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ras mudas, martirisada como as som—'
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Tempos de ha pouco tempo

  

O monumento dos Martirgg

Diz um poeta da nossa geração,

daqui-lea que sabem dar voz e fala

bem humana ria pequeninas coisas

belas e aos mais inefaveis e ternos

sentimentos da nossa alma. que tudo

que pass-cz cresce e (Iz"t;lfrii.wr1-.cg. Pia-

monte o creio eu que, naquelas es-

casaas horas que a prosaica frieza da

vida pratica me deixa para a mim

.esmo as dedicar. me tenho sentido

MIO do mais estr-mlio saudosismo,

:qiccendo crescerem e divinisarcm—

!entro de mim. bizarramento, as

"1 simples e diversas das recorria-

radeiro arranco.

escalonadas heroicas.

lá se assim é em tudo. ou roubo—

porem, que aqueles principios do

» - de 1909 —— ainda ha tão pouco

-_ e que, pela intensidade da vida

' .uln neste lapso, parece distur já

um seculo dos dias de hoje—foi pa-

ra mim de impressões tão fundas que

eu não esquecerei jamais o sabor de

cada uma das suas horas.

Nessas imi'iressoes que hoje eu

diviniso e que se viucaram eterna—

mente no meu espírito, entao enle—

Vado pela mais ardente paixão da

minha vida, quasi desvairada, quasi

louca, fazendo—me amar e sofrer co-

mo só se ama e sofre em crises

eguais, misturaram-se, luctando, des-

lmnbramentoa e suplicios. clarões de

triunfo. relampagos de esperanças,

negruras de desalento!

Jai, esfolheei o Dante. Pois nesse

ano a minha alma passou longas ho-

chedo do mar.

aclamando uma sombra !

mines taciturnas.

bras lamurientas, arrastando pelas

cavernas infinitas a implacavel cha-

ma. Já «levarei quantos livros de

paixões tempestuosas é capaz de ler _ . , ,uma mocidade espiritual como tem tambem ºs feridos e os mortos do 31

Pois nesses dias nervºsos, lumi-

nosos e torvos, suicidas e empolgan-

tes de 1909, eu amei tanto como os d d

mais que teem amado. ruga ª'

' Que sofri eu? a dôr lizica?

Não, a dôr, a dôr, a dôr apenas,

mas aquela dor, que nem porum

grito se traduz, nem por um lamcn— ,

to se descreve, nem sequer por uma

lagrima se explica.

Que amei ou? alguma mulher?

Sim, talvez, porque uma alma

assim apaixonada e ardente tem de

amar tambem necessaria e imperio-

samente uma mulher. Mas o que eu

amei e isso nunca mais o esquecerei

foi uma ideia.

Por tudo isso, junto no meupei—

to, abraçado no meu cerebro, exalta-

do no meu espirito juvenil e aven-

tun-irc, eu sofri e amei. E tanto que

vi, por vezes,. abismos. voragcns,

sorVedouros. abertos sob os meus

pés. Quem me salvou? se acreditas-

se em mitos e lendas, eu diria já—

um anjo bom, companheiro e amigo

daqueles que sofrem pelo Bem e sa-

bem amar verdadeiramente com sin-

ceridade e devotamento !

peito humano.

triunfo.

*

Vivi no Porto, nesse ano, e cos entumasmos da minha fé.

passeava—me de Ve'l. em quando, tar—

de e a mais horas, a aulas que vem

então me importavam saber de que

fossem—.

0 que mais me interessava, era

recolher todas as pºssíveis impres-

sous dos logares historicos dessa ci-

dade legendaria para tornar forte

a ideia republicana que me absorvia

e & indole combatíva que tão neces-

aill'lª. nos era, naquelas em quem o

podia fazer e quanto em minhas for-

ças coubesse.

grinaçito ao tumulo dos vencidos !

trono.

herança do sangue e do heroísmo.

 

  

 

   
O ultimo rei. exibira-se no norte

e as fileiras republicanas, aqui e ali

por instantes perplexos. eerravam-se

mais que nunca. preparando o der—

   

  
  

 

Sentiamo-nos todos os que com-

lmtiamos, possuídos de forças estra-

nhas.-lªerpassava por nos aquele flui-

do misterioso que daí. coragem nas

vesperas das batalhas e que impele

'Os esquadroes no aceso da rc-frega

para as cargas irresistíveis e para as

   

  

  

  

Entretanto, dentro de cada um,

havia por vezes duvidas, lancinantes

sobresallos. Quem de nós os não seu—

tiu no principio do reinado? A mi-

nha alma foi açoitada como um ro—

  

Que de receios pela causa co-

mum! I'lrguiam-se, as vezes, dentro

de mim fantasmas. Tinha pezadelos.

Crispavam—se—me as mãos. lllnrolava—

se-me a voz na garganta. Afogueava.

Empalídecia. 'l'inlia acessos de deses-

pero. As aclamaçoes ao rei, via—as eu

sm noite feitas por esqueletos. Vi

multidões deles baterem os ossos nús,

   

Procurei então forças nos loga-

rea historicos. E como um vizionario

assisti ais refrégas do cêrco lui-mora—

vol I_- passei longas horas reaniman-

do liguras mortas, pelas esplanadas

da serra. vendo morrer o sol e mis-

turar-se com a noite. o fumo das elia-

'l'oquei o bronze dos canhões an—

tigos c senti—o escaldar ainda. Contei

inumeras vezes os passos nas ruas

outrora ensanguentadas. Vi então

de Janeiro. Examinei, uma a uma,

as pedras da egreja tragica, donde se

dominou a revolta e ouvi—lhes nar-

rar scenes lanciuantes daquela ma-

Fui depois ao cemiterio vêr-lhes

o tumulo e no cemiterio do Prado

do Repouso, junto daquele monu-

mento dos mortos de 91, as almas

dos vencidos e dos martires arma-

ram—me cavaleiro. Tomei junto des—

se granito, calcando a terra dos se—

pulcros, olhando aquela figura de

mulher, aquele facho. aquele leão,

a maior coragem e o maior fervor do

 

Desde o dia em que aí aioelhei'

pela primeira vez, nunca mais duvi—

dei, nem por um instante do exito

da Republica, que tinha ali. na mor—

te, uma fonte perene de inergias c

um goi-men imortal de vida e de

 

Estive. depois disso, durante al—

guns mezes no Porto. Foi uma vida.

febril, que levei aí. e nunca faltei na

biblioteca a consultar livros, no mu—

zen & admirar quadros e nos comi-

cioa onde foi chamado, a comunicar

* ao povo os frcmitos da minha alma

Ah ! mas nunca. mais deixei de

fazer, todas as semanas. uma perc-

Ao voltar dessa romagem piedo-

sa, ria—me sempre da segurança do

 

Naquele tumulo estava a certeza

do nosso triunfo, garantido pela

   

Naquele tumulo estava o fogo

do incendio que havia de devorar o

passado, estavam lá os musculos dos

braços que haviam de quebrar o teem realisado no Porto., '
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scetro do oprobrio da Patria! Todos

nós e todos os nossos herois lá. fo—

moa beber alentos e os fados ruin-

priraiu-so. Falava-nos verdade aque-

la lignra de mulher.

Uh ! não csqueçz'unos nunca quan-

to lin: devemos. A Republica fez-se

guiada pelo seu braço !

A LHERTO SC) h.").“O -

”“...—_—

A miesão do gabinete

Afonso Gosta

Jai aqui dissemos no nosso ulti-

mo numero qual era. a. missão do

gabinete Afonso (lo.—itu. () actual

governo está no poder para traba—

lhar pela prosperidade da nacao e

não para satisfazer todos os capri-

cho.—; de quem mio tendo mais na—

da em que pensar ou sendo inca-

paz de pensar em qualquer coisa

de ],rroveitoso se eutrvtem rom

questiuuculas de lana caprina que

down“ de oficio. preocupado com

os mais altos problemas do esta-

]N'llltll) que nesse sentido lhes foi

feito pelo l.)irertorio.

preocupam um

orgulhar-oa de enfileirar.
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Ver ser posto à venda

go Rodrigues e o sr. Carreira

e Albuquerque. são delirante—

mente aclamados quando da,

sua, passagem para o Porto

Manifestações—;aquela cidade

No rapido da tarde passou do-

mingo ultimo em direcção ao Porto,

o sr. Cerveira e Albuquerque novo

governador civil daquele distrito.

Acompanham—o o ministro do

interior sr. dr. Rodrigo Rodrigues..

Aº gare do caminho de ferro acor-

reu um grande numero de republi-

canos que se fizeram acompanhar

pela banda dos Bombeiros Volunta—

rios a qual ao aproximar—se o com—

boio executou a Portuguêsa ao mes-

mo“ tempo que de todos os lados ir—

rompiam entusiasticos vivas á Repu—

blicano ,sr. dr.,Afonso Costa, Rodri—

go Rodrigues, Carreira e Albuquer-

que etc. Muitos republicanos desta

cidade foram ao Porto assistir a pos—

se do novo Governador Civil que te—

ve na gare de S. Bento uma entu-

Siastica recepção que depois foi de-

lirantemente aclamado bem como o

sr. dr. Rodrigo Rodrigues pelas ruas

do trajecto até ao Governo Civil.

do acto da. posse assistiram mi-

lhares de pessoas de todas as cama—

das sociais que fizeram novamente

aos srs. ministro do Interior e Cer-

veira e Albuquerque a mais impo-

nente de quantas manifestações "se

não interessam a. quem está por

do. Que isto lique assente e que

todos os republicanos atentem no

   

 

li que todos devem fazer. pelo

que, diz respeito a Aveiro, e pro-

curar remediar quanto ]:»oaaivel as

muitas necessidades locais, estu-

dando a melhor forma de levar a

efeito alguns melhoramentos de

lld muito projectados mas que ao

numero reduzido

de pessoas, ao lado das quais nos

     

    

        

    

      

       
 
  

  

  

    

   

 

Districto de Aveiro

 

      

 

    
  

 

    
Edição primorosa. Inumeras
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ministro do interior sr. dr. Rodri-
    
  

O sr. Falliéres saindo do Luxembur-

bitar o Elyseu no momento em que

o deixava o sr. Loubet, o qual fôra

mam. Essa mudança fez—se exacta—

mente como um funcionario pode ir

substituir outro funcionario . . . Toda

a gente ficou desde então perguntam-'

 

      

  

 

Senado não seriam como que um ti—

tulo de recomendação para apreci-

dencia da Republica, e ainda desta

 

  

  

 

  
tonin Dubost não teve outra razão &

justifical—a.

 

  

    

    

 

  

França e Portugal

São os interesses comuns

que innpõem a annisade

entre os dois paizes

  

A eleição do novo presidente da Re—

publica Fnaneêsa, M. Poincaré, é

um pronuncio faVonax/el ao cott—

dial estreitamento das relações

das duas nepablieas europeias

M. Léo Biron de Villera, de

quem o .Um-uh; ll'd. dias transcre-

viu um importante artigo sobre

Portugal escrito no grande diario

parisienhe [,'In/ínªrnah'mr, que.

varias vezes tem honrado A La"-

berdrulu com os seus artigo.-i sobre

politira internacional e que na.

Jffmtanha tem versado tambem

prolicieiitemente os mais interna-

santos aspectos do confiicto enro-

peu, foi ha dias entrevistado pelo

ROSSO prezado colega de Lisboa—

A Capital—sobre as conseipum-

cias que para nos poderia ter a

eleiqao de Raymond Poincaré

parao alto cargo de presidente

da, Republica Françõsa. Muito va-

liosa essa eutrmiata. reroroduzimo—

la, com o maior agrado uo'uosso

semanario, tanto mais que ela ou-

ccn'a expressões. imensamente gra—

tas ao. nosso coração de portugue-

ses.

lll” claro que nao se trata, de modo

algum. de reação, como certos. adver-

sarios do presidente eleito o teem

estupidamente in.—inuadu. Pelo con—

trario, do que se trata o de organi—

sar o progresso social o democratico

de um modo mais lirmc, mais segu—

io mais conforme aos destinos hu-

manitarios e niuudiaes da França.

-Pelas suas qualidades pessoais,

acrescenta o sr. Villers. o sr. Poinca-

ré. corresponde perfeitamente aos

desejºs da opinião. Orador parlamen—

tar de primeira grandeza. legista

eminente. tatico habil, homem de

listado ponderado e afeito ha muitos

anos a pratica completa dos negocios

publicos, demonstram logo que as

circunstancias o levaram a presiden-

cia do concelho. que se encontrava

perfeitamente preparado para con—

servar as redeas dum governo tão

complexo e tão dih'cil de guiar como

o da França. E' além disso, acade—

mico, o que vale alguma coisa entre

os modernos atenienses. E, emfim, «&

loreno, e, na hora actual, esse nome

faz pulsar mais vivamente do que

nunca os cor içícs franeezes. O con—

corrente ocanÍ..1al que se erguera.

na sua frente, sem serviços reais, só

tinha uma mina qualidade capaz de

o distinguir; o de ser arclii—miliona-

rio, a semelhança do falecido Ber-

teaux, de quem parecia querer ser o

substituto. A partida não era. poei-

tivamente, egual. As manifestações

populares com que o sr. Poincaré foi

acolhido depois de eleito dão a me-

dida do que ele representa. aos olhos

da multidão. E' o mesmo que sucede

em Portugal com as orações ao sr.

