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nistro do Fomento, parecendo que

tem de sofrer uma melindrosissi—

ma operação. ,

Desejamos o seu restabeleci-

mento.

anna,

As senhoras talassinhas teem

teito circular uma carta em que

se indicam como meios de derru-

bar a- Republica e restaurar a mo-

narquia, não comprar o Seculo

e o Mundo, não frequentar teatros

nem animatogratos, etc., etc.

Vê—sc, porém, que apesar da

propaganda monarquicu das ilus-

 

   

  

   

    

“A Liberdade,,

Aª semelhança dos

anos anteriores, &

LIBERDADE não se

publicará na proxi-

ma. scnusna para que

todo o seu pessoal

possa descançar uns"

dias, de um asno de

constante trabalho, «

festa-jar cm soccgo &

“Festa da Família,,

7.0

Contos

A oposição

parlamentar

mente se associam, já hoje

grande, será enorme amanhã,

apenas cumpridos na integra

os seus compromissos de hon—

rs e de patriotismo. Ela não

ignora, nem de leve duvida

sequer, de que a extinção do

deficit, a existencia dum supe-

ravit — que até agora hão con-

testou, nem é capaz de con»

testar destruindo numeros com

  

Oposição não quer dizer tu—

multo. Oposição, no sentido

parlamentar do termo, signili—

ca fiscaliseção desapaixonada

ª ' dos atos do governo e da maio-

ria legislativa em beneficio dos

interesses nacionais. Mas a

oposição de que a camara

atual está dando o lamentavel

espetaculo ao pniz assombra-

do é mais de que tumulto, é
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Um estabelecimento moderno

para as mães do futuro

A colossal obra que no campo da'? desenvolvimento do seu sentido os-

instruçào tem realisndo a tcrccil'aitetico.

mais do que paixão e indisci-

plina—é desespero e alucina-

, ção. Sem apoio na opinião pu—

* - blica, nem em si propria,ácer—

ca de cuja fraqueza organica

não pode iludir-se, ela contor-

ce-se, grita, espumeja em con—

vulsões de delirio. Tomou—a a

desordem e o medo. Apavo—

ra—a & fatalidade do destino, e

E: isso faz-lhe perder inteiramen—

te a serenidade. Já não pensa

—escabuja. Já não discute ——

grita. Ha para ela, gritando,

& escabuiando, uma unica rasão

de ser: a sua impotencia a

querer vingar-se de si propria

pelo logro em que caiu, apre—

goaudo como verdade sem fa-

lha um sonho sem probabili-

dade de realisação, a sangrar—

se, a suicidar—se aos poucos,

pela funda incompatibilidade

que vai criando com alma co-

' lectiva, sem excluir a dos so—

nhadores que acreditaram no
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' seu sonho.

08 Se a não cegasse a demen-

cia mais caracteristica dos nos-

, sos dias politicos, ela seria o

"º ª que devia ser—disciplinada e

reflectida. Supondo que a obra

do governo, que a acção legis-

tuo letivo de maioria não corres-

s. pondem ou não podem cor—

_ responder às atuais necessida-

elro , des publicas, até por esse lado

! ' ela só lucraria com o regimen

de ordem e de serenidade nos

&; debates. Ninguem ousaria afir-

'a- mar, ao historiar a & inani-

no dade dessa obra, ao verberar

:n- . o malogro dessa acção" esteril,

_ ' que a culpa duma e doutra

do cabia nos instintos intransigen-

temente obstrucionistas das

minorias. -

Mas a oposição sabe, com

a sciencia exata, insofismavel,

da verdade colhida em lia-

. grante, materialisada e palpi-

' tando de salvadores energias

diante dos nossos olhos, que o

paiz atravessa um dos seus

mais fecundos períodos de re—

constituição e de engrandeci—

mento. A oposição compreen—

de que a obra do governo, a

que as camaras entusiastica-

como em Inglaterra se educam

  

numeros—teem a realidade da

luz que nos alumin. Ela não

desconhece os relevantissimos

serviços pelo governo presta—

dos (1 instrução nacional, ao

fomento agricola eindustrial,

ao desenvolvimento das colo-

nias, como não desconhece os

que está em via de prestar ao

exercito, a marinha, a todos

as forças vivas da nação, pa-

ra que se multipliquem, para

que se desdobrem no exce-

dente de valores de que de-

pende e consolidação da nos-

sa prosperidade.

que o desconhece, transmuda

o alcance e o aspecto dos mc-

lhores

porque, sentindo que se uvisi-

nha da queda proxima e irre-

mediavel, não tem tranquilida-

de de espírito para julgar.

Fraca, impotente, cairá por si.

ante a vitoria colossal dos que

trabalham. E ao cair, á seme—

lhança de todos os que su—

cumbem, grita por socorro.

esteja a oposição certa disso.

Encolherá os ombros com to—

do o soberano desprezo da in-

diferença, com aquele despre-

zo que tão eloquentemente lhe

manifestou em face das urnas

nas ultimas eleições. E eu-

quanto da sua quéda não fi-

   

                   

   

   

   
   

   

 

   

   

 

  

  

 

  

   

Finge, porém, que o ignora,

atos administrativos,

Mas o paiz não lhe acudirá,

cará senão a memoria tristissi-

ma, deploravel de miseria mo—

rei, dos que nem na morte se—

bem redimir as suas culpas,

do governo do sr. dr. Afonso

Costa continuarão a advir pa-

rs e nação, inalteraveis, as

afirmações de vitalidade que

levantaram do tumulo o Laza-

ro esfarrapado das nossas &

nançus, que em breve verão

escarolado de antigas macu

las, são e forte, caminhando

para o dia claro da pleno re-

abilitação. Tudo 0 indica, tu-

do o confirma—até a demencia

apavorada da opºsição, que

nem ao menos consegue rego—

sijar—se com a felicidade do

seu paiz.

cumprir rigorosamente todos os

deveres.

Foi colocado como pensionista

tres iulcrssm/ucs, & situação eco-

nomica do paiz nao tem peorado

    

   

                           

   

   

 

   

  

e a Republica- continua firme iro-

mo uma rocha.

Sem quaisquer outros merecidos

comentarios a carta, das micos-si-

nhas, visto que, numa mulher . . .

nem, com uma. [for se bate, publi-

camo-la em seguida, visto ser sem-

pre conveniente arquivar documen-

tos desta natureza :

Em!“ Sr.“

Peço—lhe a nin-zm de copiar isto

três vezes (ª de o mandar (L liv-*»-

amu/as suas em (“roja ffl'l.'L().'sªr.t de

caracter ten/m confia—nw. de .se-

nlzoms _nm'l Mjlt—êh'as niomu qm'cas.

que coiwtimem no pais uma mins-

sa.! nrar'oria, podem (? (lemon uai/[ca,-

mente com (1. sua maneira dr mºr,

dar um cnurnw impulso ao friam-

jb da causa. monarqru'ca, que todos

os bons portar/106525 tmn obrigação

de defender :

[.º— Mio ji'equmlar Matrox

nem intimate-grutas. nr'm especta—

ciclos publicos.

2." —Nuin fazendo Comporta“ nas

rosas de cmncrcío reprimiu/nm.

3.º—Nrin comprando nem per-

mitindo qm («rn sua (rasa eu num—

prem os jornacs que mais pont/Tou:-

sa propaganda fazer/i. nrmwrdu-

mente O Seculo (? () Mundo.

4."—Náo ocultando nunca os

seus semi-nwnfos rr respeito de po-

lítica ou dlª religiao. (' apra-treinan-

do todos os artur/(is que “1,8 zijn'esmt-

tem para. incutir (me mais a. fé e a

coragem. surenrr que furia acirbam

por conseguir.

Se todas as sen/roms menor./tuf-

cas seguirem. (lu-rante um mw, (ªs-

i'a norma de camino/a. muito lhes

ficariam devendo. na verdade, a

Patria e a Família Portuguêsa.

P. FE.—Queira copiar, tambem.

os primeiros dizeres. a fim de ir

aumentando smepre a «bordo de

neíge-r.

Parilla Republicano Porluuer

Paradar cumprimen-

to ao n.º 1.º do artº 15

da lei organica do Par-

tido Republicano Por-

tuguês, as comissões

paroquiaes politicas das

freguezias da Gloria e

Vera.-Cruz desta, cida-

de, convidam todos os

cidadãos residentes nas

referidas. freguezias, j a

 

ºs prmclpes em casa do director da Escola filiados 011 que preten-

O jovem principe Henrique, Primaria de Enton e como todos ' __. q _

terceiro filho de Sua Magestade os seus condiscipulos fica subor- dam Ílhal' be HBL te pªr

Britanica, rei de Inglaterra e Im-

perador das Indios, entrou em se—

tembro ultimo, no dia em que co-

meçaram os trabalhos escolares,

para a escola primaria elementar

. de Sutton.

