas. por mais deterioradas que (*.—rtijam nian-

dando—as conccrtar c substituindo os metais vullms por novos “:lmnbim

na. pintura do hiu-n*lªtas se (*smeiu em servir bem os mus Lx. 'ª'" t'rcguezes

pelo bom acabamento. perfeiç:(a.

H proprietario (lvsta otieinn aditiva—sz- habilitado a todos os traba—

lhos que lhe forem confiados não só em pintura como em modelação. fun-

dição em gesso « reprodução em bustos. medalhões etc. Encarregn—se tam—

bem dc obras com pintura e estuque. fornecendo para as mesnms os orna—

mentos precisos. para ornamentarão de salas quartos e outras dependen-

cias. para o que possuo um grande e variado numero de Cantoneiras tio—

rifles. folhas. rendilhos. etc. 'lambem taz modelos novos. por desenhos a

gosto dos clientes ou do proprietario da oficina. e fornece ornatos fundi-

dos o apurados prontos & assentar em qualquer obra ainda que lhe seja

estranha! Fal. imitarões muito n*pmximadas do natural (tingido) 01“ qual—

quer qualidadt dn. pedra mann-tre ou granito (* bem assim em madeira.

Expºsição pernianmrti (li: oriºinnis em gesso ! de algumas fotogra—

tim-r de diversos trabalhos feitos pelo proprietario desta oticina. os quais

poderão ser apreciados pr-los seus freguezcs.

Pede pais. aos seus (*:. “"" (.lientes que visitem o seu (*stnbclLLi-

mento. onde encontrarão eLononiia (: perfeição no serviço de que fºr eu—

carregndo. para'o que está habilitadissimo.

 

Preços sem competencia

Tabela. de preços de pintura de hieieletes

Quadro. rmlás (* gnarrla-lamas :?Slltllfrêis

lindo já cmwmientenu-ninº raspadas (*. lia-afins . 138001 »

?(oralro (* rodªx 1$800 »

(( convenientemente raspadas (* límadrzs.1$o'()0' »

Sem filetes, mmms 200 reis. Sendo (leu.—iawnada (* m*mndalnesta ofi-

(sina. ”rais 200 réis

A pintutma é feita ao yoatn do frey-,ltez rewonsabilisando—ªe ()

proprietarm da oficina pelo bom a((ibammto.
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