Afonso Costa. E“ que os povos colto-

latinos gostam de encarnar as suas

aspirações e as suas esperanças em

prestigiosas e energicas personalida-

erQuais as possíveis consequen-

cias que pode trazer para Portugal

a eleição do sr. Poincaré. para a su-

prema magistratura da Franca ? Vai

dizel-o o sr. Léo liiron de Vilers,

ilustre jornalista francez. redactor da

[rr/immiiion, que ha mezes se eu—

contra em Portugal o que, com um

esforço bem digno do nosso reco—

nhecimento tcm procurado tornar es-

te paiz justamente conhecido e apre-

ciado lá fôra. Homem de vasta cul—

tura, estas coisas complicadas da po-

lítica internacional são familiares ao

sr. Villers. o que faz com que a sua

ºpinião seja sempre revestida daque-

la auctoridade peculiar ás pessoas

que sabem observar os acontecimen- dºs; ªºlªlnªlldº-ªªfºmº se 88 3013-

tos e os homens do seu tempo etinu' massem ª *“ proprios.

deles a justa lição e o ensinamento ' * * *

conveniente. O sr. Villers diz em seguida que

A passada eleição do presidente o sr. Poincaré se impôs á opinião

da Republica franceza, diz o sr. Léo porter feito triunfar & reforma elei—

Biron de Villcrs, teve um aspecto tora], comarepresentação proporcio-

desusado: excitou um interesse uni— nal, reclamada pela maioria dos

versal e até vivissimas paixões. Ha- franceses, compreendendo os socia—

via muito tempo que nada de egual listas, para. acabar com os pequenos

se produzira. A eleição do sr. Fallié- circulos, absolutamente odiosos. co-

res, em 1906, foi bastante anodina. me o foram os humus- podres de

Inglaterra ou como o é o caciquismo

espanhol e pela forma como soube

inspirar confiança ao exercito, a ma-

rinha. e ao paiz inteiro, por ocasião

da crise que a Europa acaba de atra—

vessar. A sua. frase afirmando «que a

França não desejava guerra mas não

a temia» foi, num determinado mo-

mento critico, & expressão exacta e

vibrante do sentimento nacional

francês. Assim, a presença do novo

presidente no Elyseu) daquele que

foi escolhido pela união-dos republi—

canos e portados os francêses, será

uma garantia de tranquilidade para

a Europa e um penhor do que as

alianças e ententes da França se es—

treitarâo mais e mais, para contra-

balançar a acção daqueles que á. viva

força queiram destruir a paz tão no—

cessaria aos povos para o seu pro-

gresso.

— Quanto ás relações da França

com Portugal, acrescenta o sr. Vil-

lers, devem continuar sendo exce-

lentes. As duas republicas, irmãs pe—

lo sangue que receberam na sua ori—

gem e pelas instituições com que li—

rccimento, no ”instante psycologico, vremente se (lotaram, hão de vêr,

como o personagem mais apto para durante o consulado do sr. Poincaré,

representar e dirigir em orientação. a sua minado estreitar-se, afirmar-se

go onde ocupava a presidencia do

Senado, foi muito simplesmente ha-

tambem presidente da referida ea-

do se as funções de presidente do

feito a candidatura do bom sr. Au—

«lncspcradamente, porém, eis

que se forma uma corrente de opi—

niao, absolutamente irresistível, pà-

ra se acabar com os solíveam: e dar

desta vez um caracter politico e na-

cional á escolha do primeiro magis-

trado da. Republica. A França quiz

por esse modo e com a mais viva an-

ciedade provar que obedecia a uma

orientação nova. E a fortuna e aglo—

ria do sr. Poincaré estão ao seu apa—

   

   

   

    

  

  

Rui da Cunha e Costa
Administrador o secretario

Emçro Do BIRECTOR

 

cada. vez mais e produzir os melho-

res frutos, tanto para uma como pa-

ra outra.. Entretanto o chefe do Es—

tado portnguôs, o governo e o parla-

mento e o novo presidente da lªran-

ça trocaram-ae já afectlosos tele-

gramas de saudação e de agradeci-

mento, e no mundo politico ninguem

ignora as relaçoes do ami—ade exis—

tentes entre o sr. Poincaré e o sr.

Afonso Costa. De modo que um ho-

mem, como o sucessor do sr. lªallié—

res, conhecendo otimamonte a poli-

tica mundial, tem de reconhecer que

a concepção genial de Richelieu era

justa e que todos Os revezes que Por-

tugal sofresse só seriam proveitosas

para os rivais e concorrentes da

Piaui,-,a. As duas ltepublicas estão

destinadas a ri.»,presentar um dia um

papel que se antevê com toda a cla-

l'PYi'rl.

A costa de Portugal é escala obri-

gatoria ou util pelo menos entre. ºs

portos da metropolr francesa e as

vastas colonia—i ou protetoradas da

Africa, Marrocos, Senegal, Sadao e

(longo, oferecendo á potencia amiga

facilidades e. uma segurança aprecia-

veis. Quais as consequencias de tal

facto ?!

* * *

»U comercio francês entre a mãe

patria e os seus filhos africanos, pas-

sando pelu costa portuguêsa, onde

encontrará entrepostos para o conti—

nente europeu, será util tambem a

Portugal, que beneficiará. por esse

modo da expansão colonial da Repu-

blica irmã, encontrando nessa ex—

pansão uma fonte de atividade e de

riqueza. Em caso de guerra, a situa-

ção estrategica de Portugal, sobre o

Atlantico e a entrada do Mediterra—

neo, teria um interesse consideravel,

que não pode de modo algum esca—

par a attenção da vertente anglo-

francêsa. De resto, Portugal, só pelo

facto de ser o aliado da Inglaterra,

pode considerar—se aliado virtual da

França. Mas as razões de ordem ma-

terial, politica e pratica. juntam-se

imperiosas anuidades morais e inte-'

lectuuis, que aproximam estreitamen—

te a alma portuguêsa. do espirito

francês. () sr. Poincaré sabe isso tão

bem como qualquer de nós. Para ti-

rar todo o partido dªs suas boas re-

lações com Portugal, é preciso que a

França ajude este pn iz aatingir todo

o seu desenvolvimento economico e

preparar-se para a prosperidade iu—

dnstrial como para. a defezu nacional.

«Em resumo, concluo o sr. Vil-

lers, convem-lhe manter as relações

franco—portuguêsas num pê extrema-

mente amigavcl, com todas as suas

favoravcis consequencias, com todas

as manifestações reciprocamente uteis

que uma tal amisade comporta. . .

E“ isso o que, sem a menor duvida.

se fará durante o septenio do sr.

Poincaré. A eleição de Versailles,

ao passo que fortificou & Republica

Francesa. não deixará de ser util á

Republica Portuguêsa .

“Ma

Viagem Presidencial

 

Passa hoje nesta cidade em

direcção ao Porto, acom-

panhado do presidente

do conselho sr. dr. Afon-

so Costa, o eminente

chefe do Estado, sr. dr.

Manoel d'Arriaga

A” hora a que o nosso jornal

começar a circular deve ter passa-

do nesta cidade em direcção ao

Porto, o presidente da Republica

ar. dr. Manoel de Arriaga.

Xa gare do caminho de ferro

está,—lhe preparada uma manifes-

tação que deverá revestir o maior

imponencia.

A” chegada. do comboio execu-

taraio .a Port-ugzuêsa a banda do

regimento de infantizeria 24 e a

fanfarra do asilo—escola. A reda-

ção da Liberdade atixou ontem

um placard convidando o povo da

cidade a associar—se a essa mani-

feStaçâo.  
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m assunto do mais alto interesse e da maior

importancia para o paiz

 

#01)!!!» se, alerorafa fazer a cobrança,

pôr ,em Pratica.» aleluia. & de "lujo ?

—0rganisa.ndo matrizes provisorlas, diz o ilustre Ministro
das Finanças.

na ilnpossibilidade de se

 

São isentos de pagamento de contribuição pre—dial os

rendimentos coletaveís inferiores & 10$OOO réis

 

Acabou a deoima de renda de casa

 

A taxa .a aplicar para os Lpnedios trustieos será de 6 p. e.

 

O discurso do sr. dr. Afonso Costa nas sessões par—

lamentares de 28 e 24 de janeiro

interessa sobremaneira o assunto

a que se refere o título com que eu—

cimámbs estas colunas. A questão

do lançamento e cobrança das novas

contribuições prediais, da revisão .ou

substituição de matrizes e de apli-

cação (tos principios da lei de 4 de

maio que substituiu o sistema de

repartição, é um assunto palpitante,

para ser por todos estudado e apre-

ciado com vagar. ,

Não nos ocupumos aqui, deste

importantíssimo problema se não

para esclarecermos as pessoas de

compreensão no nos lêem e para

levarmos a toda a parte as palavras

do ilustre ministro das Finanças, ha

poucos dias pronunciadas no nosso

“Parlamento.

Foi vasto, erudito e profundo

esse discurso que ocupou duas ses—

sões e de que os jornais mal pode—

rum dar um pedido esboço, tao difi—

cil era acompanhar o orador em tão

escabrps'a dissertação.

As palavras do ministro, contu-

do, retcladoras dos seus claros e

honestºs propositos e das intenções

do governo neste grave problema

que tanto afecta a vida financeira e

economica da Nação, queremo—las

nós aqui deixar publicadas, para que

todos as possam lêr e para. que nin-

guem delas possa alegar ignorancia.
. .

Fela o eu. ministro das,

Finanças, du. Afonso

“ Gosta

principiaudo por dizer que o Estado

não pôde viver sem receitas e que

essas receitas, quaisquer que sejam,

teem de vir por força do imposto. A

contribuição predial tem de ser co- '

brada, seja por que processo fôrçpor

aquele que se fixa no projecto ou

por outro qualquer. O tesouro não

pode prescindir da verba fixada no

orçamento, como ê'bem de vêr. Res—

ta a camara, na sua alta sapiencia,

procurar outro metodo melhor, se

'por acaso o que lhe'é proposto não

lhe parecer bem.

Ha já muita coisa feita, e se no

que ha feito qualquer determinação

se encontrar que seja reputada boa,

convém aproveita—la. O parlamento

não pôde ter a pretenção de deitar

tudo por terra, sob pena de se de—

—, preciar inutilmente; ]” este um dos

pontos em que, a seu vêr, derem

assentar as resoluções que a camara

tomar. Diz-se que os rendimentos

colectaveis não estão calculados com

rigor nas matrizes prediais. E' certo.

A demonstração de tal afirmativa se,

ria simplicissima. Mas & verdadeé

que nenhum dos sistemas usados até

hoje, em Portugal ou em qaalquer

pais, para que 'as matrizes possam

ser a expressão exacta da verdade,

tem dado o desejado resultado. O

contribuinte encontra sempre meio

de se escapar a acção da lei, fugindo

pelas malhas da rêde que lhe lançam

com rima. presteza incalculavel.

O processo das avaliªções e o

que se tem usado entre nós. Sabe-se

a que estranhos resultados elle tem

conduzido. Fica o das declarações

voluntarias, que é bem mais logico

e bem mais liberal. A experiencia

fez—se, porem. com a lei de 4 de

maio, e nao foi animadora. 0 regi-

me de cadastro, usado na Belgica ha

bem cincoenta anos a Esta parte, po-

dia parecer bem mais n'avel, e so-

bretudo bem mais rigoroso. Todavia,

não o e, segundo afirma um minis-

tro das finanças daquele país, que ha

tempos e condenou formalmente,

apontando os motivos“ porque o fa—

zia—. A inclusão nas motrizes de to-

do o rendimento colectavel de qual-

  

   

   

   

   

  

 

  

 

  

 

quer país (>, pois uma impossibilidu—I|

de absoluta contra a qual todas as

lutas são imporficuas. Quanto ao re-

gimen de repartição cri-. que não em—

gera considerando-o iniquo' e causa-

dor dos mais flagrantes injustiças.

() problema e. dos mais graves,

prosegue () orador, e todo o cuidado

é pouco para e resolver com energia

e com justiça. Os governos tccm

transigido até agora com os proprie—

tarios, os quais, por sua vez, se cou-

servum numa quietação verdadeira-

mente imperturbavel, o que parece

dar a entender que se scmtem admi—

ravelmente.

Ora é dessa quietnção quo. é pre-

ciso arrancar a lavoura, tira-lu da si-

tuaçao, toda de comodismo, em que

ela está mergulhada. Plin volta desta

coisa que se chama a contribuição

predial, quantas heresias não se

teem dito ! lmagino-sc que na cama-

ra já houve quem dissesse que o

rendimento colectavel da proprieda-

de rustica estava bem calculada !

Ha, entretanto, elementos para cal-

cular a verdade, e esses são forneci-

dos por graficos e pelos numeros. os

quais demonstram que, conquanto o

rendimento colectavel da. proprieda-

de urbana sobre 0 da propriedade

rustica conserva—se cstwionario. Isso

não pode ser! A propriedade rusti—

ca esta favorecida, bastando para a

colocar em situação de privilegio a

lei dos cereais, cuja revogação ou rc—

modeleçâo se considera urgente. Não

se julgue, porém, que isso poderá

fazer—se sem se promulgarem medi—

das de fomento que compensem a

agricultura de desequilíbrio que de;

semelhante reforma fosse necessario.

0 orador acentua a justiça de se

estabelecer o imposto progressivo o

regressivo, sendo a taxa para ricos

diferente da que é para os pobres.

Diz que a sua ideia é provocarus

reclamações dos proprietarios que se

julguem agravados e assim rectificar

o rendimento colectavcl das matri—

zes. Mas as reclamações serao pou-

cas porque o sistema proposto eleva—

rá em geral o rendimento colectavel

alem do que fôr justo. Para termi—

nar, cmnpre-lhe incitar todos os por-

tugueses a pagar ao estado tudo o

que e justo. e rasoavcl que paguem,

porque isso, além de ser uma obri—

gação, representa um dever de cons—

ciencia que deve dispôr bem quem o

cumprir.

Ao concluir, o sr. ministrºu das

finanças foi muito cumprimentado,

como fora apoiadissimo durante todo

o seu discurso, findo o qria! se eu-

cerrou & sessão.

Prosegue o discurso so—

bre Contribuição Pne—

dial na sessão de 24

O sr. ministro das finanças. ao

entrar-se na ordem do dia, toma de

novo a palavra para concluir o seu

discurso sobre o projecto de lei re—

lativo a contribuição predial. Princi-

pia recordando o que disse na , ulti-

ma sessão sobre a taxa media a apli—

car a propriedade rural que deve ser

de 6 por cento, e explica os motivos

porque fixou essa percentagem. Re-

fere-se á contribuição de registo e

refuta afirmações que a respeito des—

se imposto se fizeram; diz que se o

projecto influencia tiver sobre esse

imposto ella nao pode deixar de ser

singularmente benefira, porque nem

as fraudes. nem os sofismas serão de

futuro faceis. Quem comprar um

predio terá de declarar & quan-

tia exacta porque o compra. Todos

os esforços empregádos pelo gover-

no provisorio para acabar com essas

 

  

     

   

    

     

   

  

fraudes foram inuteis e continuarão

a sc—lo desde que não se moralisc o

contribuinte, levando-o a convicção

honesta. de que a sua imprescindível

obrigação consiste em entregar ao

Estado aquilo que o mesmo listado

tem o direito de exigir-lhe. Essa é

que é a pri-ande verdade de que todos

devem compenetrar-se para que as

finanças publicas não continuem no

mesmo lamentavel estudo em que

teem permanecido até agora, mercê

de causas tão variadas e complexas

que seria bem inutil rememorar. tuo

conhecidas são de toda a gente.