Segundo as instruções de seus

regios paes, ele deve ser tratado

exatamente como os outros àlu—

dinado a um colega mais velho.

Nenhum servo foi posto as suas

ordens. '

Bela lição para o snobismo de

tanta gente insignificante do nos-

so paiz e do mundo inteiro.

 

Ministro do fomento

Tem estado gravemente doente

nos, seguir todos os exercícios e o sr. Antonio Maria da, Silva, mi-

/

 

  

tido, a inscreverem-se

no seu cadastro.

A inscrição acha-se

aberta até ao dia??) do

corrente mez, no esta-

belecimento do cidadão

Bernardo de Sousa Tor-

res (aos Arcos).

  

 

A Liberdade abre hoje uma,

nova secção que dem-nto encontra—

rá. nos nossos leitores lllll horn aco-

lhimento.

O autor do interessante mm,/u

que hoje publicamos, na segunda

pagina. e lllll jovem acadrnuim a

quem, por certo, está reservado,

pela sua inteligencia (' raras ia—

culdadr-s do trabalho, lllll futuro

brilhante. xao quiz o nosso no-

vcl colaborador assinar a sua pro-

dução e. numa, farta. que une os-

creveu. diz-nos que, sendo ainda

linjr «pump/io dw meiu, duz'iu «l,-

IU'IÍ/v'li'!líurlos. subo/' r'r'llsr'lr'lr «'s-

tu “joia prin-mea qm» sp “Ibiuna

m Zim/rm. [www,/presa», deseja

ocultar-sc sobre o anonimato por

se julgar, ainda, um, pobre VIP/HI"

fonte na arte das letras. lliinhorzi

não concordmnoscom a classilica-

cão que a si proprio se dá o ino-

desto literato. resipeitnmos a sua

resolução, esperando poder con-

vence—lo a, de futuro, declinar o

seu nome menos conhecido do que

a sua obra, que da critica tem já,

merecido as mais lisungeiras ro-

ferencins.

A este conto outros no mesmo

genero selho seguirão sendo. co—

mo este, eciu'itos numa linguagem

simples o dospretonciosa que, no

seu alto conceito e nobresa. recor—

da, por Vezes, a do innlvidavel

Trindade Coelho.

e..—...

llinrtor Guetta. instinto

Reassnmiu já as suas funções

no Ministerio da Justiça, o nosso

ilustre amigo sr. dr. Germano

Martins, completamente ilibilll'i

na sindicancia feita aos seus atos

por tres magistrados dos tribu-

nais de Lisboa.

Felicitamo—lo.

Portugal lá fora

l propaganlill—elorlugrl leila

por um oirirl lulu

Chegou hu dias a Lisboa o capitão de

reserva do exercito ingles, sr. Gramville

Baker, que é. ao mesmo tempo um artista

muito distinto e que está enourregsrlo de

organisnr () jornal da Exposição interna-

cional de Turismo. que deve realisar—se em

Londres no proximo ano. 0 esp. Baker

vem e Portugal, por sofrido com o gover-

no portugues, tomar apontamentos artisti—

cos e literarios do nosso pais para fazer

naquele jornal a propaganda de Portugal

sob o ponto de vista turístico, e. sendo

possivel. colecionar objectos característicos

das nossas industrias locais para aquela

exposição. Sabedorn disso. a Companhia

de Navegação Booth Line oticiou ao sr. dr.

Antonio Macieira, ministro dos negocios

estrangeiros, e ao sr. dr. José de Ataide.

chefe da. repartição de turismo, comunican-

(lo-lhes que resolvera. oferecer ao cap. Bs-

ker a viagem gratuita de ida e volta a lini--

do dos seus vapores «por ter vist-o com

prazer o interesse que o governo portugues

esta dedicando a Exposição Intemacional

do Turismo e ter a certeza de que. desse

facto advir-á tambem um interesse crescen-

te dos turistas inglezes para com Portugal»

Segundo nos consta, o cep. (lratnviile Bs-

ker já. encetou os seus trabalhos de acordo

com o ministerio dos negocios estrangeiros

e a. repartição de turismo.

   

                         

    

   

  

   

   

                

   

  

    

  

  

junta a essa inslrurão elementos so-

car mais uma i'elapi- qlorioen com a

inauguração do liceu» I'nuliniuos t'lll

bases intidernaS parn a educação dn

mulher. num sentido superiorminitr-

inteligente e pratico.

H Lim-u Victor [)nrnv. por exem-

plo. não ministra apenas a arida c

incompleta instrução secundaria;

Republica. em Franca. ncatlm do mar-|

lidos de educação, como são os crer—

cicios initio.— c os vnriadissimos e

lliilissilnns exercicios de economia

domestica.

l'onstruido num bairro infinita-

rni'uto tranquilo, como 4" o houlnvnrd

dos lrirnlidºs, porto da estatuadi-

Pr.:uoisco l'npco. o vdilirio do mu-

gnifico estabelecimento do ensino ªº

05 quartos, cujas portas de nou-

tc licain aluci'tas. como bom preceito

de higiene o. disciplina, encontram-

so cheios de delicadissimos bíbelotes,

l'otogrnlias das pessoas de familia,

quadros. paisagens, bordados etc.,

etc., destas pequenas graciosas, inn-

meras

amam o. que toda a mulher educada

o tina deve saber dispor pela sua.

habitação.

futilidades que tanto se

O ensino da economia

domestica

No hilton Victor Dur-ny, como

dissúnios, nao se procura apenas

preparar a aluna para se apresentar

nos exames secundarios: pretende-

tamhcm desenvolver todas as

seuundnrio t'oininiun «" coroado «lojilºª'll'lª'lºª 'lt'l'ESSRl'ÍªS a uma mn-

urvoros. do jardins. do liores e de.l"iºr dª Sººlºflªdº 9, SºhTBtUdº.ª

rorilu ra.

(,),lu' long-= estamos já dos velhos“

colegios de grade; nas janelas, vs—

pessas cortinas e vlr-vadissimns inu-

ralhus, luixtos do ruuronlo e prisão

ondi- tito amargas horus [nassarani as

mulheres do passado e ainda as lllll-

lherr-s do nosso tempo '.

As entradas são guaruecidas coin

estatuas alegoria-ns e

plantas. de salas, espaçosas «) alc—

gres, como um jardim do inverno.

Ao longo das rua.—- do parque o das

paredes das salas, cadeiras simples,

mas elegantes. todas em branco. por

onde se veem sentadas Illlllll'FOSllS

Ali se misturam creanças de 5 o

6 anos, de ambos os sexºs da escola

infantil e já aprumadas e elegantes

das mais altas classes, com o seu ar

serio e refletido por rezo» no meio

da graça e do desembaraço dos seus

anos juvenis, futuras doutor-as, glo-

rias femininas de amanhã.

A população escolar o dividida

em tres grupos que se distinguem

pelas cores dos seus vestidºs.

As meninas do grupo cor de ro-

sa. comem numa sala cujas toalhas

são branco e rosa. As do grupo azul

e as do grupo verde teem as salas

das cores respectivas. As mezas são

adornadas com dores e plantas e to—

dos os guardanapos cuidadosamente

recolhidos em sacas especiais e guar-

dados, por ordem, numa meza para

esse lim destinada.

Além dos jardins com iruuneros

jogos e divertimentosnts alunas teem

tres grandes e belos salões decora—

dos com as mesmas cores dos gru-

pos, onde se encontram nada menos

de onze pianos, um dos quais de

cauda, dos melhores autores. Moveis

e palmeiras completam o adorno nn-

ma disposição artistica.

O internato

O Liceu Feminino Victor Dur—

ny tem internato.

As alunas internas dormem, de

ordinario, duas em cada quarto, nio-

bilado com duas camas muito como—

das e higienicas, dois chifoniers,

uma meza, cadeiras etc. tudo obede—

cendo ao mesmo estilo a. que presi-

diu um bom gosto digno de admi-

ração.

Separado do quarto de dormir,

mas em comunicação com ele. ficam

dois pequenos gabinetes de toiloto,

maravilhosamente e coquetemente

preparados. As jovens pensionistas

teem toda a liberdade para disporem

o enfoitarem «a sua casa:-= conforme

_
_
_
—
_
_
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

intenderem. Assim se faz entre ela..:l

um verdadeiro concurso de arte mé- 8:00058, além dos 5.000$ que o par—

nagére que muito contribua para o lamento já votou. -

uma verdadeira e boa dona do case..