Alude aí contribuição industrial,

cuja repartição (- absolutamente ini-

quo, como pode provar como seu

proprio caso.' E' advogado e trabalha:

Pois ele e outros colegas que tambem

não estão a'. boa vida veem-sc sobre-

carregados com luxos enormes, em-

qnantos outros que nada fazem por

nada quererem a maior da parte das

vezes fazer, mal se esportulam com

uns míseros escudos. Quer dizer, os

que produzem, pagam por eles e pe-

los'quc nada dão de si. E' isto justo

c def'ensavel? E a generalisação pó—

dc fazer-se, sem receio de se come-

terem erros qne a destruam. E“ que

a monarquia fez acreditar a, todos os

contribuintes que o Estado era uma

féru com uma boca destinada a de—

vorál—o e a triturá—lo. Pagar contri—

buições cm Portugal tem sido até

hoje qualquer coisa parecida com

uma condemnação tremenda. . . Pois

o com uma noção tão errada do que

seja o fisco que convém terminar o

mais depressa possivel.

Seguidamente o orador diz que

já depois de ministro tem recebido

inumeras cartas e reclamações de

pessoas que se julgam exageradamen—

te tributadas, e isso serve-lhe para

supôr que o sistema das declarações

indiretas que se propõe pôr em pra-

tica dará os resultados que dele es—

pera. Depois, o orador faz a mais ca-

lorosa apologia dos pequenos proprie—

tarios rurais, de todos os que mal

conseguem arrancar da termo estri-

tamente indispensavel para o seu

sustento e diz que o Estado tem

obrigação de lhes dispensar um pou—

co de carinhoso auxilio, como lhe

cumpre olhar com amor pela legião

dos trabalhadores, dos servos que

nada possuem e que sao afinal o

mais importante factor do progresso

nacional. Uma lei de contribuição

predial feroz feriria, além dºs gran-

des lavradores, dos senhores onipo—

tentcs da terra, os tres milhões e

meio de indivíduos que, aferrados &

essa mesma terra. vivem dia a dia

numa luta pela existencia que á for—.

ça de ser aspera chega a ser tragico.

Depois, aumentar sem conta nem me—

dida a contribuição predial seria fa—

zer crescer a ernigração,'essa emigra-

ção patologica que tantos milhares de

braços arranca cada ano a Patria,

que tantas familias rouba a este paiz

sem esperança de mais tarde lhas

restituir-. Esse fenomeno (: que é

preciso fazer desaparecer, no que ele

tiver de prejudicial o excessivo. por

meio de largas e sabias medidas de

fomento cuja adega-io não pode demo—

rar-se. Trata largamente do imposto

progressivo. a ponta exemplos do que

se faz lá fóra, alude a opinião de es-

tadistas de reputação universal sobre

o assunto, faz referencias as doutri-

nas socialistas, diz que o Estado, sob

pena de lançar tudo na maior das

desorganisações, não pode desinte-

ressar-se do imposto, porque se o li—

zesse o mesmo seria que abolir e re-

gime de posse da propriedade, dado

o desleixo em que a falta da sua

aflu'encia faria cair tudo.

  

                 

  

  

   

         

  

  

  

    

   

  

  

Art. 6." Para mais facil cobrança

no corrente ano dacoutrlbuiçzio pre-

dial até agora sujeita ao regime de

repartição, () ministro das finanças

fica autorisado a determinar para

«aula concelho. um numero que. mul—

tiplicado pelo actual rendimento no-

lcctuvel de Gil-lil voutriluliutc. urrfu

dendado em osmulos nos termos do

sehr—l.", e constante do rcsjmctiro

mapa do lalu;.1meuto. produ/.a. pela

Sºlfltl de todos «ilus. uulu quulltiit

igual no montante da liquidação,» to—

tal de concelho um 101%). multiplico—

E' preciso interrogar a lil—"

vaum no Estado ne— '

publicar—ano

A classe agricola, pros-gue o

orador apos outras o eloquen , con—

siderações. tem andado arm .tl/9. da

vida-politics. da nação. do listado

compete integra-lu no organismo na-

cional republicar-104.08 phbprietarioa

não podem continuar divorciados do

Estado _ncm conserva-sc. em atitude

hostil ou iudel'ercute. PCllP-sil-lllllã

an prestem as mas declarações pn—

 

. . [ li)
na que as matrizes su organizem co- lo or &

um deve ser.
, & p fi

defere-se. de passagem, ais rcfór- , , ., _
“ ; unico. (,»om o mesmo proposi—mas de Lloyd licorgc, arn'ecia-lhes

os resultados e as crm—rquencias.

Aludc “d tributação das terras, que

vim subindo constantemente de va—

lor. sem que muitas vozes as respe-

ctivas contribuições subam tambem

e apreciando o aumento que as ren-

das das casas teem sofrido em Lis-

boa. afirma que esse aumento se tem

feito sem tem nem som. por manei—

ravexatoria e iniqua por vezes, O

rcndímc'itc colcctavcl da capital tem

subido cons .autemeute. mas o Esta-

do com a extinção da decima de ron—

da de casas, perdeu para cima de

4:30 contos. Us proprietarios, sem

que o listado lhes tivesse pedido ate'-

ugora, nem directa nem indirecta-

mente. sacrificiºs que o comprnsus-

som da perda daquela quantia. que-

rem que se “lhes di' .uma um grau

na taxa de 10 por vento que lhes (e

aplicada. Não pode ser. A referida

tem tem de manter-se, muito embo—

m lhe pareça que não deve ser au-

mentada. Pedir mais ai propriedade

urbana. era alterar a proporção esta—

belecida sem grande.—: vantagens. Hu,

todavia, uma medida que convem

tomar quanto mais cedo melhor.

Vem a ser a de se separarem as ma—

trizes indianos e rustiiais. Depois de

desenvolvidas rctbºrões sobre impos-

to.—- e sobre o qm», nessa materia. se

passa hi por fora, o orador diz que

ha muito quem, tendo olurigaçao de

orientar e contribuir para que a ito»

publica caminho sem dificuldades,

só tem desorientado e perturbado.

com uma falta de patriotisf ll.) digno

das mais esperas censuras. Se. não

fossem esses eleurientos, que só para

acalmar deviam servir, de ha muito

que a tranquilidade publica seria

completa e que as instituições goza-

rium da calma indispensavel para

darem ao paiz tudo aquilo de que o

pela precisa.

to. o ministro das finanças podi-rá

fazer figurar no lado do rcndimrnlo

colcci-are] dos prf-dios urbanos uma

quantia diferencial que permita. equi—

parar os produtos das taxas medias

das duas especies de propriedade a

fim dc, no corrente ano. se aplicar

sómente a da proplienadn rustica.

Art. 7.“ dos prediºs urbanos já

inscritos nas matrizes da propricda'

de. urbana em regime de cota fita.

com exctipçào dos constantes das ma—

trizes dos quatro bairros de Lisboa,

serão corrigidºs os rendimentos co-

lectavcis pela multiplicação por 1.5.

incidindo sobre estes rcmlimonlos u

respectiva taxa de 10 "|... _

Art. H." Os contribuintes podc—

nio reclamar ou l'lll'Ul'l'Úl' dos lança—

mentos feitOs em execução desta lei,

ou por erros de calculo ou por exu-

gero do rendimento coli-ctuvcl ins-

crito.

; 1.“ No l." caso." e reclamação

ou recurso seguintes tmulitcs ordi-

narios. abreviudos. (conformo instru—

ções que serão publicadas pelo mi—

nisterio das finanças.

; 2." No '.).."caso o contribuinte po-

derá oferecer todos as provas que tiver

de seu rendimento colcctavel. in-

cluindo as que result-orem da sua

obediencia no decreto com força de

lei do 12 de novembro de ltlllfe

proceder-se-lm, sendo [,u'eciso. ai uva-

liuçzio nos termos do artigo 12." da

l:.-i de i de maio de Mill., «» com a

sanção de ficarem as despesas a car-

go do rcclaumute quando se verifi-

que. que o rendimento real É igual

ou superior ao contestado.

;“ 3.' Os resultados destas recla-

mações. recurso.—- 0 avaliação consta—

rão das matriscs para todos Os i—l'ei«

tos; e os contribuintes que forem

atendidos receberão os competentes

títulos de anulação para svrcm com-

pensados por ocasião do pagamento

das ulteriores contribuições prediais

dos mesmos predios.

.lrl. 0." No art. 4 o ; l." da lei

de 4. de maio de 1012 eliminar—se-

hu u niilma digressão l_T—õ') sentan-

do-.—u.: de qualquer imposto predial

Os predios de rendimentos colectaveis

uti- 10 escudos calculados nos ter—

mos «ler-fu lci; modificar—se—hu a pro-

gress.-io 'l'—.'> do modo seguinte:

'I“ “AP)—dv 5:000, l a MMX“ esc.

  

                                           

   

   

  

   

  

  

   

  

 

  

   

   

 

  

  

    

  

O projecto tal como deve

ficar! com as emen—

das do sr. ministro

das Finanças

Artigo Lº quuanto se não pro-

ceder a revisão das matrizes prediais

considerar—sabão matrizes proviázo-

rias das propriedades que, anterior-

mente a 4 de maio de 1911. esta-

vam sujeitas ao sistema de cparti-

ç'io, para Os efeitos tributarios, as

que se organizarem de acordo com

esta lei.

Art. 2.º luscrever-sc-hão nas ma-

trizes prediais, como rendimentos

colectaveis das propriedades, que au-

teriormcntc a 4 de maio de 1911

estavam sujeitas zi contribuição pre-

dial pelo regime de repartição de

100

quantias correspondentes a ——

6

das somas das verbas principais e

dos adicionais para o Estado, liqui—

dadas no ano de 1910.

% 1.“ Para as proprieda. c—s ins-

critas na matriz depois de 1010 su—

jeitas ao sistema de repartição e para

aquelas que tenham sofrido modifi-

cações nos seus rendimentos colecta-

vcis depois deste ano, as matrizes

provisorias serão feitas como deter-

mina este artigo, mas pelas ultimas

liquidações.

% 2.“ Estas matrizes provisorias

serão feitas por averbameutos ais

actuais, e estarão concluídas em 31

de outubro do 1913.

Art. 3." Para o efeito do lança—

mento e cobrança da contribuição

predial do ano de 1912, a tem me-

dia, a que se refere o artigo 4.“ da

lei de 4 de maio de 1911, será de

10 por cento para a propriedade ur—

bana e de 6 por cento para a. pro—'

pricdade rustica.

Art. 4.“ Para e determinação das

taras a aplicar a cada contribuinte,

nos termos .*.o artigo 6.“ do decreto

com força de lei de 4 de maio de

1911, tomar-se-ha a totalidade do

rendimento colectavel global de cu-

da contribuinte, arredondada em os—

cudos, por excesso. quando superior

a 100 escudºs, e por diminuição

quando inferior a essa quantia.

Art. 5.“ Para 0 (- oito de lança—

mento e cobrança dos impostos di-

rectos para os municipios, pelo que

respeita a contribuição predial dos

predios sujeitos ao sistema de repar— ri ir-se ;: Antonio Augusto

tiçao pela lei anterior, aplicar-se-hão g Q'l _ | L' “ ,.

apenas 315 das respectivas perccn- dª k_ª Vªi “'“ '“ “"—"'W—

tagens aprovadas para o ano de 1913. AVEIRO.

e acrescentar-Selmo mais as pro-

gti-series:

T wifi—de 10:000, l o 20:000 esc.

TWT—do 20:0(N).l a 50:00!) esc.

E mais 25 por cento do exceden-

te a 50:000. 1 escudos, mas calcu-

lando-se em separado.

Acrescentar o seguinte:

Art. 10.º A Os predios que es-'

tando fora das matrizes, forem nelas

inscritos por declarações dos seus

proprietarios. apresentadas na com—

pctentc secretaria de finanças até

30 de junho de 1913, só ficarão su-

jeitos ás contribuições prediais de

1912 e seguintes.

;” l.“ A partir do 1.” de julho do

1913 serão considerados rcmissos

os donos de predios jà cultivados ou

habitados e ainda não escritos nas

matrizes sendo-ilus- aplicadas multas

correspondentes ao quiutuplio da pri—

meira contribuição predial que lhes

foi lançada.

,e“ 230111 regulamento especial

determinará o modo de lançamento

e cobrança, por uma vez ou no ma—

ximo de cinco prestações, das muitas

e que se refere este artigo.

* *

*

Com a aprovação destas emendas,

que não agravam o contribuinte.

coursegue () Estado repartir equitati-

vameute o imposto. organizar as ma-

trizes provisorius. dando elementos

para isso o proprio contribuinte, afe-

ctando-se o rendimento real. sobre

que pode e deve incidir o imposto.

Trespasse

Trespasszrse a antiga e

bem af'reguezudn confeitaria

de Maria Ascensão Carvalho

e dea.

Quem o. pretender pode di-
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E' com vim prazer que aqui sl-

rei,-.ebcu u noticia de que o _»lflunum-

for se eumutr.» Ilils cofins da nossa

colonia de Macau. devendo ('In br.-w

visitar os portos da China e do .la—

pão. Após u Prmzlamzugdo du Ilcpu-

blira Portuguêsa. este lwlo cruzador

(: o primeiro vaso de guerra que ha—

de aparecer mistas paragens. trcmn—

laudo a bandeira verde. e encarnada

simbolo redentor da nossa l'utf'íu

tpm-ida. Durante a Itcvoluçáo Chino-

zu teem por aqui aparecido fortale-

zas linctnnutes de dimensões tuuto

grandes como pequena,—'do vurius ua-

çCu-s, IIII'Ilf')SIlf' l'orfngulmão obs-tuu—

tc a colonia portuguesa ser de curou

de tri-z mil almas em Shanghai.