Numa sala para isso destinada

contendo uma grande lareira e uma

serio. de fogões a gaz, um professor

competente e da especialidade dá ás

alunas lllll curso pratico de cosinha,

onde as proprias creanças trabalham

e fazem os mais variados, uteis e

agradaveis fricassés.

Na pratica domestica, á teoria

das as alunas teem de fazer as suas

(

nos domingos e quintas fazerem uma

limpeza e ordenamento completo,

por.—* que só os trabalhos mais peza-

nunes. er'lllll'dl' OS seus quartose

nn nitiras . - -«g Trinta—o a pratica e assim é que to-

, _ . dos «' sujos como a limpeza. dos vi-
-: r' N N' dns alun s. “ 'lll'iªºª“ “ "" "ª º dros, encerramento do soalho etc.,

são executados pelas serviçais do os—

tabelecimento.

No curso de talhe o corte, não

se tica apenas no traçado de linhas

em cadernos e na teoria dºs moldes

de papel: as alunas vestem comple-

tamente os manequins e fazem as

suas proprias roupas, trabalhando

com a tesoura, a agulha e & maqui-

na, sob a direcção de modistas ha-

heis.

.lnntem-so a estas vantagens

uma vigilancia medica cuidadosa,

uma mlucaç-ão fisica pela ginastica

e pelos jogos racionalmente orienta-

da, os banhos em salas de primeira.

ordem, uma alegria imensa, uma,

solicitude extrema pelo aperfeiçoa-

mento moral, e vor-se—ha quão grau-

de e hola é essa obra educativa con—

cretisada no Liceu Dumy onde ,a

França de hoje, alimenta cuidadosa-

mente, como uma colmeia, as mães

e as educadoras das suas futuras ge-

rações.

O monumento

& Camões

Estando prestes & encerrar-se &

subscrição para o monumento & Ca.-

moes, que se projecta erigir em Pa-

ris. o sr. ministro dos estrangeiros

nomeou uma comissão, da sua pre-

sidencia, composta dos srs. Lamber—

tini Pinto, chefe da repartição dos

negocios comerciais, por onde teem

corrido todas os serviços daquela

subscrição: dr. .lnlio Dantes, dr. Au-

gusto do ilustre, dr. José de Figuei-

redo e arquiteto José Luiz Montei-

ro, para acompanhar os trabalhos

agora a empreender para se levar a

efeito a construção do monumento.

A comissão, que constituirá, por

assim dizer, o «comitê» do monu-

mento, tem hoje a sua primeira. re-

união pelas 13, no ministerio dos

estrangeiros.

A subscrição está em cêrca de

  



   

mania Helena

 

Ainda a estou a ver! ! ! , . . ,

Passaram tres anos sobre & ines- -

contrei sobre a secretaria a carta que nomia csnçada havia traços dum so-

pela manhã anciosamente r-spcrair:i_f|'iiiicnto prolougndo,pclos seus olhos

A LIBERDADE

va a pé a cantar ao desafio com os

passarinhos pensados na beira do

telhado.

Quando Maria Helena voltou,

voltaram os passarini;.-s, que em fron-

te da janela nos canteiros pareciam

trocar a madrugadoru d'hontem cu-

jos labios adormecidos, o sol vinha

beijar já dia claro.

Não parecia a mesmo.! Na fisio-

peroda fuga de Maria Helena, e nin- e quasi esquecem agora. Sentado na sem brilho deviam ter corrido tor—

guem me soubera dar notícias suas. beira da cama, (les—apertando as tive-'rentes de lagrimas de dôr.

Tinha-mos aproximadamente a las das poluiuas, fazia intimos pro-

mesma edude, e estimavemo-nos co— testes de fidelidade, jurando & mim lena rompeu em soluços“, talvez pe—

mo irmãos.

Conhecem—a ali, sentada. de par-

proprio nunca mais voltará taberna.

Creio que era sincero naquele

to de dentro do balcão, numa cadci- momento !

rinha de verga a fazer meiu. uma (lixando me chamaram para jan-

tarde em que voltava da caça, e en- tar, acabava de responder numa lon—

trára na taberna do pne para matar ga curta em que prometia não os—

a sêde, extenuado pela longa cami— quecer, e lembrando as minhas pro-

nhada atraz das perdizes, um dia in- messes que as saudades duma tão

longa separação mais uvivavam.
teiro pelo monte.

A' minha entrada Maris Hl lena Dormi mal. Pela noite fora a so-

ponsou a meia num cestiuho, levau- uhar, parecia—me estar ou taberna,

tou—se sacudindo o-avental, e sorrio

ingenuamente deixando ver uma tia-

da de dentes muito brancos, que os

labios muito vermelhos ainda faziam

parecer mais brancos.

«Quer alguma coisa meu senhor ?

naturalmente procura meu pne...

E como eu não respondesse, nao

ocultando pela insistencia com que

& olhava a impressão que me causa-

m, continuou :

. . . subiu de madrugada para o

sentado nos pés de Mario. Helena

com a cabeça encostada no seu re—

gaço & ler Paulo e "Virgínia.

No dia seguinte zi tarde tive no-

vamente muita sêde, e muito

pouca. vontade de cumprir os juru-

mentos.

Cont—yi o meu sonho a Maria lle-

lcna c cla rio, naturalmente, sem

malícia.

«Gostava tanto de saber ler ! !»

«ld eu gostava tanto de a cusi—

pinhal, e posto o esperasse para jsn— ; nar '. !»

tar, ainda não voltou. Se e recado

que posso deixar . . .

«Diz-meo seunome menina ?!... »

«Maria, Helena, meu senhor . . .» conversa muito intima, muito nossa,

«E' tão bonito o nome!! ...»»

«São favores! ! . . .»

«Não conheço seu pai, Maria

Helena, é mesmo a primeira vez que na ?»

venho passar as ferias á aldeia. Che-

go do monte cheio de sede, e queria anos.. .

um refresco . . .»

«Com vinho do Porto e agua,

meu senhor ?»

«Pode ser.»

«E' um instante.»

Tirou um copo do armario e

para o lavar arregaçou as mangas da

blusa de chita branca com tiorezinhas

nzues, mºstrando até no cotovelo um

braço forte e bem tornando . . .

Era tão bonita ! ! !

Foi dentro : oscar o assucareiro, ,

e o ruído dos seus passos que se afas—

tavam, fez-mc acordar daquele. so—

nho momentaueo, recordando-me al-

guem que talvez a. essa hora, muito

longe, pensasse em mim...

Bebi devagar, numa lentidão que.

contrastava com a minha sêdc, fa—

zendo mil perguntas só para a ouvir

falar, todo absorvido naquela voz

tão fresca, sorvendo as suas palavras

que me soavum aos ouvidos como

caricias.

Outros Eroguezes entrarão, cha-

peu na mão para enxugar & testa, e

dando as Boas Tau-«les i'm pe-

dindo vinho.

Maria Helena agora toda atari:—

fada, andava dum lado para. o outro

servindo este, respondendo aquele,

sempre alegre, sempre a sorrir . . . e

que bem que ela sabia sorrir ! ! . . .

Ao entregar-lhe o dinheiro os

meus dedos premiram levemente os

seus. Retirou a. mão apressadamente,

côrou muito, baixou os olhos e . . .

parcos-me que não gostou.

Cá fôra & tarde cabia lentamente,

voluptuosamente, envolvendo a pe-

quenina aldeia numa atmosfera de

amor perfumado do aroma de mi-

mosas e rosmaninho.

Trabalhadores regressavam das

herdades, os homens de enxáda ao

hombre, as mulheres com o cesto

do jantar, parando de cabeça desco-

berta ao toque dos Ave-Marlos.

seguindo depois todos juntos, em

rancho, as raparigas a cantar:

Dizem que o cigarro tira

As maguss do coração ;

Fumado o cigarro acaba,

As maguas nunca se vão.

O sol a esconder-se deitava os

ultimos raios lá para cima para 0

pinhal, & meia encosta, onde o pau

de Maria Helena scubãru de carregar

mºáto.

' Pela beira da estrada. junto á va.—

leta cresciam malmequercs que eu

ia colhendo ao passar, desfolhando-

08 um“ pºr 'um. até encontrar o bem

me quer. '

Is a pensar em Maria Helena ! !

1 I

A casa que habituvamos era ao

fundo da povoação, escondida no

meio da vasta. quinta que a rodeava,

com um lardinziuho na. frente, cheio

de dores dispostas em canteiros bem

tratados, separados por pequeninas

ruas polvilhadas de areia. branca.

0 ,meu quarto ficava no primei—

ro andar, com uma janela para o pc-

mar onde cresciam pereiras, peco-

guciros e laranjeiras que eram o en-

levo do caseiro, um bom velhote que

serviu a casa desde cretinos.

o regressar, já lusco—fusco, en-

 

C—alou-se um momento e mudou

de assumpto.