(lomo consequencia du liel'olu—

ção acalma China de ser intrirmlu

duns artigos da ('onvcnçuo feita en—

tre a Russia e Mongolia iproviuciu

no norte da l'hinul que se resume no

seguinte :

A ltussiu auxilia Mongolia u.

manter a sua autonomia. a formar

uma '.ulmiuistraçao ind.-pefulcule, u

reorganisur o exe-reito corn bom ar-

mamento e bem assim ouvida todos

os esforços para que a imlcpemleucia

de Mongolian seja reconhecida pela.»

potencias estrangeiro—:.

A Mmgolia ameita u proteção da

Russia. ('.(lllCOlllª-lilf) n exploração das

florestas, minas (« pescas «- bem us—

sim qffuisqurr outros previlegios no

futuro. de preferencia ds demais na-

ç—"ves .

lvhn vista desta ronvmrçào o povo

republicano se acha bastante exulta-

do e quer subjugar a Mongolia pela

força de armas. embora de aí resulte

um conflict-o com a Russia. cmquau-

to que o governo se v.“- em apuros

para seguir semelhante orientação.

Trem havido comícios em toda a

China com o tim de angelim-cm fim—

dos para guerra, sulientumlo-sc a ci-

dade de (!ufftdo. onde ah" se projeta

formar uma sociedade que recompen—

sc aqueles que contribnmn para o

fundo, com medalhas de oiro, de

prata e de cobre. (“A“)llsuzlllll' u quan-

tia subscrita, isto (=, ucima de cem

patacas, de'/. peteca.—' c uma patucu.

(lima patacu corresponde a 500 reis

aproxium:.lanmntc.> As ultimas noti—

cias chegada—' de Vludivostock c Mau—

churia dizem qm- nas fronteiras de

Sibrriu estão concentradas umifas

tropas russas, prontas para evi-

gencius.

:Em mufbrfuidzulc com o tra—

tado Anglo-Ubinrz de lª)! 1. que por-

mite e comercio de opio por um

pvuso determinado. os negociantes

estrangeirºs tccm continuado a crer"—

cer este comercio. achando—se o stuff/r

actualmente em Shanghai bastante

acumulado c hypoterado a onze lum-

cos estrangeiros no valor superior n

li 10.000z000 "[., dez milhões de li-

bras esterlinhasl. Fez-se esta acu-

mulação porque a China tem procu-

rado extinguir este comercio prema—

turumente. o que tem duelo lugar a

violentos protestos diplomaticos. lis-

tu qlfestzio está atingindo uma situa—

ção critica e é provavel que reduude

em uma complicação internacional.

=|)cu-nos o prazer de sua visita

Mr. Atwater distinto criador ameri-

cauo.

Exibiu—se no seu hydro-neroplnuo

no ancoradouro de Woosung (distan-

te de Shanghai 8 milhas) aonde acu-

dirnm milhares de pessoas tanto per--

la via forma como fluvial. com o fim

de assistirem ás suas m'oluções. Tu-

de correu as mil maravilhas. impri-

mindo no anime dos .nspectauloru-s

uma gruta sensação.

Aproveito—me desta oportunida—

de para alpl'csr'ntar as minhas umiL

dcs mas sinceras saudações aí ex.“

redacção e leitores :unigos de .«l Li-

herdar/r apetecendo a todos um ano

now ridentf- de vonturas e prosperi—

dados.

Silves-fre.

“H DIBERDADE”

vende-se :

 

Em Aveiro, no quiosque

da Praça Luiz Cipriano e na Taba-

caria Veneziaua, aos Arcos;

Em Lisboa, na Tabacaria

Monaco, ao Rocio:

No Porto, em todas as ta-

bacarias e quiosques fornecidos

pela agencia de publicações dos

srs. A. Dias Pereira & U.".

Em Londres, na ilibl'ªriª

Hispano-Americnna, (Allfuring,

Cross-Road, 134;

Em Paris,em todas as taba-

carias e quiosques fornecidos pela

agencia. de jornais internacionais

de Corbaty hªveres, nos quiosques

dos boulevards des Cupucines, dis

Italiens, de Montmartre, etc.  



Aveiro, 80 de janeiro

 

PelaGidade

I] Congresso do Partido Henn-ltlºªií ”lili“; “trintª" tt"

hhcann Pnrf

poderá. ou não realisar-so

em A

E' uma perguntaque nos faz o Directo-

rio. E' o que nós

do lºlS—NJ' 102

 

uguês de 1913

neiro ?

perguntamos á ci-

dade, a Associação Comercial, á Ca—

mara e ás comissões a quem com-

pete tratar do assunto

Como se sabe. no congresso

de Braga, que teve logar em

abril de 1912, resolveu-se depois

e entusiastica

discussão, por proposta do dire-

ctor de A Liberdade que com ca—

lor defendeu a sua ideia. que o

congresso do partido republicano

de uma acerrimn

em 1913 se realisasse ein Aveiro.

Vindo de Braga, comunica—

mos nós ao partido republicano de

Aveiro, reunido no seu lentro.

essa resolução que tornamos bem

publica tambem por intermedio

deste jornal.

Nessa reunião do Centro foi

nomeada uma comissão local. com-

posta dos srs. dr. Joaquim de

Melo Freitas. Manoel Barreiros

de Macedo e Bernardo de Sousa

Torres, se não estamos ein erro,

que ficou encarregada de tratar

dos alojamentos para os congres—

sistas.

Até hoje essa comissao nao

apresentou nenhum resultado dos

seus xtraballms ao Directorio. em—

bora nos saibamos que bastante

tenha feito.

Estamos amenos de 2 mezes

do congresso. 0 Directorio per-

gunta-nos se o congresso se pode

ou não realisar em Aveiro e nos

e que desejamos, é que a cidade.

a sua Camara, a sua Associação

Comercial, a comissão nomeada

para este fim pelo partido local e

todas as'pessoas interessadas, nos

digam e' digam ao Directorio se a

cidade de Aveiro esta ou nao ha-

bilitada a receber os congressistas

de abril proximo.

E' este um assunto da mais

alta importancia para a terra. Ao

pedimos para cá o congresso nao

quizemos senão prestar—lhe o ser-

viço que para uma cidade como

esta, representa a visita e perma-

nencia durante 3 dias, de algumas

centenas de pessoas.

Tanto assim o compreendem

as outras cidades, que os seus re—

presentantes disputam sempre eu-

carniçudamente semelhante honra.

Em Braga estiveram 800

congressistas de todos os pontos

do paiz. A Aveiro. ponto mais

central. de mais facil acesso, ser-

vida por uumerosissimos e vanta-

josos comboios, com a animação

que ainda ao partido trouxe a

formação do governo, segundo o

calculo de todas as pessoas com

quem sobre o assunto temos fala—

do e que sabem o que são estes

grossistas.

importantes e N)]ll'tOl'l'hlUS congres-

sos. virão mais de 11000 con-

Perguntamos mis: esta a ci-

dade disposta a receber esses

1:000 visitantes ? Tem a cidade

comodos para lhes fornecer ? Alo-

jamentos para. lhes dar em hoteis.

hospedarias e casas particulares

que desejem receber, reumucrada-

mente. nestes dias, alguns hos-

pedes '! Esta a Associação (!omer-

cial resolvida a trabalhar neste

_ A. LIBERDADE

e peloDistrito

«'
3

 

 

assistem centenas de pessoas

do quasi todos os concelhºs

do distrito

   

   

   

    

   

. Tomou quarta—feira ultima, pos-

se do cargo de Governador (.“ivil des-

te distrito o sr. dr. Alberto Ferreira

Vidal, caracter íntegro e republica—

no convicto aqucm já aqui nos refe—

rimos por varias vezes, congratulati-

(io-nos pela sua nomeação.

A esse acto assistiram centenas

de pessoas de todas Os pontos do dis-

trito o que bem demonstra as inu-

meras simpatias de que gosa o ilus-

tre magistrado. Depois do auto que

foi lido pelo nosso ilustre '.nnigo sr.

dr. Melo Freitas, usou da palavra,

o sr. dr. Andriª. dos Reis, recordando

Os tempos flo boa e leal camarada-

gem que quando estudante manteve

com o sr. dr. Alberto Vidal a quem.

tece os mais rasgados elogios pelo

seu nobre caracter e prodigiosas fa-

culdades de trabalho, terminando

por o saudar em nome do partido

republicano local.

Segue-se-lhe o nosso ilustre ami—

go sr. dr. Luiz Guimarães, digno pre-

sidente da Comissão ll'lunicipal Admi—

nistrativa de Aveiro. que cumpri-

menta o novo Governador Civil em

nome da cidade, tendo tambem. pa—

    

 

sua esposa de Agueda, em auto—

movel, quando vendo abertas as

cancellas do passo do nivel de

Esgueira, avançou em direcção a

Aveiro. De. repente. porém, no-

tando quc se aproximava o com-

boio n.“ 3, que seguia para o Nor-

te, desceram do carro que alguns

segundos depois era feito em os—

tilhas pelo comboio.

         

  

   

 

  

 

pelo seu muito sangue frio conse-

guiram salvar-se. quasi milagro—

samente. vao exigir uma indemni-

sacao a Companhia como é de to-

da a justiça, visto o grande pro-

juizo que acabam de sofrer ser

ocasionado por incuria do guarda

do passo do nível que conservou

 

 

No passo do nivel de Esgueira

Um automovel des-

pedaçado por um

comboio

(lutem, pelas 22 horas, vie-

ram a nossa redime-ao o sr. Carlos

Pinto e esposa. de Lisboa, nar-

rar—nos o desastre _de que, mo.

mentos antes iam sendo vitimas.

0 sr. Pinto. regressava com

() sr. Pinto e esposa, (pio so

i

|

i

  

  

   

   

   

  

  
  

     

  

 

nmnnn n “liliana,
Millilli llfl lllllili'li ill) Dlti'llllfl [lll Allfllifl ,

Serato amanhã, postos á. .venda os primeirºs

exemplares desta excelente eh 'a (“le propa—

ganda regional

 

&

&

Os primeiros exemplares if(),Sevr-ro. Aveiro! de Domingos Gui-

«Almanaque de Lflmwlmle» Se-iglª'mlªi'tªhmíº ã” ”ºs“, lºllElllllêlªs
_- , , . , , ; o . cm.-nc alarmaia ecapiziol'0".l', sis-,fe , e- . .
_fll ªindª“ P'U tas " l' “"dª 11 hit" do porto de Aveiro. hilveno da Ito—

“? “'- ª' plolema sem-ma “ “ª" cha e Cunha. Linhas em exploração
gumtes esperamos poder satisfazer no distrirto do Aveiro. Blasfemia

todos os pedidos que nos forem iimtil, versos de Manoel Larangeira.
, . . . . . “ .dirigidos. ",, fluª-lº devem vir (nua do Viajante no distritode Avei-

acompanhados da respectiva im—
ro. Passeio pelo Vale do Vouga u

. . , _ ,_ Agueda, Albergaria—a-Volha o Uli

IJUl'tilllulzl, ªl—Cl'eªºldª "0 :if) ""'"? voira de Azemeis. Distancias nas
parao porte do correio. principais estradas do distrito. As

() «Almanaque de Liber/la-

do:: não e. evidentemente. uma

flechas do amor. versos de Ana—

creonte. A. l'al'irica da Vista Alegre,

obra completa mono nos desejaria—

mos que fosse. A tardia .i'i_=solucao

por (tonto Brandao. Capela da Se—

nhora da Penha da França, por Ma-
, _ noel Ferreira da Cunha. (Éh-opusculo

por mis tmnada, de o publu'armos, versos de André dos lt.-is. Impres—

ohrigou-nos a redigir apressada—

mente os esclarecimentos que de-

soiavmnos dar sobre o distrito dei-

  

  

sions d'un visiteur français í Aveiro

of, a su Barra. por Léo Biron dc Vil—

lei-s. Miss Don—ll;- (chisodio romanti—

sentido, bem como a Caruara Mu-

 

nicipal e todas as pessoas que se

interessam pelos progressos e pe“-

los beneficios materiais da cidade

por

que

tanto envergonha esta. terra. a

deixar fugir esta magnifica oca—

siao de aumentarem os interesses

ou estão tiulos dispostos,

aquela i'ualdita indolcncia

 

    
  

   

  

  

  

locais ?

se avisinha a data da sua convo

cação.

23. 24 e 22' de abril.

aveirenses o tomem COIUO

darmos nesta hora um grande. im—

pulso a terra.

E' o que nos «:lcisejamos saber,

pois instantenlente o Directorio

nos pede esi'flai'ecimentos. porque

() congresso deve reunir em

Não ipieremos que todos os

uma

manifestação politica apenas: o

qee desejamos «5 que todos rece-

bam os nossos visitantes como de—

vem e que todos se unam para

 

  

    

   

   

 

  

   

  

   

ra 5. cx.“ palavras de justiça que a

aSseinbleia aplaude entusiastícamen—

te. :

Fala depois o sr. dr. Pedro Cha-

ves. presidente da comissão munici—

pal adrninistrativa de Ovar, que com

grande calor oferece ao sr. dr. Alber—

to Vidal todo o seu apoio e o dos

republicanos do seu concelho termi-

nando por dizer que tem a absoluta

certeza do que s. cx.“ fará uma admi-

nistração honesta e velar-á. com ener-

gia pela defesa do regimen.

O nosso querido amigo sr. dr.

   

  

            

   

  

 

    

 

automovel.

O carnaval em Aveiro

.

A representação da en-

graçada revista em 2

correr da llta...--——Ex-

plondldas sessões cine-

Marqucs da Costa, em nome dos seus ªãtºflªgrl'lªt Izíslum-

colegas deputados do distrito. cnm— n os cara: ' ' mas ,

primenta o sr. dr. Alberto Vidal di—

zendo que esta convicto de que 5.

cx." fará uma politica de captação

mas tambem de selecção, como o

exige o bom nome do regimen.

Hm seguida o sr. dr. Alberto Vi-

dal agradece muito penhoradamente

a todas as pessoas e colectividades

que ali vieram ou se fizeram repre-

sentar a honra com que o distingui-

ram.

Animam-no as melhores inten-

ções de bem servir o distrito e quan—

do o não possa fazer saberá sair tão

0 carnaval em Aveiro corre-

ria este ano sonsalmráo cmuo sem-

pre, se não fosse a salvadora ini-

ciativa da direcção do Teatro

Aveirense que com um programa

excelente nos proporcionará nas

noites de hoje. sabado e segunda-

feira, tres ruidosos espectaculos

com a representação, precedida de

sessões cinematograficas, da eu-

as rancellas abertas a passagem

do comboio que lhe inutilisou o

  

  

enviados.

xando ainda de inserir muitos ori-

ginais respeitantes a alguns con-

celhos que so agora nos formn
   
  

cm por l'rlciuo Rodrigues. Espinho.

Saudades. versos de Samuel Maia.

(). de Azemeis. Viajar. por])omin-

gos Guimaraes. inª beu vieux temps

(A antiga romaria da Senhora do

No Teatro Aveirense

actos e ! quadros—mto .

Saude nu (Tosta Nova), pelo dr. Mo—

lo Freitas. Ovar. Ilhavo, por l'. S.

Albergaria-a Velha. Nocturno. versos

de Catão Simoes. Anadia, por .losi-

Nunes Cordeiro. Vilancete, versos de

Samuel Maia. As religioes no Globo.

A Murtosa [fria—,os ligeiros) por .| .

M, liarl'uosa. Vagos. A la minute l_lLª-

tre sur Aveiro) por Maurice Nabon.

Aguas da Guria. Sever do Vouga,

por Filinto Elisio Feio. Antonia Ito-

drigucs ia hcroina aveirensoi. por

Adriano ficsta. Arouca. Macieira do

“:unbra. Senhora do Socorro, versos

de (_Jorroa de Ulivciru. (lastclt) do

Paiva, por Joao Salema. Um itine-

rarie para 110 quilometros, pelo fe—

nente coronel de infanteria José Do-

mingos Peres. Muzeu regional de

Aveiro, por Marques Gomes. A cida—

de e as vilas do distrito. '

   

 

  

   

 

   

  

   

 

Em todo o caso o nosso al-

manaque e um interessante volu-

me de 232 [vagina—i, com inume-

ras gravuras e uma carta itinera-

ria. finamente gmvada a preto

com as estradas a vermelho. inso-

rindo, além disto. mais o seguinte:

Calendario completo com instru-

ções sobre agricultura. jardinagem.

apicultura moderna. contribuições,

feiras e mercados etc.

Cronologia. FeriadOs nacionais.

Feriados municipais. Estar,-(ms do

ano. Eclipses. Festas moveis do cu—

lendario catolico. I'ingrama comico

do amor, versos de Augusto Gil. Ua-

lendario do pescador. lllOlilell'O e co—

çador na ria de Aveiro. Oaristys,

idílio de Teocrito. Feiras e mercados

do distrito. As mulheres de Salerno, 0 preço do Almanaque

versos do visconde de Benalcaufor.'da “Liberdade,, é apenas

Huber de Levante, versos de J ergo de 300 “reis.

 

honesto e tao digno como para ali

entrou.

Lembra as dificuldades do mo-

mento apelando para o patriotismo

'l'ragam todos os anos para

ai, um congresso coun» este. seja

de. que partida fôr-, e co item tam-

 

    

 

graçada revista em 2 actos e 4

quadros—Ao correr 1ch fim . . .

—que por ser de uma graça ino—

fensiva, com alusão a pessoas o

  

 

  bem. se nao com o nosso aplauso

às suas ideias, pelo menos com a

nossa sincera colaboração na for—

.ma de receber as nossos visitantes.

Lembramos, pois, desde ja a

conveniencia de se reunirem, nu—

ma reunião conjunta, a comissão

nomeada pelo partido republicano

local, a. Camara Municipal e a

Associação Comercial e fazerem,

rapidamente um inquerito, para

se saber com segurança quantas

pessoas podem ser rececidas em

Aveiro, nos hoteis, hospedarias e

casas particulares e quais os meios

de alojar durante 3 dias os con-

gressistas de abril.

Se isto se não fizer com rapi-

dez, o Directorio resolvera que o

congresso se faça noutra cidade

do centro do paiz.

Tem a palavra—a cidade de

Aveiro !

  

Uma nova fabrica de!

telha em Aveiro

Comunica-nos o sr. J0210 Perira

Campos que deixou de fazer parte da

firma industrial e comercial que nes-

ta praça girava sob a razão social de

Jeronimo Pereira Campos & Filhos,

ficando todo o activo e passivo a

cargo dos demais consocios. Ricardo,

Henrique e Domingos Pereira Cam—

pos. conforme a escritura lavrada em

2D do corrente nas notas do notario

Albano Pinheiro, desta cidade. Ou—

trosim nos comunica que vai nego-

ciar no mesmo ramo de negocio, pa—

ra o que já anda na montagem da

sua nova fabrica, sita no canal de S.

Roque, desta cidade, num terreno

apropriado para tal fim, pois que

além da materia prima, tem tres exu

celentes vias de comunicação ou se-

jam o caminho de ferro, ria e estra-

Ida de macadam, esperando, pelos

'seus conhecimentos do negocio e

pratica da fabricação em geral, po—

der enviar ainda este ano aos seus

amigos e freguezes artigºs que por

certo merecerâo a sua aprovação, as—

segurando-lhe novas encomendas.

«º..—_

BEJA DA SILVA

Consta-nos que o sr. Antonio

Maria Beja da Silva, vai exercer

o cargo de secretario particular

do sr. Ministro do interior, fican-

do a exercer interinamente 'as

funções de administrador do con-

celho e comissaiio de polícia de

Aveiro o sr. Antonio Teixeira,

(ax-administrador de Anadia.

de todos os bons republicanos e re-

corda o velho rifão—a. lin-ido faz a

jorge—para demonstrar a necessida—

de que ha de nos unirmos, procuran-

coisas locais, está destinada a al—

cançar o mais justificado triunfo.

E, já agora. seja-nos permiti-

 

  

 

   

 

   

do bem merecer da Patria e da Re-

publica pelo esforço comum bem

orientado. Ao aceitar o espinhoso

cargo de que acaba de ser investido

contou com a sua boa vontade em

acertar e com a lealdade e dedicação

de quantos lhe possam torna] facil a

sua ardua tarefa.

Afirmando não ter outra ambição

sendo a de bem servir a sua Pat-ria,

pede aos seus amigos que levem a

palavra de paz a todos os bons por-

tugueses que ainda se conservam ex—

tranhos a politica.

() seu eloquente discurso, de que

damos um palido resumo foi a ea—

da passo entrecortado de numerosos

aplausos. '

E porque as ideias e principios

que na sua brilhante oração defendeu

o sr. dr. Alberto Vidal se harmoni-

sam inteiramente com o nosso modo

de vêr, mais uma vez, nos regosija-

mos por lhe ter sido confiada a che-

fia do distrito. certos de que 5. ea."

será uma garantia de ordem e penhor

bastante de uma admniistração hon—

rada e firme.

“..e-___—

Eloiçõns suplementadªs de deputados

Quem é o nosso candidato

pelo circulo n." 15 (Aveim)

No proximo numero a Liber?

rlculu publicava um artigo sobre

este assunto, lembrando para can—

didato a deputado pelo círculo n."

15, um nome que honra a Repu-

blica, o distrito e o círculo de

Aveiro, onde nasceu, e a quem

nos prestaremos, desta maneira, a

nossa bem justa e merecida ho-

, menagem. —

  

. incham-se zi venda no estabeleci-

do cometer a indiscriçao de reve-

lar os nomes dos seus autores,

srs. Antonio Maximo Junior, Ma-

noel Moreira e Elmano Cunha e

Costa, bem como o do scenografo

sr. .liicinio Pinto e maestro Joao

Aleluia, pois que todos eles se

esforçaram por faze—r obra elit—“ito-

sa e artistica ao mesmo tempo. o

que sem duvida conseguiram pelo

que conhecemos da peça.

Os títulos dos quadros são os

seguintes: l'." No liz/emo. 2.º

Liberdade. 3.0 Touros e Tabacos.

4.º Gloria ao heroe!

, Os bilhetes para estas recitas

mento do sr. Augusto dos Reis,

aos Arcos, constando—nos que ja

poucos restam.

No domingo e terça-feira ha-

vera sessões cinematograficas as 6

horas da tarde, seguidas de baile

que começarão as 9 e terminarão

as 2 da madmgada.

ooo——

Dr. Marques da Costa

Consta-nos que o nosso amigo

sr. dr. Marques da Costa, escre-

veu ba dias uma carta ao Presi-

dente da Camara dos Deputados

renunciando o seu mandato.

A camara e o partido em que

o ilustre deputado milita, não o

deixarão, comtudo, levar por dian-

te a sua resolução. '

Assim o esperamos confiada.-

mente. *

 

   

 

Julgamento

Terminou ()lltHlll o julgamen-

to no tribunal judicial desta co-

marca, do prior e cura da fregue-

zia da Olivein'nha, que eram acu-

sados de terem desrespeitado a

lei de separação, incitando () povo

contra a cultual.

Este julgamento despertou

enorme curiosidade tendo-se en-

chido por completo de povo, a sa-

la e corredores do tribunal. Os

advogados de defesa foram os srs. '

dis. Jaime Duarte Silva e Auto—

nio Fernandes Duarte Silva.

Pouco depois das 2 horas foi

proferida a sentença que (unido-

nou os réus em õ$000 reis de

multa, 10 dias de cadeia e custas

e selos do processo.

%

Dr. João Ferreira Gomes

O sr. dr. João Ferreira Gomesi .,

professor do liceu desta cidade eWªª—ª—ªªª—T—f—çsú—z

anago advogado nos auditorios da

comarca de Vizeu, acaba de nos

oferecer um folheto contendo as

suas ' alegações uma imlwrtante

questão de aguas em que interveio

como advogado. E um trabalho

de alto valor jurídico que bem

aontirma a honrosa reputação de

que gosa o seu autor.

Eleições municipais

Afirmada na declaração mi-

nisterial a conveniencia de se ofe—

ctuarem em breve as eleições dos

corpos administrativos, nos dire-

mos em breve qual a nossa opi—

nião sobre a eleição municipal no

concelho de Aveiro.

 

(
Romão junior

0 distinto artista Romão Ju-

nior acaba de nos oferecer o seu

ultimo trabalho que como todos

os da sua lavra, e uma obra de

incontestavel merecimento.

A ele nos referiremos mais de

espaço no nosso proximo numero.
—
_

;.wsª—aªcs3vee—”f_“ «a'—“'—cw

i n n ann [ com ;
Il ser.“:rrA non ENCARTADU '

Assuntos forenses, comer— lll

ciais e civis g,,

a
'l'rafa de quaisquer pretn—rnç-WS “rl

em repartições publicas. legallsaçãu ,],

de documentos etc.

Iªlelil'l'lHilÚ—rRua de Manuel [i

Firmino. u." f>.—Avelro. ,"
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das 10 ás 16 horas)

———————..-o-——————-—

t'nnfrn Republicano limousine

lit Silvaldc dr. Magalhães

Lima, (Feira)

Por «.n'dem do presidente, saio

convidados os socios, a reunir em

.v'tssombloia floral, as 1] horas do

dia 2 de fevereiro proximu. no

salão do centro, afim de elege)" os

corpos gerentes para o ano ('Ul'l'vil-

te.

Se por falta de numero não

poder reunir fica convvwada para

o dia 9 do mesmo mez, devendo

reunir com qualquer n.“ de socios

que se apresente a mesma hora.

23 de janeiro de 1913.

Secretario do Centro,

' Montenegro.

. (Representante do Dr. linha o fond ' '
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Morrem
Alquernblm, 27

Ha nesta fregnczia muitas doen-

ças: pneumoniae, coqueluche e en“

ginas grangrenozas que tem causado

vietimas. Hontem foram sepultadas

duas pessoas e hoje ha mais duas

, para sepultar. O coveiro bate as pal—

mas de. contente.

Se isto assim continua, não fal—

tarão bachareis formados em direito

a requerer este logar.

: Está doente a esposa do sr.

dr. José Pereira Lemos, distincto

clinico desta freguezia. Desejamos

rapidas melhoras.

= O estado sanitario continua

sendo mau.

=Esta aqui uma companhia co-

mico-dramatica, que hontem deu o

 

' 1.“ espectaculo—C.

 

Falecimentos

Faleceu repentinamente sexta-

feira ultima, & sr. Joana de Sousa

Marques, tia do sr. Viriato de Sousa

Marques, o cunhada do sr. dr. Joa-

quim de Melo Freitas. Aºs familias

enlutadasos nossos sentidos pesames.

=Vitimada pela tuberculose fa-

leceu, tambem. domingo ultimo, a

sr.“ D. Perpetua Valverde Serrão,

pzuente proxima do nosso amigo sr.

Pompeu Alvarenga, residente no

Congo Belga.

Aºs familias enlutadas e especial-

mente aqueles dois nossos amigos a

expressão sentida das nossas condo-

lencias.

Club wan-ie Me

lm reunião da. assembleia ge-

 

ral do Club Mario Duarte, que se

roalisou sexta-feira ultima, os cor-

pos gerentes do mesmo club tica-

ram assim constituídos:

_ Assembleia gcrai.— Presidente,

dr. Luiz de Brito Guimarães; secre—

ltarios; Manuel Prat e Agnelo Rega-

&.

Direcção.—-Efectivos, presiden—

te, Maximo Junior; secretario, Anto—

nio Osorio; tesoureiro. Loureh'o Re—

galo; vogais. Antonio Felizardo, An—

tonio Souto Ratola e Antonio F. de

, Matos. Substitutos, presidente, Car-

los de M. e Silva; secretario. Anto-

nio J. Marques; tesoureiro, Henri-

que N. de Brito, vogais, Octavio de

Pinho, Armando Regal-a e Rui da

Cunha e Costa.

An ncio

 

Antonio Joaquim de Pi—

nho, arrematante do real da

Camara de Aveiro, nas tre-

guezias, tóra da cidade, pre-

vine os srs. taberneiros e

mais comerciantes, de que o

seu escritorio para se aven-

çarem, caso o queiram, é na

padaria do sr. Alvaro de

Sousa Simões, em Esgueira.

Aveiro, 26 de dezembro

de 1912.

O Arremarame

Antonio Joaquim de Pinho.

 

() destroyer “Douro.. cons-

,truldo no Arsenal ele

'Muylnha' foi já lançado

a- agua

Assistindo o sr. Presidente da

BEIJUbliCtt, ministério, represen-

tantes do corpo diplomatico, ofi-

ciais de terra e mar,_funcionarios

e enorme quantidade de povo, lan-

çou-se ha dias ao mar o destiny/er

Douro. construido no Arsenal de

Marinha.