Conversamos muito tempo, numa

 

i

!

ela a cozer. cu com os cotovelos

apoiados bo balcão.

«Já não tem mãe Maria Hele—

I

!

 

«Morreu quando eu tinha tri,-ze

Deve ser tão bom ter mãe!! . . .

Fui creado aqui por meu pao

que me adora, e hoje sou eu quem

trata de tudo, que ele coitado já não

pode.

Dizem que era muito alegre, mas

depois da morte de minhamãezsinha

Começou a envelhecer & oito, e ago-

ra Dât é uma sombra do passado.»

Euxugou uma lagrima, e pergun-

tou já risonho :

Gosta de flores ?

«imenso, respondi.»

*. Vou mostrar-lhe as minhas.

mas não para troca ! . . .São as mi-

nhas amigas, as minhas companhei-

lras.

, De manhã, ao levantar abro a

_ 'ancla e são elas que primeiro vejo,

gquaudo me deito & em geral para

Letras a ultima visita. '

. Murcham todos . .

;to. . . tenho pena ! !

5 Sabe, parece que me conhe-

cem ? ! '

Levou-me atravez a cosinha mui-

to limpa, toda em ordem, no quin-

talzmho e ao mostrar-mc as suas

flores ia contando iugenuus historias,

citava factos, dizia. o nome de todos,

falava-lhes como se a compreheudcs-

sem, & rir—se sempre, todo feliz !

Voltei muitos dias, e naquela

convivencia íntima de muitas horas,

o meu sonho tornou-se realidade.

Todas as tardes emquantc Maria

Helena fazia mais eu lia sentado no

chão, numa. esteira, parando a espa-

ços para acender o cigarro que dei-

xára apagar, ou explicar qualquer

passagem que ela não comprohondia.

Dc qu'undo em quando Maria. Hele-

na levantava-so para criar algum

freguez ou ir á cosinha olhar pelo

jantar.

Pouco a pouco foi nascendo em

mim uma amizade sincera, uma de-

dicação fraternal por aquela rapari-

ga tão ingenua e tão simples, repar-

tiudo o seu coração pelo pac. o pelas

flores, toda entregue ao trabalho da

casa, que ronca sahiro da aldeia, e

que do mundo conhec.-ia apenas o

cantinho da terra em que nascera.

Aos domingos o pao não traba-

lhava e ainda no coo se viam ostro—

las já. Maria Helena andava a co-

lher ilôres que apoz a missa ia depor

no cemiterio sobre a cumps da mãe

que ela mesmo cuidava cortando-lhe

as ortigas, varrendo—a todos as sema-

nas e dispondo violetas em toda a

volta.

Terminadas as férias voltei a

Coimbra, e poucos mczes depois o

meu caseiro anunciava—me o nasci-

mento dum bezerro e a fuga de Ma-

ria Helena com um valdevlnou.

ÍlI

Eram passados tres anos! . . .

Não parecia a mesma! Perdera

as cores ssdias e um tiosinho leve—

mente violacoo rodeava-lhe os olhos

negros, dum negro curvo amorteci-

dos jámas tendo ainda. aquele eu—

canto que irresistívelmente me pren-

dem quando & conheci.

Não parecia a. mesma! E quem

a visse tão franzino, tão delgsdinha,

não reconheceria & msçoils. d'outro-

rs que o sol ao nªscer já encontra-

. não as cor—

W
W

Ao vc:-me de novo, Maria» He—

la recordação d'uquclus tardes em

que eu lia com a cabeça no seu re-

gaço !

Contou-me a sua historia. repro-

dução exata de tantos dramasiuhos

due aparecem todos os dias.

W

A Maria. Helena laio ingcnuu e

tão simples deixára—se embalar pelos

sonhos dum pintor que áquclc vale

fresco e perfumado viera lmscar a

inspiração.

Uma tarde o pac ao regressar do

mato, trazendo aos hombros um foi-

xe de lenha já a não encontrou : pur—

tira horas antes, estrada fora, nos

braços do pintor que criminosamen-

te rouhára a unica felicidade e a

unica alegria do pobre velho.

Maria Helena foi feliz umas ho

ras, na troca. dos primeiros beijos,

entregando inteiramente um coração

que niudu não amina, esquecendo a

honra e a familia numa fascinação

louca, sem saber o que fazia, presa

inteiramente do homem que juram

ama-la, dedicando-lhe a vida inteira,

partilhando ambos o mesmo destino

de dôrcs ou alegrias numa afeição

iuiorredoura.

O pintor em um aventureiro,

sem dignidade e sem talento, viven—

do miseravelmeutc numa mansurda

imunda, ganhando pouco, e gustan-

do o que ganhava por cspcluncas fre—

quentadas por fadistas e mulheres de

mai nota, com cadastro na polícia por

dosordciro e bcbedo.

Marin Helena idealisnra uma vi-

da bem diferente, uma casa peque-

nina num bairro cheio de luz, tão

pequenina que apenas lá coubesse o

seu amor imenso, uma lareira ao

canto da cosinha onde no inverno,

sentados, do mãos dadas,, confundi-

dos os labios, sc aqueccssem, esque-

cidos naquele afeto tão puro como

uma gota dºagna cristalina. Depois,

na, primavera descia ao jardim cor—

tar rosas e cravos para enfeitar a

mesa com uma toalha muito branca,

respirando asseio.

A' vista, porêm, daquele aposen-

to escuro, iluminado por uma clara-

boia, numa rua que o sol nunca vi-

sitára, e que vinha desfazer os so-

nhos de tantas noites passadas em

claro a ouvir os rouxinoes lá em

baixo nos salgueiracs, o coração de

Maria Helena confrangcu-sc doloro-

somente como se num momento

advinhasse toda a verdade.

lhorou então horus o tio, aban—

donada, a pensar no pac, na tuber-

ua, nos seus canteiros, Ghiªitt de fo-

me, utiritar de frio, com o corpo

cheio de nodoas negras. espancada

barbaramente sem um queixume nu-

ma cruvl «,expiação do seu erro.

O pintor recolhia já madrugada

clara, perdido de bebado, e Maria

Helena ainda a pé, apenas o sentia,

lá vinha escada abaixo para o ajudar

a subir, suportando resignada, as

obscenidados que ele lhe dzera com—

preender com um impudor de pre-

vcrtido. Em ela que o deitava, reser-

vando para si um cantinho, cobrin-

do-o com o chule que tinha aos hom—

bros, o para ali licava sem poder

conciliar o sono, apesar da fadiga,

espreitundo-lhe os movimentos, acon-

chegando—lhe a roupa logo que ele

se descobria, até que ele acordava

pelo meio da tarde, berrando pelo

jantar que a desgraçada não lizera á

falta do lume, sem dinheiro para

pão, os aneis e o cordão empenha-

dos.

Maria Helena encolhiu—se toda,

fugiu para um canto, temendo a tem-

pestade prestes a desabar, as lagri-

mas nos olhos, confessando que não

havia. e ninguem íisva. Ele bem ss-

hia que se devia muito e que ela não

tinha donde lhe viesse o dinheiro.

«Escreve ao teu pac, desavergo-

nhada, que ele tem pé de meia. . .a

e batia-lhe desalmadamcnte com os

punhos fechados.. arrancava-lhe os

cabelos até a. deixar prostrado. sem

obra, para voltar á haiuca, pedindo

emprestado aqui e ali, reunindo al-

gun's vintens que se lhe iam no te-

baco e no vinho.

Apenas o sentia bater á porta.

uma visinhs ao lado atravessava o

estreito corredor, e vinha reanimar

Maria Helena, trazendo-lho um cal-

do ou alguns restos das suas modes-

tas refeições.

«Desculpe visinhc, mas é do co-

ração. 0 meu homem tambem ganha

acordo. Saia então, contente da sua

pouco; se mais podesse, mais dava.

 

A meninaé que faz mal em aturar

sos punha-mo a andar» e..

l
nm bruto daqueles; eu nos "seus ca-

che-

gando—se mais, quasi no ouvido, a

tentar convence-ls. . . . «olhe que

uma rapariga só sempre ganha para

si. Vale lá apena. . . . a gente ralar-

se todo o dia. e eles ht por fora na

vadiagem . . . que eu graças a Deus

não sou das que teem mais razão de

queixa.. . .*

do contacto daquela voz amiga,

Maria Helena reanimsvs-sc, sempre

& desculpa—lo, enganando-se a si

propria na ilusão de que. ele muda-

ria, acreditando numa regeneração, e

esta ideia mitigava—lhe o infortunio.

V

Maria Helena foi mãe, e ao upcr-

tãr ao seio o pequenino ser julgava-

se feliz.

Estivora muito tempo doente, na

cama, prostrado pelo cançaço e pela.

vigilia, tendo por enfermeira a visi-

nhu do lado que & confortava e lhe

tratava dos arranjos domesticos.

«Ai não sei como agradecer-lh'o,

visiuha . . .a

«Não pense nisso. Todos temos,

obrigação de nos ajudarmos). E seu-'

tada. ri cabeceira da cama contava lhe

& sua vida, numa conlidencia de ir—

mã, num desabafo sincero, ao pé

daquela que sofria tanto por um ho-

mem que a inartyrisuva.

«Eu tambem passei muito maus

tratos, mas do meu homem não . . .

que sempre me estimou! ! . . . ns

meus paes (coitados já lá vão) e que

não queriam que eu uamorassc o meu

Antonio porque ele linha fama de

estrcina. Fechavum-mc num quarto,

traucuvam-me as janelas, e quanto

mais pirraças me faziam, mais eu

gostava dele. Quantas vezes meu pac

me disse: se vos apanho a falar,

racho—vos». Pois eu desprcsei tudo, e

vim atraz dele ! Até agora não es—

tou arrependida. Foi sorte! Foi sor—

te !“

Maria Helena escutava-a com

atenção, e agradecia-lhe comovida

todos os cuidados.

Ao aproximar-se () parto d'aman-

te o pintor recolhia mais cedo, tra-

balhava um dia ou outro, trazia pa-

ra casa ulgiun dinheiro e chegou

mesmo um dia &. l'ieija-la, pergun-

tuudodhe se estava melhor.

Foi uma alegria para a pobre

Maria Helena e quando a visinha

veiu 'A tarde dar-lhe uma chavena de

leite, já a esperava com impaciencia

para lhe dar e boa nova: «eu não

lhe dizia visinhu, eu não lhe dim!!!»

«Deus a onça, menina!»

Com estes cuidados, suggestions.-

da pela esperança de melhor..-« dias,

Maria Helena foi arribando e me—

lhorou para sofrer novas decepções

agora mais crueis,

O pintorjá lhe não batia, mas

passava dias sem vir a casa, num

despreso absoluto, sempre com di-

nheiro, bem vestido, falando pouco,

e. olhar para a porta como quem re—

ceia. uma visita. Desapareceu de todo

!

sem uma palavra sem uma explica—

ção, até que a policia lhe vtiu fazer

uma busca à casa.

O amante tinha sido preso, acu-

sado dum grande roubo, de cumpli-

cidade com alguns frequentadores da

tasca em que bebia. Maria Helena

não teve uma lagrima ; o golpe fôra

demasiado rude, e para ali ficou co—

mo que petridcadu & falar baixinho

como uma louca.

«Ai o que vai ser de mim [! o

que vai ser de mim! ! . ..

Socou-se—lho o leito, e uma ma-

nha a morte veiu furtar—lhe a filha,

roubando-a. assim tulVez ao lodaçal

do vicio.

Vi

A visiuha do lado mudara de ca-

sa porque o homem, bem comporta-

do e bom trabalhador, conseguira

aumento de salario prometendo-lhe

na despedida vir vê—la muitas vezes,

auxiliando-c até ela arranjar onde

ganhar a. vida..

Durante muitos dias Maria Hele—

na bateu de porta em porta, ofere-

cendo-se de graça, 56 pelo sustento,

implorando numa humildade como-

vedors, sem nada conseguir.

Uns não precisavam, outros que-

riam informações!

Que informações podia. dar a po-

bresinha! !

Começou então a pensar no pai,

e quiz voltar áaldeia, a pé, rota, dos—

calça, fosse como fosse, só para não

morrer sem a sua benção, e sem ir

pedir perdão de joelhos,no cemiterio,

sobre a cumps. da. mãe.

Vil

0 pus, o pobre pao, velho, muito

velho, doente, muito doente, na sua

faina. quotidiana, ao abrir de ma—

drugada as portas da. taberna, viu

junto á valeta um corpo dosfalecido,

os pés nus, jorrando sangue ! ! . . .

Eru Maria Helena!!

Já. não parecia a mesmo. !

Eram passadºs tres anos !

D'Artªgnan.
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l.º congresso nacional ª“! as-

suupn comerciais e |n=

dusluau portuguêsa

Na prova de copia observar-su-hu

o texto.

Sempre que o concorrente não

tiver vindo precisamente ai. margem,

cada falta cometida seni contada

por cinco erros.

Por cada palavra que faltar, Se-

rão contados tantos erros quantas fo—

rem as letras que formarem essa pa-

lavra, considerada escrita em orto-

ralia moderna, se com isto se benc—

ficiar o candidato.

Quando se escreverem duas li-

 

tados tantos erros quantas forem as

letras que formarem as duas linhas.

Não se contará. porém como curso.

erro :

Uma boa correcção, feita depois , rão entregar ªté ªi “SP”-fª dº 0011-

:curso, no local que oportunamente.de ser apagado o erro de tecla.

() duplo espaço entre duas pala-

vras. .

Art. 12.“ Visando () concurso,

sobretudo, imperfeição do trabalho, o

candidato que tiver feito, em média,

:n in de li") erros por pagina de 28

linhas, não poderá ser classificado.

O candidato classicado em pri-

meiro lugar recerá o titulo de (hein-lmas providenciará. Pºr que dentro

,deste recrnto nenhum dano lhes

i aconteçe.

peão Dactílogra/ico de Portugal.

Varios premios serão distribui-

dos aos laureados.

O premio de «regularidade de to de individuºs da classe comercial,

trabalho:- será dado ao candidato

que não tiver feito mais de tres er—

oitenta por cento das palavras es-

critas pelo campeão.

Art. 13.“ Os resultados serão

proclamados logo que o juri tiver

concluido 0 seu exame.

Os concorrentes deverão pedir a

sua inscrição a Manuel Joaquim da

Costa, Associação Comercial de Lis-

boa, Praça do Comercio, Lisboa. até

15 de dezembro de 1913.

No pedido de inscrição, e proci—

so que cada candidato escreva. muito

nitidamente o seu nome e morada,

idade, profissão. ha quantos anos

pratica & ductilogralia, hu quantos

pratica coma. maquina com que cou-

corre, especificando bom se se ins—

creve para a prova de ditado c regu-

laridade de trabalho, ou para e co—

pia, ou para uma. e outra.

Art. lõ.º A inscrição é absoluta-

mente gratuita.

Concurso do lbaetilo-

grana Escolar

Art. 1.0 Na segunda. quinzena de

Janeiro de 1914, no dia, hora e lo-

cal que hão—de ser designados com a

devida antecedencia, realizar-se ha.

um concurso de dactilogratia escolar,

com o fim não só de obter elemen—

tos para avaliar o estado em que se

encontra no paiz o ensino desta dis-

ciplina, como tambem de criar ado-

ptos que pela sua propaganda e ação

contribuam para o desenvolvimento

nacional da arte e escrever á maqui-

na.

Art. 2.0 Ao certame de dactilo-

grafia escolar só poderão concorrer

os estudantes que ao tempo da pu-

blicação deste programa e regula—

mento estejam matriculados em es—

colas publicas, ou particulares, e que

não exerçam simultaneamente, nem

tenham já exercido, o logar de da-

ctilografos em qualquer casa..

% unico. Os directoror: das esco—

las, nas relações dos concorrentes

que apresentarem, devem declarar

que todos eles estão nas condições

exigidas neste artigo.

Art. 3.º 0 concurso constará de

'duas provas: uma de ditado e outra

nhss uma sobre a outra, serão corz- Pªºªª'lºntº ª.” d" ditªdº.— "011 aí de co-

lpla, e rural a marca e modelo da

!

l
ros por pagina, tendo feito, contu lo, de escolas, ou dos seus representan-

  

  

 

   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  
  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

   

  
  

 

  

  
  

  

  

  

 

  

   

  

  

  

  

   

  

 

  

  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

dc copia.

; unico. Os candidatos poderão

concorrer a ambas as provas conjun—

tamente, ou só a qualquer delas.

;” 2.“ A prova de ditado durará

illi'lzl. hora o a de copia uma hora.

Art. 4." Os directores das esco-

las deverão remeter as relações d0s

candidatos zi Associação Comercial

de Lisboa, endereçadas a. Manuel

Joaquim do. Costa, até ao dia 15 de

Dezembro, com a declaração de que

trata o % unico do art..() 2.".

;“ unico. Nestas relações, que

conterão o nome por extenso de cau-

didato, a sua naturalidade e idade,

cspcciticar-se—ha tambem ha quanto

tempo aprende & dactilogratia, se

concorre a ambas as provas, ou sim-

maqniua de que se servirá no cou—

Art.“ E)." Os concorrentes deve-

se designará, as suas maquinas e

mezus, munidos de etiquetas com os

seus nomes.