A cerimonia foi imponente, es-

pecialmente pelo concurso do povo

que assistia a entrada do novo bar-

co nas aguas, calculando-se em

mais de 25 mil pessoas.

Quando o Chefe do Estado, eo-

locando a mão direita na quilha,

pronunciou as palavras “vae Douro

cin nome da Patria c da Repu—

blica c que o teu lançamento seja.

o início da marmita portuguêsa:

o barco deslisou serenamente pelo

plano inclinado.

Nesse momento o entusiasmo

dos assistentes chegou ao delirio:

as damas agitaram os lenços, as

sereias dos vapores resoaram e

conquanto o 8. Gabriel dava a

»salva. o sr. dr. Afonso Costa sol-

tou um viva o Republica, viva que

foi entusiasticamente correspondi-

do pela multidão.

- &
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O directorio de Partido Republi-

cano fez, ha dias, uma importante

manifestação ao sr. dr. Afonso Cos—

ta, sendo nessa manifestação acom—

panhado pelas comissões municipal,

distrital e paroquiais, seguidas por

perto de 2:00() individuos.

Falaram o sr. coronel Correia

Barreto em nome do directorio, sau-

dando o presidente do governo e to-

dos os ministros e declarando que a

subida ao poder do sr. dr. Afonso

Costa, representava a nova procla—

mação da Republica, () que e garan—

tia segura de melhores dias para

Portugal o paratodos os portuguê-

ses.

Respondeu o sr.- dr. Afonso Hos—

ta dizendo que esperava poder reali—

sar as aspirações do povo e que. ti-

nha & absoluta certesa de que se rea-

lisaria.

As duas pastas de maior respon-

sabilidade depois de implantada a

Republica eram : a da justiça e a da

guerra.

Na primeira era necessario rea-

lisar-se uma obra donde viesse & li-

herdade das consciencias. Na segun-

da era preciso trabalhar—sc para que

o exercito se integre completiuncutc

nas aspirações nacionais.

Nu justiça, diz o orador, fiz tudo

quanto me foi possível; na guerra a

obra do sr. Correia Barreto estava

acima. de todos os elogios.

Havia no entanto, a pasta das ti-

nanças para a qual eram necessarios

toda a atenção e disvelo.

Dela se encarregou agora e a pri—

meira coisa que fez, foi procurar o

equilibrio do orçamento; depois pro-

curará a melhoria de situação para

as classes pobres correspondendo as-

sim a coniiança que o paiz nele de.-

posita.

() seu dever será cumprido.

Findo os discursos o sr. presi-

dente do governo recebeu os cumpri-

mentos de todºs os manifestantes.

Estes, a entrada do sr. dr. Afon—

so Costa no ministerio. saudaram-no

com uma prolongada salva de pal—

mas.

Corpo dlplomatico

Na primeira audiencia que o no—

vo ministro dos estrangeiros deu, ao

corpo diplomatico acreditado em

Lisboa, compareceram os srs. minis-

tros da Alemanha, Belgica. Brasil,

Inglaterra, França, America, Niemi-

gna, Argentina e Italia, e os endir-

regados de negocios de Espanha,

Vruguax, Guatemala, Austria. lin-

gria. China, Mexico e Noruega.

Desde a proclamação da Repu-

blica, foi & audiencia mais concorri—

da que se tem efectuado no minis—

terio dos estrangeiros.

Todos os diplomatas fclicitaram

() novo governo na pessoa do sr. dr.

Antonio Macieira, a quem foram

apresentados pelo director geraldo

gabinete do ministro, sr. dr. Gonçal-

ves Teixeira.

() sr. Presidente do Governo tem

tido largas e amistosas conferencias

com quasi todos os diplomatas cs-

trangeiros residentes em Lisboa.

Presidente da Camara

dos Deputados

Tendo o sr. dr. Victor de Mace—

do e Pinto, pedido a exoneração de

presidente da Camara dos Deputa-

dos, enviou ao vice-presidente da

mesma Camara um carta renuncian—

do aqucle cargo.

A Camara elegeu novo presiden-

te. o sr. Jose Augusto de Simas M a-

chado, tenente.-coronel de intimteria,

cujo elogio aqui traçárnos ainda ha

pouco quarulo a sua candidatura foi

pela primeira vez apresentada pelo

Partido Democratico.

ADEGA SOCIAL

Rua da Revolução

Os proprietarios deste

estabelecimento partici-

pam aos seus ex fregue—

zes e ao publico em geral.

que abriram no dia & a

sua adega para a venda

dos seus *. inhos, ao preço

de 70 réis o litro (branco)

e 55 réis (tinto). Abafado

a 150 réis o litro.

Aguardente bagaceira.

a 160 réis o litro.

Tambem ha servico de

restaurant, estando eu-

carregado da cosinha

pessoa habilitadissima.

Os proprietarios,

Ferreira a Irmao.

 

Citªgtolodilal

OS autos de inventa-

l'lO orfanologico a que

no Jurzo de Direito da co-

do escrivão do quinto oficio

abaixo assignado se procede

por obito de Manuel Villari

nho Manco. casado, morador

que foi no logar do Paradào

da h'eguezia da Nazareth da

Gafanha e em que é inven-

tariante Jessie. de Jesus, viu-

va do in ventariadm mora-

dora naquelle 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 inventaria—

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

seu andamento,

Aveiro, 13 de Janeiro de

1913.

Verifiquei:

O Juiz de Direito,

Regaláo.

O escrivão do õ.º oficio,

Julio Homem de Carvalhal

Cristo.

lrromo o rio
(i." runnrcnigim

*ELO Juízo de mica.) (nª

comarca de Aveiro «= var-

torio do escrivão do quar-

to oficio—--l*'lamengo nos autos de.

execução por custas e solos que o

Magistrado do Ministerio Publico

nesta comarca como representante

da Fazenda Nacional. move cini-

tra os executados José João Bolaes

Monica e mulher Maria Rosa de

Jesus, este artista e esta domesti-

ca, residente em Sao Bernardo.

treguezia de Nossa Senhora da

Gloria. desta comarca por apenso

o apelação cível em que os execu—

tados tiu-inn apoiados, e apelantes

Miguel Ferreira de Araujo Soares

e mulher, de Aveiro, vão pola se-

gunda vez a praça. no dia nove

de Fevereiro proximo, por onze

horas. aporta do Tribunal Judi-

cial desta cmnarca. sito na praça

da Republica desta cidade para

serem arrcniatados por queru mais

oferecer acima de metade da sua

avaliação que o, o preço porque

são postos em praça os seguintes

bens penhorados aos executados:

Uma azenha construida de pe-

dra e cal, com quatro casais de

pedra movida a agua da ria. e

praia de molico adjacente com to-

das as demais pcrtencas, direitos

 

marca de Aveiro e cancel

estrada que vai de Aveiro ii liar-

reis. .

Este predio acha-se descrito na

conservatoria desta comarca solo o

numero dez mil tresentos noventa

e seis, a folhas trinta e cinco ver—

so. do Livro—li—trinta e um:

Uma propriedade de casas altas

em ruinas, com reSpectivo terreno

lavradio e todas as demais preten-

cas. situada do logar da Cal da

Vila. da tiat'nnha. freguresia de

Nossa Senhora da Nazareth. ava-

liada em oito centos mil reis.

Este predio acha—se descrito na

i,:onscrvatoria desta concorra com

o umuero dezessete mil duzentos

e trinta e sete. a folhas setenta do

Livro B—quarenta e oito:

Uma [n'opriedade que se com-

poe de casas tcrreas com aido e

currais. moinho de vento e todas

as demais pertences sito no logar

de Villar. limite da t'regnezia de

Nossa Senhora da (Horia. avaliada

em um conto e duzentos mil reis.

“ ,lstc predio acha-se descrito na

'cimservatoria desta comarca com

'o numero dezenove mil cento e

*,vinte e oito a folhas vinte Verso,

Ido liivro—B—cincocnta o traz.

; E uma maquina e. vapor. com-

çpleta com um aparelho de ferro

,proprio para serrar voltas ou co—

ªtorelos e um aparelho de serrar.

id“ madeira e ferro. serrandode

'linha, tudo existindo no predio de

Icasas terreas acima descripto, ava-

liado em duzentos mil reis. Todas

as despesas da praça serão por

conta do arrematante o a contri-

buição do registo por título one-

roso será, paga nos termos da lei.

Nos termos do numero um do

artigo oito (tentos quarenta e qua-

tro do Codigo do Processo .livil

sin.) citados pelo presente quais-

quer credores incertos que se jul-

guem interessados na aludida ar-

rematação para virem deduzir os

seus direitos nos termos da lei.

sob pena de revelia.

Aveiro, 16 dejaneiro de 1913.

Verifiquei.

() Juiz do Direito,

Rey/aldo.

() escrivão de 4.” oficio.

João Ínoiz FInmcnv/o.

l'lªtllltl “,“th

(1 ." publicação)

EM) Juízo de Direito da

lomarca de Aveiro o car—

torio do'escrivao do quar-

to oficio—Flamengo, nos autos de

execução por custas e selos que o

Magistrado do Ministerio Publico

nesta comarca. como representan-

te da Fazenda Nacional, move

contra os exerurtados José João

"Bolais Monica e mulher Maria

Rosa de Jesus, ele artista e ela
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e servidores, no sitio da (lanhota,'

 

domestica, residentes em São Bor-

nardo. l'reguczia de Nossa Sonho—

ia, freguesia de Nossa Senhora da ra da Gloria, desta comarca. por

Gloria, avaliada em tresentos mil apenso a apelação civil em que os

executantes foram apeliulos c ape-

lantes Miguel lf'crrcira dc Árttlljil

Soares e mulher, de Aveiro, vaio

pela primeira vez a praça no dia

nit-ve de lª'overeiro proximo, por

onze horas. o porta do Tribunal

Judicial desta comarca. sito na

praça da Republica. desta cidade,

para serem arrematados por quem

mais oferecer acima da sua avalia—

caio. que (- o l_ireco porque raio o

praca, os seguintes bens ”penhora-

dos nos executados:

[luas vegessimns partes de um

predio situado no local da Fonte

do liila, freguezia de São Pedro

das Aradus, que se compõe de

azenha. casa respectiva. ribeiro

lavradio e demais pertences, no

valor de cento o trinta e oito mil

reis:

[mas vigessimas partes de um

ribeiro lavradio no mesmo local.

no valor de vinte e dois mil reis.

Os dois prrulios acham-so descritos

na (lonsei'vatoria desta comarca

sob os numeros dez mil oito roll-

tos e oitentac novo, e dez mil oi-

to centos e. noventa. a folhas oi—

tenta e um verso e folhas oitenta

e duas do lllVl'tlº—ºtB. trinta e dois

e sobre eles pesa o encargo de

uma servidão qire. são obrigados a

dar paraa parte baixa ou praia

de produçao de arroz do predio

visinho. do Miguel Ferreira. de

Araujo Soares que foi desta cida-

de. hoje seus herdeiros, consisten-

te mn esta praia se utilisar, nos

meses de marco a setembro de c. -

da ano, das aguas «rue cm'rem pe-

lo extremo sul do predio dos exc-

cutados para a dita praia de arroz.

'l'odas as despezas da praça Serão

por conta do arrematante o a (am-

tribuicão de registo por titulo ono-

roso será pago nos termos da lei.

Nos termos do mnuero um do

artigo oitocentos quarenta e qua—

tro do Codigo do Processo Civil

saio citados pelo presente quais-

qncr credores incertos que se _jul-

guem interessados na aludida ar-

rematação para virem deduzir os

seus direitos. nos termos da lei.

sob pena de revelia.

Aveiro, 16 de Janeiro de. 1913.

Verifiquei.

tl Juiz de Direito,

Ret/amo.

() escrivão do 4." oficio,

João Luiz Flrrmcnyo.

 

_Nova Hospedaria—

illª)

Jlllll lllllll llll ldlll

() bem conhecido Jose Maria

acaba de abrir nesta cidade, na anti-

ga casa da Geleira. uma nova hospe-

daria, aceitando hospedes, fornecen-

do jantares para fôra e tendo tambem

serviço por list-a.

Diarias rasoavcis. Preços limita-

dos. Entrada pela rua 'l'cnvutc lic—

zendo, 35; e rua Domingos Carran-

cho. 11. A.

Trabalhos tipograficos

e exeeutam—se em todos os generos na <$

Tipografia dºn LIBERDADE

montada com magnifieo material estran—

geiro eseolhido entre as ultimas novidades.

a a Fatrums, memorandoms, motoras, relator-cos, <$ air

:$; %, «$> «$ manifestos, anuncios, etc., cifra. e ao a «aº

Prooos oxooooionoos para os roolomoo do comercio

—<rW«-———

ri.-age. nai: Giptiaaº—aue. aaa *Eavares

AVEIRO 

ironia do Banco do Portugal

em lvoiro

Para conhecimento dos interes-

sados se anuncia que nesta Agen-

cia do Banco de li'ortugal em

Aveiro se acha aberto concurso.

por espaco de 15 dias que termi—

nam em 5 de fevereiro proximo.

parao provimento dum logar de

escriturario, com» servini conquan-

to durar o impedimento do eleti—

vo. dcvmulo os respectiVos cmicor-

rentes apresentar na referida agen-

cia os seus requerimentos acom-

panhados de todos os documentos

que provem a sua. aptidão. mio

podendo ser admitidos os que to-

nham menos de [8 anos. ou mais

de 30 e deVendo provar o candi-

dato admitido que (" socio do

Monte Pio literal, para o qlllª. só

será. documento bastanhx a quota

respectiva.

Aveiro. 23 de janeiro de 1913.

Pela Agencia de Banco de Portugal

lis agentes.

(('!) .Ím'mc I,]l' illa/[aliciar lorena,

(a) Antonio da Umrlm l":-reira.

linda de duas magnitoas pro-

priedades situada no com

lho de Aveiro

Vende—se & «Casa e Quinta

da Oliveirinha» que foi do fa-

lecido conselheiro Castro Ma-

toso, que se compõe de casa

assobradada com magnificas

salas e aposentos, caves, ce-

leiro, adega, casas para crea-

dos, abegoarias. cavalariças,

cocheiras, magnifica eira, ter—

ras de semeadura, ribeiros,

vinhas, moinho movido a agua

e uma soberba mata e jar-

dins; e

 

Uma casa de “moderna (- re-

cente construção no lugar da

Costa da Valade, a 500 me—

tros da estação das Quintans,

propria para familia decente,

com 10 divisões: celeiros, ea-

se do forno, abegoarias, quin-

tal com poço para regar e po-

mar.

Quem pretender dirija-se &

MANOEL DIAS. na Quinta

da Oliveirimia.

COIMBRA '

Em casa de familia consti-

tuida por uma senhora e filho,

estudante de Direito, aceita—st-

um estudante (ou dois, sendo

irmãos). garantindo-se exce-

lente alimentaçâo (com tres

refeições diarias), sólida edu-

cação e aplicação no estudo.

Prefere—se que não ultrapas—

sem a. edade de 15011 16 anos.

Para tratar, rua da Mate-

matica, n.” l—COIMBRA.

 

Escritorio do Advocacia, e Procuradoria

Assuntos forenses. comerciais e civis

Sob (( «lira-(“lio «los «(tipo;/«(dos :

todos Barbosa“
;* ) T"

than de Almeida

l?. Augusta, mo-ze-usnon

Telefone 2650

Este escritorio trata de quaisquer

causas em todos os tribunais e ins-

tunc-ias.

ldncarrega—se tambem dn admi—

nistraçao de bens, cobrança de divi—

das, publicação de anuncios no Dia-

rio do Governo; averbamentos na

Junta de Credito Publico. Bairros e

Companhias; processos de liquidação

de seguros, acompanhamentos de,

pretençoes cm repartições publicas.

legalisaçao de documentos, etc.

ADVOGADO

João Ferreira Gomes, profes-

sor efectivo 'do idoso ('.e Aveiro. e

antigo conego da Sé de Vizeu.

abriu o seu escritorio do advogado

na rua da Revolução, n." 3, 1.“

andar (antiga Avenida Conde de

Agueda).
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Todos os ómens e meninos po-

dem vestir com elegancia. e perfei-
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  AGENTES uu lnsqu:

HENRY BURNHY & G.“

Faz os fatos SEM PROVA e res-

titue a importancia ao cliente que

não ficar satisfeito.

linha». ..........

' Amim—.». contralo mm :» adminir '

trução.

llulaulu » adminislriuâl»

XX'l4 Il: 1.»

. ["'/JH! Lm: ('[pri/nm "

, . (R. In.» ['(/um»- 1.'III"/(fr '.“

Z. __.4 (aber-m.» todos os dia.» ia.» >l zi.»

“M horas» '

 

Madeira, Pará e Mnnáou

I'uquetes regulares duais VC'IA'» por moz nos dias 4 o 21

ou 23 de onda Inez.

 

Peçmn mnostrz s,catálogo o jornal que

são enviados gratis

erà E;zi»,g—,1,a*_xfnic5l-J:.:ila'loc:o»ª

'l'enl todos os artigos para (uni—ns e lneninos, desde ()

chapeu até ás nueias.

Maranhão, Ceará e l'arnahylla

lllltlllílll llllllllllliltªt ;;;-% Sorvrço regular mensal entre 23 e 25 de cada. mez.

['. Luiz (filwíuvlu :* if. flu»- 'I'r/_ ? ,

» l'l'll'ch'“ -I”f, ,“ i[._, (“lili/L

'- l'allel'tai» tudu»: o.» lins ul'vis da.» «ª "

" ás lí! horas» " '

Impressão a vapor

LA uu» » «Airline.»

A((mínmlrudnr

lim “A (Ç'nxn » »»: (faxina
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ª
u
“
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l'nranaguá, Desterro. Rio Grande do Sul,

Pelotas e Porto Alegre  
Saída (102011 3 paquetes por me;.

 

   N. [ºi.—'Fudos esto.» mtuu-tvs dispõem de nmgnifl-

urmnoduque» pura passageiro.» do, 1.& o 3." classe,

sendo »» lmtumr-nln «lu primeira ordem. mmidn zl portu-

guezu. vinho u todos as reloiçoes, mmlim». ati-,.. »»tc.

L'llh'

“A I.ilwl'dade..c= «jornal

mais conlplele (* de maior |

[ham-lu da ploviluin por- |

Ituguesa. (5 paginas. Karin--

mude de url."[ªos c- in I'mma-

'ções. N numeros de 8 paginas.

Suplementos especiais. AI

sua assinatura ('lista ape-

nas 700 reis por semestre.

Dinheiro

& la [nua compra de pro-

[nic-dades. ipou—cas.

consignar?)es de rendi-

lenlos. usufl'ulos. ele.

TOO

ISI

Nu anemia. lebres paluslru

ou salões. luluulou ill ll lll. lªllllllªll lllllll
* Diª] :

José Gonzales

HUA. DE J( )S E ES'I'EVA Mi ll)

.»l " lª] l “. 0

Para passagens, etc.,

aos agentes

HenryBurnay& 0.“

Rua dos Fanquez'ms, [()—"LISBOA

Telefone l72

N&ªôâªªªâªª

pedir informações

 

_c outra.»- »lunnça» |»r»:»v»;-nicnl»:-.» uu

:amnnpunlwlu» dv FRAQI'HZA «:)—:—

lt./ll». recnwnlda—s»: a.
» »-.r,:

Quinarrhenina

5 Grandes premios c medalhas de

ouro nas Exposições de Londres,

Pariz, Roma, rivers e Genova

liurc-l-lnnn.

' M EMBO DO JÚRI

AMAIS ALTA lilªÍl"YllÁll'l-IX'H.X

EXI'HIleNlÍlAS WW
nos huapitnis do pai/..=«.plnuim .- ....-

liruumi sui «» lunim» l'»“"-lviilug» qu»

mui.» »»ªiii .» º'llldllil-Ln Hikt'Wr n » on

lmtamenh. an»nl! » num»ão. »»—

(im lurtvmlnt» (» apltit». lh»: ililrl :».

dig».atão» ,; muito aqri'ulqu zm ||:

i ind.ir.

ln»tiu»t;»»'-o.» -m ])i)lÍ'l$_'lli:/.. lr:imcz

» inulcz. X' mudaria.» buuslnrmacius.
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“.th JhXNWXlDES  [: .Xl llllVl%.

i'citu.» lml' inn—

Remedios especiais
contra

gªmes (VERMHL)

“(j'ah'amnªa» da. Fonseca

[0 "_Rua. de Jesi- Eéztevâo» —l0 &
. da Assunção, (S?—«2.o

E ali «nr-:»nrrnl'uis uu» :urtido Monstro de rondas. lmrdndns. lulu; »» do

mila. manl'ilhn.» de soda. lã e algodão. iii-Jiu.» para .»:unhnrn. »l-zlnulnsns

qualidade-,,». us.».im mmo pura homen» »: crcunçns. Bonito.» cui-lc» para blu—

sas um lnnzuquú »? em emulando. c:».n»í.»»»his pru-;» .»cnh».»ru, hnmcin »: «'roun-

çn. (aminotr— .»urtido em nlgfnlà»,» «Purim para bordar. luva.» para homem.

('I-I.»;oi'lNA “A um Arnir'su'A)

LISBÍDA

ll'm l.-»-zi»»»—l<armacin Reis.

.Em. A "mibr—lºan.acin Maia.

_ [):—podi»: m'» ]'urfu ——Farmt/ríu

Rim. R.!m (Io Bonini-«Hm. '»'7(l. nl-

posifa yual—Farmrma Gumrz ('

tl»: Exlrolu .Il'ã' “film/1.

Tosses

 

("man »se com

as Pmlilbrm :]»;

Dr. T. Lmnos Deposito»: os mw-

mos da. Quinarrhcniua.

 

 

“llulus—llluluus" '
A.» mais inrportuntes, culturas

do pau?..lãnxorlo.» hurhndos &! es-

tarde

Envimu—sr» pr“:.wos ;» quvm (wl

requisitar zi

Mario da Cunha Mola

:Xloela.»: do lima—«XNXUÍX.

llllllliS ll]

      

      
      

 

' Exvulvntl» agua de mom.

bexiga riu.». liwndo

mudo por numerosos atestados.

DEPOSITOS:

   
 

...-(2!)

v

»

viii!
estoril-ago etc.

:X Vlªlldít nas principais terras do [luiz,

PORTO—Rua de Santa Catarina, 32—l.º.

LxlSBOFl—Rua da Prata, 231.

AVEIRO—Bernardo de Sousa Tormes.

(lalieida Franco

(r) melhor para extrair os calos)

Deposito em Lisboa:

Rua da P)'—-—(I»f(l—4-3?!

TELEFONE 3418   

RicardodaCruz

Bento

Praça do Perim

AVEIRO

Estabelecimento de mercearia,

azeite, bolinhas, vinho.—* linos »- de

"N'—ZH.

Breu prelo, louro e cru.

Azeite de pelxe. l'leusllios

para amanho do burcos.Cor-

doame e peleume.

Licores 6%. aguardente.

Papelaria. objectos de l'sc-ritorio

»? diversas mcudezas.

nullm

 

 

Resultados garantido.» para.

() seu valor (» Colllll'-

   

   

      

  

senhora <" »“rezruçzi. l'wnhls. Ballon-itau. pci'l'umarias luzihmaa. sapato.» de li-

ga vm li.».lu (» iii.":llllll'. tui-'.». golo.». .»otuisus n: »"ordõcs «h- »cdu. (hand-' sur-

tido dr gravatas »: mail,—».»; »»nlrn»: nrligms iiw:i».»nui». »). estrangeiro.». 'l'nlnlmnl

esta 'usa. »»“: encarregar nl: mandar fazer retratos a craion, Supla. l'crw

la. agnarvla e Ulm». miniatura» um mºtim. retrntus sobre pratos de porcela—

na iram-nºsa, minintm'ng-i d»- celuloidr,

quilate». li-izilimu.

mnnludns um lnurru.» de ouro de H

l'un »»:i' u..» mn».»»ltms de laudo »» que recurucndam»»». dirigir-.:m—si- & us»

to casu. Todos estes trabalhos

sem competencia.

d'arte são feitos por preços

VER PAR.-l (““E“

Grandes descontos aos revendedores

'

(bog—(alanª,&gªaªw-'UIQQW

$.

Adubos»

quimicos, compostos

e organicos

SNZ/ill” (/(' (mh/'» jul/ru 11» K).“ (;

[UU “1“. '

Elm-»»jiw (" [MW de €)).ilIQf7'l'.

. l ruma.»- l [so.-; fincar/os.

VENDAS l'Oli JUN'I'O'E A liE'l'Alil-[ll

ltemetem-se tabelas de preços.

Depositos em Quintãs e Mamodeiro

Virgilio S. llatela

Mamodeivo

anmcvW'WaâÓ—íªtâ

& ud %.É'â'“'ª-*:

lu u muuiuru

Barbados & enxerto das custa»

mais produtivas e resistentes, en-

xertos de pereira, de excelentes

qualidades.

€£$;& 91”!

J:ªªa 'à:

Vende :-- Manuel Rodrigues Pe-

reira—REQUEIXO.

 
«. »»»?»;**um»“WM/à.”

lll lll lll
l'raça de' Conlereio

Avante

lista—i casa tem à venda pão de

primeira! qualidade, hem roum pão

espanhol, doc»; hijou alidscoitado, ('

para diabeticos. De tarde, as delicio

sas padas.

Completo sortimento de bolacha

das principaes fabricas da capital

massas alimentícias, arroz, chá de

diversas qualidades, tissue-ares, este—

rinas vinhos finos.

Café, especialidade desta casa.

a 720 e. 600 réis o kilo.

do.»+:»ÁVTªí)?VW%víôàuaêãõªmlí'í

lriu el

Quem pretender (u_nnpmr um

bom cilindro de. moer trapo & plo-

tinus do mesmo, bem como outro

qualquer material da Fabrica do

Papel Nlinho, (liiii.i-se & Agos-

tinho F. Ventosa—FAMALICÃO

—ANADIA.

 

nova. Vende—

Cªrruça se em conta,

, Nesta 'roda-

ação se diz.

() melhor ospecilico que os expeli- em poucas horas e que é

no mesmo tmnpc um laxantl- suave e um (”Nix/'pfílfu infos-tina].

Milhares de cruanças o tl'L'lll usado, havendo muitas que

deitam [50 v “.!—UU bicha—».

Anemia, chlorose, Chloro-anemia

..Patê na tulmrculns» é infalível &

Myogâmga
(Quina-ferro, arrhenal e nuelelna)

600 réis

lim ))

400 »

5011

Roceitada pelas primeiras nota!,»ilidaules medims.--—Pr0spº—

ctos elucrdntivos e amostras & clinicos dão—se na.»

Farmacia Reis, às Cinco Ruas—AVEIRO

tunada Pombliiro. rua de Cedol'eilzl. lit—PORTO

Dlugeiu

Elixir .

][“2 frasco.

Gran Lda—la »

Estaçãode inverno

EduardoOsortio

lll—[lua Mendes Leite,

A V E I R O

N I

A»»,ª?—————',s

'ieceben já todo o seu numeroso surtido das mui.» recent» novidade:»-

para inverno. :» saiu-r :

Tecidos em toda» il..» qualidades p;».m vu.-dido». vm todos os pri-çou.

>.“ij lisa»: em ª'vl'llã" ;_rrusw. um lii»»ii»»im=»» vinª-». o que »'- »» rigor

llil. lll-“lda.

Ultimo.» pmlrores do novidade em »-h»:viutus. guncru linilizur.

Hul'pl'l-zululelllr.» Movida—lo.» »:lll agasalhos «lu [»»-"»», que lendo, a preço.—.

liiiiitadi»sixuo»:

Astrnckan» em lodo» o:»: dosunhu».

l'un—is loversiblc para «usuais, comhimup'w» lindissima».

todos os hitigos em malha para homem. »»:nhum c crcançn.

('useios » «al»;adnnnprcmidveis.

! umplcto sultido de muito» mªis iii-tigo», proprio.» da estar;Ão »m guar—

«L'l-»huvas, camisolas, luvas. cal ndo de lcltio. espartilhos modelos. etc.. ªtc

Camisaria, gravMaria. pe maria:;

PREÇOS MODICÓS

Enviem—se amostras 



(= - A LIBERDADE

E) E)

IÉJEBIIEIÉI
EBJEÚKÉE

lirrorio Borirol B Papelaria.