% unico. A comissão organisatio-

ra não toma responsabilidade algu-

ma por qualquer avaria que as ma—

quinas e mezas sofram, quer na con-

dução, quer na sala de concurso,

Art. 6.“ O iuri, que será compos-

de. representantes das diversas ma-

quinas de escrever e de directores

tes, reunir-sc-há autos do concurso e

escolherá entre os seus membros um

presidente, um vice-presidente, dois

secretarios e um relator geral, para

constituírem a meza que ha de di-

rigir os trabalhos e proceder á cor-

recção e classificação das provas.

é unico. Para a prova de ditado

cada concorrente far-se—ha acompa-

nhar duma pessoa que lhe dito o

texto.

Art. 7.º Cada candidato tirará á.

sorte o lugar que deve ocupar.

Art. 8.º As provas começarão e

terminarão a um sinal dado pela

meza.

Art." 9.“ Os candidatos que não

estiverem nos seus lugares no sinal

dado para começarem as provas, não

poderão tomar porte nelas.

Art.0 10.0 Os trabalhos serão

feitos em papel de formato comer-

cial, igual pura todos e fornecido pe-

la comissão organisadora do cam—

pconato.

Art. 11.“ A cada. concorrente se-

rã entregue um acnvelope» com uma

colecção de folhas, aquele e estas

com o mesmo numero de ordem do

lugar que lhe tiver cabido em sorte.

Art. 12.º Os concorrentes deve—

rão paginar á maquina os seus tru-

balhos.

Art. 13.” Os textos das provas,

em lingua portuguesa, serão os mes-

mos para todos os concorrentes, de-

vendo e. meza. escolhê-los meia hora

antes do concurso.

Art. 14)“ D concorrente cuja ma-

quina em que estiver trabalhando

sofra qualquer dosarranjo, poderá

passar para outra. que lhe pertença,

ou, na falta deste, servir—se da. ma-

quina dum candidato que haja de-

sistido.

Art. 15.“ Cada concorrente de—

verá murginar a maquina de manei-

ra que cada linha tenha o maximo

de 60 divisões, e empregar a entre—

linha' dupla para não mais de 28 li-

nhas por pagina.

(Gontinúa).
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Agnelo Regallª
quer outros adubos, não devem por

. principio algum deixar de empregar,

Este nosso prezado amigo loi, conjiintamçnte _com estes adubos

ha dias, nomeado administrador “'nª Gªrbªllllantldado de. potassa.

._ que, repetimos, não só tem uma con-

dº concelho de Vªgºs" As quali sideravel influencia no aumento da

dades dª Cªmªtª º dº “1159113911“ produção, mas ainda contribne no—

cia de Agnelo Regalla sao uma tavelmente para a melhoria da qua-

segura garantia de que saberá lidade das batatas.

desempenhar honrosaniente o car- O que mais convem fazer, a não

. . . . _ empregar adubos completos que to-

gº em que fº] investido, pºl ªl nham a quantidade de potassa pre—

Vªrá' dº sr. gºvernªdºr “iv“; mº" cisa, é empregar, alem dos estru-

tivo porque a sua nomeaçao Gll- mes, por liectar de terreno, espa-

controu o melhor acolhimento em lhando & lanço antes de semear:

- 250 a 300 kgs de cloreto de

tjf? O concelho de Vªgºs' potasslose se trata de terras com

algum calcareo, ou 250 a 300 kgs

. . _ __ . ..

de sulfato de potassio se se trata de

Ivelm e zemels terras pobres de cal.

Os resultados da aplicação destes

___—__,_._____. adubos potassicos são de primeira

   

      

     

   

   

   

    

  

  

   

  

            

   

  

  

   

   

    

   

   

   

   

  

   

  

 

Começou já a funcionar a esa Luciano agradeceu. comovido, as

cola. do sexo feminino de Verde.-ºfestas que em sua. honra o povo

milho (freguezia. do Aradas) ali humilde da sua terra adoptiva lhe

usada apos a. proclanmção da preparou no ultimo quartel da

',".Republica juntamente com a do sua vida.

“nexo masculino do logar de Ara- '-—"ª“'ªª““'—ªª'"'ª”——"—'

da. da mesma freguezia. [Ielções de juntªs do paroqula

Estava-se sentindo muito ali a 1, d , ltimo

necessidade desta escola porque, Bºª isaramjse, ºnlines“ ' ,

em todo o paia. as eleiçoes das

para uma população escolar de , ,

220 creanças do sexo feminino Juntas de paroqula. _

No concelho de Aveiro 0 par-

havia a suas uma rofessora em , _

p p tido republicano portugues obteve

Arada e outra na escola mixta da _ . _ _

Quinta do Picado, ficando os 10- mªiºriª 6)" Arade,,ºªclª, Esguei—

ra e Nariz e minoria em Euro, Ei-

. gares do Bonsucesso e Verdemi- _ _ . 1 R .

,lho, afastados, com 100 ou mais lºlv Ohvªn'm “ º equeixo.

  
   

  

   

  

    

  

   

  

 

  

   

   

  

  

 

   

   

 

   

  
   

  

   

    

     

. " "_- . .| ' " '

raparigas em edade escolar sem & . ' ]" ordem,e por isso nao devem os agri-

poderem frequentar a escola.. De reto Pinheiro dª Bºm" mtª” ” cultores hesitar.

Nãº mªndá—mºs, como promete- Todos os pedidos destes e outros

mºª; ºª “ºmºª dos candidatos dº adubos devem ser feitos a 0. HE-

partido democratico .; eleição da jun- ROLL) &, (a_n, com armazens em Lis—

tª dº paroquia, dºªtª frªgªªZiª, Pºr“ boa, Porto, Pampilhosa, Santarem.

que a reunião da comissão politica. Evora, Beja e Faro.

para fazer a escolha dos mesmos rea—

lisou-se com quatro dias de ontem- Comunicado ,

dencia apenas e, portanto, sem tem—

No novo logar foi provida, por para. os individuos de 14 .a 20 po de () noticiar-mos no ultimº um Constando-me que certas pes-

concurso, a iii)-,ª D. Pompil—aMar- anos, o deposito da. quantia de mm de _4 Líb,,,.d,,,l,,_ . mas andam dizendo qu“ fui “&

tias que alem de possuir uma, 31. 503000 reis, e para 08 de Idªde _ Refulison—seªapdms, optªm, “3,153- penso pm. 15 dias do serviço dº

ta classificação, na escola. de Ara- súperior e Já alistados, 150$000 çãº e ºrª" Vº ºª *" º *" ºªºª "' ' correio ,"),— m- ”gola,-m m.;-ta.,-

oposição e são os seguirmos: com calor rlrªrjflnmruio. venho pe-
, . . ' ' . rat' o sem

da, durante tres anos, deu provas reis—devendo ser em dinheiro ou d'ªªi'ºª dº Pm'dº dºmº“ '“

José Barbosa de Quadrºs, an- rante o publico declarar que,se fui
de ser uma professora distinta e em hipºtéºa.

verdadeiramente devotada ao em " ,. " _ cisco Soares de Almeida, João llcn- suspenso do serviço que %%va

sino. Bºdº ªºs pºbres tº:.APtºmº dª Silvª Regº' pelª nhava e que continuo a desempe-

___..._.-..
. . .. b maioria, e Bernardino de Albuquer— h' f . . ) f lt—

0 Recreio Artzstcco tam em que Côrte-Real, pela minoria. n ar, 01 .por uma pequena na

mvoluntaria: a nao distribuiçao

' "eªm ano comemora º dm dº Nª“ A oposição, composta exclusiva— .

tal distribuindo o produto de eS— mente de famosas, porque o unico de alguns exemplares dum jornal

local, que devra fazer—se as 13

=

Nºtas pessua| molas que angaria, pelos pobres. partido organisado nesta freguozia e

horas e 40, do dia 31 de outubro

- = E' o cumprimento duma gene. o democratico, podia _ter ido a urna

mesmo;are to; praxe a em ' a: ããªhªªêiªãmªâãtº m
na ªº ª º' ' '- -' ' ' ' - . ' , ' " ' "'( o '! intonciona :

Barbara Garcia Corrêa Nóbrega e O _Recrezo Artrstzcoéuma ins bro na junta. Não e segredo para . A ªº“ slim ma ' - Mil

Sousa, elegantinimª esposa do uos— titmçao que honra a terra e os ninguem que houve quem Messe, imprnso a que prove o «entrar—io

so presado amigo e ilustre professor generosos sentimentos dos seus da parte dos tolas—sas, balanço. as desta minha declaraçao.

do liAceu, sr.ª Agtostinho de Sousa. associados. forças e só depºis de ver quelpodiàam Aveiro, 17_._ 43111—913

8- ºX- " ºº! ___-_.
..”— º ª m m numero no nos a- , . ,, . . . ,

ª pamos as nossas contar w u q Eugenio [FLUP/HI.A.(ªl"'?l,/Illal'(llªh'.

supra n." := da repartição dos roi—rei.»,-

«: telegrul'os de Aveiro.

fºliºítªçõeª. llthll'Sdº a Serra dª [huella ria a minoria desistiram. Tambem

« l

,_____———'.—O

-+ Continua a passar mal o nos-

so amigo sr. Albino Nimes Cordeiro, , . -'

acreditado negociante em Anadia. Por fªltª“ de eãpªç'º "ªº publi-

Desejamos—lhe rapidas melhoras. “ªmºs bºde º ªfªgº sºb eªt“ elnº

<l- Passa hoje o aniversario na- grafo, do nosso ilustre colabora-

tªllºlº dº ªr- Henrique Mªrques dor sr. dr. Cherubini Guimarães.