—)— (.=—)— º

BBB)BBBMBM.“BBB)

Praga do Comercio

AV E [ lt 0

E

a
]

*
v
P
H

P
E HBTEL BIBNE

Rua 5 de Outubro

AVEIRO

M:).gnili *:) instalação. Cosa. apropriada,

junto á. ria., (*o) caminho peu) as praia.—)

(rlz) Ba.),- ':) e Costa Nova. Quartos com aeeio

(* mag))iliczos Vistas.

PREÇOS MODICOS

     

     

 

    

Pátente n.” 7.845

lncandesoeneio pelo gasolina). gosoiiB-Bdo. )) mois sensacional (ies-

coberto do sooulo XX

E
E
E

;

  

(
S
i
ª
m

4

" (ii)—(tem)). WIZARD ('- () mais. economico () inimwivo de todos os pro-

cessus de iluminação até agora conhecidwu como se (lol))onsfm pelo

g“
.

Quadro comparatiVO do consumo

de diversos sistemas (in- iluminação. tmnnntlo por base uma l))mpnda de

2:000 velas de pode) iluminuute.

CONSUMO mm ()))A ,._ _—__ ._ (_ (”_,”— __

("mz de olho. :) ISO réis () )))otro cubivo. . " *º «"?-fã lªrgª)?" H—

l)u7. elétrica), )) 13)" réis () Kilowatt. . . . . ( : ' »

Acutile*ne. & ÉK) hªir) () kilugrmuu (iu carbonato (“ie

calcio. . .. .... . . .. fê.“ »

  

BiBiBIBlaS Hobart Cªrtõesdevisita

()()m prf/('ÍÇÚU (* )))pidwz, ()))—

p0mp11iO Ra [?O 1 & /))')'-)))(*)))-.=-(' mas)” tipo)/rula). por

ªva p)'(*(-((.=)))mh'voe.

FE.- . &.li...“IEE

Estaçãode Verão

AELEGANTE

l))')=')'((-)')'(), ])(rpulurliz () Ufir/'na (((( (")Bt'(l([(')")('l.(l-

(tão. (T'ruxnde sortido (In ))(rpuix (Miriam/((s (' r.»:-

t)'(())_(/(*:)Í)'().=-. Objectos ])(u'u escritorio. (lm-(*))ho (*

7)i))l)()'(). 'l').((')a(.f().=* ))(lrinnuís (* (ast-ranm-irns. I.)—

('-)'().=' ("))) (((()sz p((r(( (*.='(ª)')'l')(.)'()ç(7() (:()))(.(')'('('()Z. Artí-

_(/().=- para brindes. ()]uí (*»). ])(l(.'0f€.8.

Th-(posih) ((')) tintas para (*.=*(*)')3('(ª-)'. "((r)-('(). |).

Pedro IV .

I'i))ª))(*(.-)'))Ben"[().=' pum (*.=('()Í(7.=.

Hmm)? ))))(w'dadm (*))B bilhetes ;))u.=*t((i.= (Nux—

“'(/(los (* ('um (71.3th (((ª Amr/.).

( ferve/'as" (? _(7(l.2()2((.=*,

(='(()'((((.=' para. Bust-)'(!)HPn—hm.

(.l'((;')ª)))b().=* (Ie. borrar/)(). ))).vlul (? .=(')r(-'fes piu“):

[(Br)/'.

Sul))muíes- *)).a(*).'()))((i.=* (* ((et))!)),_(/()7)'().*:.

P(iroleo. )) 101) r('i= () litro . . -i' »

Luz WIZARD )) 2$OUIJ1“)is ((= :=); litros de(:a-

zolina. . . . . . . . . »

., Este quadro foi (Mido. pelas =”*))H: )i(.. ()( ias )eitas (um) (( [atuou-iru (* =»:—

gunnlo os (iladus for.-.o)(idos p)). i)) prah< (). ()))) Puntug:).l.

Í.T))mla))))n)('la(1(* um pode) il)))))i()))))t(* (1(- Sl)" wind“.':)r((l. ((um—)))- S))

.') ii))().=* do (vasoiina em )“ virus".

E-shs ))))mu ros .=.)n) ;) prou) ))))i.= orb-quem*(ia sup))ioriiludc (io .=i.=i)m))

' WMAR1) (* iusiili))))n |)l(-)uu))(*))te ) inuwnqurn.) Hucuseu (())- us |).))npudns

.; W [Z AHU têm obtido (*o) Portugal e em todos ((= pain»; (ixilismiun.

 

f
.

   

  

I'edlr catalogos e Informações a

Carlos Guerra

&gewbe ao winx-be aº. país.
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ESCI'ÍÍJOI'ÍOZ ('afé .Hl'íl—ZÍÍ—PORTO Hi PÓ“ ') Pilªf”- I"“'” ”"º"/"“"“" &) FAZENDAS Cªmisafl(&

L))çõws para () ('().bul); (( pr)'/—)()))(()')Í(r.=*. ): -

)5 'AGENCIA DE jORNAIS MODAS gravatana
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H£lB1IiI)0 NHBB “Paaaennnmemaleuaau-eg

L g.; BE ')

Deposito de mox/eis, col-

21 de abril—327 kilometros

BBBBBBBBBBS ) BBBreirB
[().-(((( (le Jos-é ly.=le):a7n, (')2 e (.).4

Rota. de .(lÍe)).(les Leite,!, (o' (: o]

AVEIRO

choaria e marcenarªa

 

Grande. triunfo das motos
—(— DE +-

WANDERER Fraoeiseo Casimiro de Silva
00)rida da amada)es «Ganha en) motocicletas IVande-

rer de 3 II. P.

1.º rimam—Ex.mº .=). João Hitzmann, em 6 horas () 36 )))i— C A ' AvE]RO

outos. (Apenas mais 8 minutos que o primeiro 1)rotis=-io))()l que Glow

montava) um engenho doutro mmc.) de dobiada força!)

PRIMEIROS rumos DA (mmaA—-T0d08 até. Brago—))

_“ A_ ) )
o _ ' ' _ « _ . .

" 3553233355 _... Am.". Oliveira) e Silva em 7 (mm ;, Sortido completo em. )))ob1has.louçz)=, camas,

M—
tapetes, etc.
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. I . | A1

O 15))'()p)'1(*.ta:r)o (leste estaloohecrmento

participa ás suas Ex.mª (lientes () ao p))-

bliu) em geral que((*(i).) (l(* receber um “;

(*))oime (* variado sortinwnio de fazendasA

(* outros artigos pioprios (iz) presente os—

(Beijão.

*

WX (no

.
e
”
.
.
.

Representantes e deposimios nos(listBios do Aioiio ) Boimbro Oficina m,,“ ªí,.e(.,,_,_(_.ãn de 0010], (368, com pw

BBBi iiilBiiBS de Pinho & 0: Sua.) l).((l)z'l(z,'((((l0.

- Todos o.“ ª))isiºos m'a mobilar casas.

Praça da Repubhea— OVAR “ “ == 1

Precos, medicos

llama-aallnualanamaamma
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ºncinu, a melhor no genero, de. nual-ce-

neiro.
(Dlicina ele pintura

Modelação efundição em gesso

.Iooqrir) IiBrrBirB Borroio illiiiiiii)
Rua. Domingo8 Carranvhou('..inio Bees)

AVEIRO

Executa qualquer mobilia. por catalogos.

BillilªBli iii))iriol Porirororo i gg=======—====== =

SECÇÃO DE AGRICULTURA pREços MODICOS '
  

..,-_.- 1.—

.. . .. . rio))lololol) :)
LISBIDA _ . EPOSlTOdurnasiu-

" memoria.—5 (fios mais

modernos gostos, de

diferentes )))a.(l(*.i)'a.s ()

formatos. .

Fundições. da me—

lhor exeeuça”(o, duma

casa. do Porto.

(Yompielu :=-"'u()*)!i)))(*nfo (iv (hm'ruus para toda. a qualidade Elegªnma e pl'fªÇOS

Je l))vomo. toumro ou força. , q _ '(

. [i'll/((n (i* (Biro ()nemi.)l hmmorado ou aço. Grande deposi- ª Gli] competoncm.

) (ie (( ( (l) sol))(((*l(n) moldadas meemúcamente para ' '

(“%)upkij.)iriirairtia (iv ajusiíiimnto. Preços (* qualidades sem manuel perelm de RBBBBBB

competencia airruma) devido :)o que se acha largamente cspa— PRAÇA DE ])ARDELHAS

lhudo o nosso material por todo o país.
ESTARREJA

])npor/uqúu (iirot)) de todºs os ((])())(*Ih(),=* (|:) melhor repu- “__—_—

tação (o))lu-(ida pum .) nossa ))uricultnua. (::omo ((*B'jz (')—((=- sim- .* l .

([e,»)(*a[a[(1.d()re.c “mal ºil “

plvs u)) Madeiras qur/uuhcnm. ((=))((/(((Í()re=' .

l l A ) ç
'

fauna.» (:.=-(()ll(,((l())(.=* ()( amem-,( “(jaula/('um pari) 10133 “ª rua dos Arrais "'º 29

manual, :) g))(lo ou a) vapor. bombm para poç,o rega) ou trast'erra Bairro do Rocio

de vinho, (veiu-, (ªte. i))!(nnovms ((ouomicos, (lv. 1. ª qualidade.

“(aneto—se :) quem pedir, (dialogos. )))/())mogaes ())) ona— . Aveiro Aíílvogaílº

men./os, escrevendo para

' * ' . * ” . jª'" Alexandre José da Fonseca,:m-

Boa. Vasco do Bom:), 1 () iB—Aveordo dos Cortes, 4) B 49 . Lªnºhª ªªtºmºvel tigo Prior de Vagos, um rm

. Vªndº-Sº um)) 0111 bºm Estªdº dencia nesta cidade e abriu escri—

lªSboa . de cºnservªção. torio de advogado nas casas de

Garante-se o seu funcionamento. sua. habitação na. rua) Miguel Bºm-

Firmino Huet—Aveíro. bardo, 4 (antiga rua. de Jesus).

“ENIA (“(innu) (*x('* (*))1. ))))-=(* todos (r= iiwuimlhos (ic pint'uln (on) a

' ))))).i())- ].) )i(*')(; :')u (* (nto. mis (:o))m:1))i)()l)*i.))..=)|mm (*shlmleci

(*i)))(*))i().=. (l)—=(lv () ))):)i.= .=i)))pl(*.=) )))) mois ())))plicmlo halmlhoz

pintinade l)i(i('l())).=. (()i“*1(.=:.(':)ma.=. lmnlurios irmos. l))tl(l(*=

loga-luna l))(let.=. l):)))l)(*'nas. ())))(iioiias (“i-. s))swnsào de [medo. (*tc... (*

mmm miudo)» q)). (.*-))r((;))))) de pintura. Além dos ilaijlliillrx' (Nadu.—), (*))-

(')).1mga—=)* (ln piru-")))) ()(. (:u)))))=. po) mais (iebuiormizh que (*..=i(*j :.).m um))—

(i:)))(io--:).=' ("omvltru'. (* =)))bsiituimio ((=) )))el))i.=) ='(.*ii)().= po) )))“)VUH 'lumbem

))))pi))l1')))a (i(*bi(i(.l(*i1)s se vªi)):))) un) .=(.* rvi) ben) lflu .=(*)).= ex. “'º“ f)'.(*g))(*zes

)":lu bon) acabamento ( pv )“e'h)(;r)o.

() propuenuiu ()(. =)))). ((licim) achava-se ]).)bilitadu :) todos(»; (mb))-

lhos que lhe foiem cunhados. não só em pinturammo ()))) )))odclngão. fun-

(iiç)() (u) gesso e ruplnduçuo em busto=. )))edalhoes etc. Encuncga—se tal))-

l)(.* ))) ()( ((lin)); com pintou) (.* ( si))que. )(nuecendo pum === nim-mas ().»; ((n)-.=)

)))entos pwciqos pm)) ((m .)):m))tagão de sal)» quaiios ( out)-ns (levando ))-

cius. pai)) () que. pmsuc um gimule (* )ariado numero de cantuncirae flo-

mas. folha.—) rendilhos. (t(. 'l'mubem faz )))odelos ))mos, por ()(seul)os.a

gosto (io-) clientes ou do )))ulnietario da oficina, () fornece ()))) aros fundi-

dos (*. Apoiados) (doutos )) ass((h)) em qualque( obn) aindo. que lim M'jn

estianhn! I'm. i)))i)))(_(((-)) muito al.))(.)xi)))a-la.—) (io )) ).luml (ii))yidm ()))) ((m)!

que) qualidade (1) pedia). )))-.))".Bnm). ())) ('muito. (* ben) a).—ui“) (*))l )))())i(*i):.)

Éxposh,:).o ))B))))))))(*)))(* ()( (()iuin)is ('in go.—(=() ( (lc ))lgunms fotogru—

fins) do diiersus tmbalhns feito—' pelo |.)r:o1-)i(*t))rio (10511). ((licim). os quais

poderão ser apreciada ()(.los seus heguezos.

Pede pois. ))os (=)* us (x. “ªº" (H)-nm que. )isit(*))) () seu o=labdec1

mv*))to o))(h. ((r-'))(ontru))() (*(ouomiz) (* |)(*rl(.*i(,)')o ))) servico de que N)) e))—

( :)rref'uiin. por)). () (l))e (*.=i;') l))(biliia-iissiluo.
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| '7 .

T))belo. de preços do pintor) lil! orerrleios

Quail-rn )()(Insm/unnlu-lamas . . . . . 230410 »)"(ªix

Tm)!” [(')(())-v))(nu.-((tenienl') mspmlas) liuulrls . . . 13800

(umlmerodns . . . . . . . . 15900 .

() (*omwnjcntemmi'e raspadas (* (iradas. . . 13601): »

Sem filetes mmm) 200 7%.867140 (losannarlf) (* (n*—mudanestaofi-

eim) ))mís 200 ríis.

A pintutum é feih. ao gosto (10 fr*e_(;u(-7. responsabilimndo—w ()

p)oprietario da oficina pelo bom acabamento.
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