Moura, empregado das Obras Publi—

cas.

No dia 24 deve passar o do sr. luna tail das matrizes

Anthero Duarte, de Anadia.

-+ 'l'eem estado em Lisboa, os Foram nomeados pªrª fazer

nossos patrícios, srs. Lino Marques e Pªrte dª Juntª 55031 das matrizes

Tavares Lebre. no proximo ano os seguintes se-

: ”"'—"“— nhores:

l'Edltorial José G. Gamelas, Abel Augus-

ªggdº ggªgçgfçgigegggªg; ;,tãggªm to de Pinho, Francisco Pinto de
o 0 i ci . , ,

q J - Almeida, José Lo as do Casal

.
p .

Cel-cos amencanos? Moreira e Anselmo Ferreira. efe-

H te f te (1 tivos; e Bernardo de Souza Ter-

ª' mpos que em reu as res, Joaquim Ferreira Felix, An-

nossaspostas tem aparecido em" tonio Marques de Almeida. Augus-

barcaçoes que por ah se demoram to Carvalho dos Reis e Ricardo

muitas horas seguidas. Algumas de Cruz Bento, substitutos.

dessas embarcações teem-se apro- __

ximado de terra de maneira a que Pesca

. ' ' ' a

“ “Jªm sem cunho d oculo. O mar não tem permitido tra—

Dizem ºª pescadores que aque- balho, continuando a sardinha a

los barcos andam “ pesca com ºª vir de fora e vendendo-se aqui por

cercos americanos, afogentando, elevado preço.

assim, a sardinha,.

computa lo- tulmio Publica

“Guilherme Gomes inunda.

Esta. corporação que tem já.

pronto o edificio onde esta insta-

lada a sua séde, espera receber

do Porto, no proximo dia 28, a

bomba de incendiosque ha tempos

ali encomendou.

Consta que do Porto, acompa-

nhando a bomba e em visita de

saudação aos seus camaradas, vi-

ii um piquete de bombeiros mus

nicipaes, e que os bombeiros vo-

luntarios desta cidade, com a sua

banda, se associarão aos cumpri-

mentos que'os seus camaradas da

cidade invicta, aqui lhes vem

apresentar.

Uma homenagem

O povo de Anadia, comemoran-

dono dia 14 o 79.º aniversario na.-

talicio do sr. José Luciano de Cas—

tro preparou-lhe ruidosa festa.

As principais ruas daquela vi-

la estavam embandeiradas, e a

noite houve iluminação, fogo de

Viana, tocando, até a meia noite,

as“ hlarmonicas da Vista-Alegre, a

José Éstovam, desta cidade, e a

— As dificuldades financeiras da

Camara de Aveiro fizeram demo-

O governo, para «assegurar de

modo iniludivel os legítimos inte-

rar durante tres anos a instala— resses do Estado e da defesa na-

tª" dº curso feminino de Verde- cional», fez publicar um decreto

milho que agora. abriu já. com onde estatua as seguintes cauções

grande frequencia de alunas. para quem quizer sair do paiz :—
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não será já. segredo que houve ins—

trnções dos bispos para os paro-

cos organisarem listas. de conserva—

dores ou amigos da egreja para guer—

rearem os republicanos.

Desta vez, quanto a ca. falhou.

Iªi" gôma que já não pega.

Tenham paciencia os revoreudis—

simos tonsurados.

== Na semana passada deram-

se dois casos fataes duma doença, de

que não nos foi facil lixar o nome,

na visinha freguesia da Branca, do

concelho de Albergarm—a—Velha. Fo-

ram ambos na mesma casa e ceus-

ta-nos que apareceram já os mes—

mos. sintomas em outras duas pes-

soas da mesma casa..

Estes casos acham-se debelados

já com o socorro e proficiencia do

distinto medico municipal, d'aqui,

dr. Carlos Alberto Ribeiro.

Dizem-nos que é uma doença

terrivel e que são raros os casos em

que não são fataes. Que nos constr-

as autoridades de Albergaria ainda

não tomaram providencias o se não

fôra, como dissemos, a boa vontade

e proficiencia do nosso amigo e cor-

religionario dr. Carlos, mais casos se

teriam a registar.—X.

li ljlilllllii dieta

lit hllilill
Nunca é de mais insistir sobre

um assunto, principalmente quando

ele tem a importancia que tem to-

dos os assuntos que se ligam com o

progresso agrícola do pais.

Agora que estamos na epoca das

sementeiras de batatas, julgamos

conveniente chamar a atenção dos

lavradores para a grande vantagem

que eles teem om empregarem nos

seus batatais boas adnbações, que

contenham todos os elementos indis—

pensaveis a alimentação das batatas,

e sobretudo adubações ricas em po-

tassa, porque a verdade é que a

produção de batata a obter esta di-

rectamente ligada a quantidade de

Este nºssº amigo zeloso dirc— potassu qee existe no terreno. A

' potassa tem tambem uma nota-

Ctºr da fabnca. de Vªle Mªlºn m' vel influencia na qualidade das ba—

bª de sofrer um "Idº golpe cºm? tatus, sendo estas tanto_melhores

morte de uma sua querida fllhl- quanto maior for a quantidade de

nha, ainda. de tema edade. potassa que o solo contenha.

Sinceramente nos associamos a ºrª ª mªiº” Pªrte dªs “"ªº“ º“

sua dôr são pobres de potassa, ou conteem

este elemento em estado insoluvel,

e portanto lentamente aproveitavel

Governo Civil de loiro - ,a vegetação. Por este mas
_ . da maior vantagem que Os“'lavrado-

Foram nomeados, mtennameu- me que se dedicam a cultura da ba—

te, amanuenses do Governo Civil tata, façam boas adubações, sendo

de Aveiro, os srs. Antonio Henri- Prºfªnvºl empregar bºnª Adubºs

ques Maximo Junior, Luiz Anto- completos ricos em potassa.
Infantil do Troviscal.

A” .,w (1 . - . . . Caso porem alguns façam as suas

nor , quen o a conussao me da Fonseca e Silva e Francis- ªdubaçºe, com “um“, um,, 1a-
!

das festas lhe foi entregar um eo Ferreira da Encarnação. mas, purgueiras, ricinos, ou quais

 

mas ao
No concelho de Moncorvo, al-

deia de Cabeça Boa, existe o mais

velho portugues conhecido. Conta

107" anos e trabalha ainda em le-

ves uiisteres, no uso de todas as

faculdades. Nunca saiu da sua al—

deia; para o bom velhote, o mun-

do é apenas a area de terreno que

os seus olhos abraçam. E' feliz e

foi-o sempre.

ense- No lugar dos Pensos, do

concelho de Leiria. tres creanças,

encontrando alguns cogumelos le-

varam-os para casa e ali assaram-

os e comeram-os. Pouco depois

começaram sentindo o efeito do

veneno, sendo conduzidas ao hos-

pital onde uma morreu.

sussa— Entron em actividade o

vulcão Ainbrym', ,nas Novas He-

bridas, tendo desaparecido 0 mon—*

te Minní entre os dias 7 e 12 do

corrente.

Os habitantes, aterrados, relu-

giaram—se nas embarcações. As

casas licaram soterradas sob os

torrentes de lava. Na costa norte

as aldeias foram abandonadas pe-

la população branca e india. Na

costa oeste e no interior das ilhas

presume-se que os indígenas pe-

receram em grande numero.

asª,-K+ Morreu em Roma, no dia

17 victimado por uma angina-pe-

ctoris o cardeal Rampolla. O seu

funeral é feito amanhã..

Morreu tambem Menelik 2.º o

rei da Abyssinia.

escassamente eleitoral
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Tem aparecido peixe da ria,

tal como solha, taiuha e robalo,

mas tambem muito caro.

   

Selos Bocais

_ Deve terminar em 31 do cor-

rente a circulação das atuais es-

tampilhas fiscais, que serão subs-

tituídas por outras de novo tipo e

cºr.

.—__—0

topo almirislnlins

E' no proximo dia 2 de janei-

ro que, em harmonia com o Codi-

go Administrativo, .tomam posse

dos seus cargos, os individuos ul-

timamente eleitos para os corpos

administrativos.

   

Arnaldo Guimaraes Vai proceder-se, dentro

de pouco, á organisação do

novo recenseamento eleito—

ral.

Lembramos a todos os

nossos correligionarios,maio-

res de 21 anos ou que com—

pletem esta edade até 30 de

junho de 194, & convenien—

cia de irem tratando de obter

as competentes certidões de

edade para juntarem aos re—

querimentos pedindo a sua

inscrição no recenseamento,

requerimentos que devem sêr

entregues ao secretario da

camara municipal, desde o

 

___M

assinatura por notario, salvo

se provarem, por certidão ou nºs

diploma especial, que sabem

lêr e escrever, pois, neste ca—

 

 

 

 

 
CARTÓES DE VlSITAª

de todas: as queimadas, por ps.-oe

963 sem compete:“... &

executam—se rapidamente nas oficinas

de R LiIBERDHDE

Envia—se () mostram—io «[os tipos, entre os quais Égu-

ram as ultimas novidades, a quem 'no-lo requisita-r.

Para fora de Aveiro ao preço do cartão acresce o

porte do correio.

#

Todos os pedidos devem ser feitos á adminis-

tração de A LIBERDADE.

O

  

 

 

dia 2 de janeiro proximo até'arrematanto, bem como a respe-

ao dia 20 do mesmo mês. «ativa contribuição do registo por

Os peticionarios devem título oneroso. Pelo presente sâo

escrever o requerimento por Guªrdªs tºdª“ “ «.juaesquer pessoas

seu punho, fazendo reconheª INT/ªftªs que se julguem interes-

cer autejjticamente & letra e sadas ua aludida arrematação pa-

   

   

 

   

 

so, basta o reconhecimento

da assinatura.

Juntarão aos seus reque—

rimentos:

].0 Certidão de idade nas

condições legais ordinárias ou

conforme o modêlo n.Ú 3;

2.” Atestado de residencia,

conforme o modêlo n." 4, passa—

do pelo presidente da câmara

municipal, administrador do con-

celho, junta de paróquia ou rc-

gedor.

Os requerimentos e documen-

tos sao todos isentos do impos-

to do sêlo c de quaisquer cmo—

lumentos ou salários, desde que

sejam somente passados e apro—

veitados para fim eleitoral.

_Modêlos :

F. . . (nome, estado, profissão e

morada"), lilho de F. . . e lª.. ., de,. . .

anos de edade. sabendo lêr (: escrever,

e residindo ha mais de seis mêses nes

tc concelho, pretende ser inscrito no

recenseamento eleitoral. v—Pede deferi-

mento.

ras,

das,

l' . . .

(Requerimento .iutéuricu Aln lcum v Assinatu-

ru, se o requerente não provar. pur Curudím ou

diploma especial, que sªiu- Mr c escrcscr, pois

néstc caso basta o reconhecimento da assinatura),

—— Certifico, para fins eleitorais,

foi registado (ou batisado) em. . . (liv.. .,

fl . . .)
.

(Selo um I-runco ou reconhecimento)-

— Atesto (ou ntestauios) para fins

bairro ou paróquia) de. . ., ha. . . mêses.

(Dam e assinatura ou assinaturas)

 

("I.“ publicação)

()R o juízo de direito

desta comarca o cartorio

ra virem deduzir os seus direitos

termos da lei, sob pena de

revelia.

Aveiror, 2 de dezembro de 1913.

Verifiquei :

O Juiz de Direito,

Regalão.

0 escrivão do 4º oficio,

João Luiz Flamengo.

 

liiimiiiiiiiuiliiii
N—º

Arremataçâo de con-

certos de calçado

() conselho administrativo des-

te regimento faz publico que no

dia 30 do corrente, pelas 12 ho-.

se procederá, na sua sala de

sessões, á, arrematação em hasta

publica dos camcorfos de calçado

das praças deste regimento e adi-

durante o ano de 1914.

0 respectivo caderno de encar—

gos acha-se patente todos os dias

uteis das 11 as 15 horas, na se-

cretaria do conselho administrati—

que F...,filho de r... e r. .,nnsccu vo deste regimento, onde serão

em. . . no dia. .. do mes de.. , dº- —- ª prestados todos os esclarecimentos

precisos.

um e ami-«m)- As propostas deverão ser apre-

sentadas, em envelopes fechados

eleitorais, que F... (nome, estado e “' lªcrªdºs! ªté á' hºrª dª' ªbertª-

profissão) rcsidc uêste concelho (on Fri da praça, acompanhadas dll

caução provisoria de vinte escudos

(Selo em branco ou reconhecimento da :IS- 9 feitªs ("n pªpªl Seladº dª; taxª,

sinatura ou assinaturas). , d9'$1'0 %ntaVOSÁ «

" Quartel em Aveiro, 14 de De-

Áliªtlllil &, ªio ªºCarlos Gomes Teixeira,

O secretario tesoureiro.

Ton. da Adm. Mil.

 

"CAPITAIS
do escrivão do quarto 0ª para minas de ferro, chumbo, es-

cio—Flamengo, nos autos de in- tanhos, antimonio, baryta, carvão,

ventario orphauologíco, a que se pedreiras, etc: Cooperação finan.

procede por falecimento de Rita cena para obras publicas de- irri-

de Jesus. viuva. domestica, que gªºªºf electricidade, quedas hy-

foi moradora no logar da Quinta draulicas, iluminação de cidades,
do Picado, freguesia do Arade, caminho de ferro, etc. Relações

desta'coniarca, e em que é inven- directas com banqueiros.

tariante e cabeça de casal Manoel , Escrevam " lioux, “ºº' dº. E'

Luiz Genie, casado, filho da fnle- » “º' 59, rue Rlºhºuºªº Pªúªª'íAl'

cida, morador no mesmo logar, vae tªº referencias. (õõ'º anno). -

pela primeira vez a praça, no dia

vinte e oito do corrente mez, por

onze horas, a porta do Tribunal

 

Novidade literariª

Judicial desta comarca, sito na "08 llltlillllllll'lllt dll Rªquel..

Praça da Republica desta cidade,

para ser arrematado por quem

mais oferecer acima da sua avalia-

Acaba de aparecer este sensa-

cional romance.

ção, que é o preço por que vai ,, A” venda no Porto—Escritorio

praça, ,, seguinte predio perten— de Publicações, rua Formosa, 384.

cento a herança inventariada :

Uma morada de casas terreas,

com seu pateo, quintal e mais

pertences, sita no referido logar

da Quinta do Picado, descripta $ª

na Conservatoria desta comarca

sob o numero trez mil quatro cen-

tos quarenta e cinco, a folhas cen-

to quarenta e nove do livro—B

—treze, e avaliada em cento vin-

te e cinco escudos. Todas as des-

pesas da praça serão por conta do

de José Ferreira dos Santos.

3232323353

Advºgªdº &

 

«m—

João Ferreira. Gomes. pro-

fesso-r efectivo do Dilceu de Avei-

ro, e antigo ctanego (la Só (le Vi-

zela, abriu o seu escritorio de

advogado na rua da Resolução,

n." 3, Lª andar (antiga Aveni—

da Con/le de Águeda.).

WÉÉÍÉÉÍE

 

   

 



As sennnras
que não sejam bem regulados. de-

vem tomar a Amenorrhei—

na que normalirarão o seu du-

xo mensal.

”656 : 1 ou 2 comprimidos

a cada releiçao até que. as regras

menstruais estejam normalisadas.

A opinião da me— “'

dieina sobre &

AMENORRHEINH

Não mostramos opiniões de

doentes, que todos sabem como

em geral são obtidas, mas sim nl-

gumas opiniões dos mais dislintns

medicos do paia, verdadeiras au-

toridades, que recomendam &

Ameuorrheina. :

0 Ex.“ Sr. Ilr. Ani-hero ll"! Silva.

distinto especialista de dmnças das viam

genito—urinm'ias em Lisboa. dir.: «'l'enlis

ensaiado na minha clinica os comprimidos

de Amenorrluoinn; os resultados obtidos

teem ido nlrm da minhu espertinho. pelo

que 52. tenho que rungratular—mc .

Lisboa.

fªl AIINWW (fu Silvª:/.

0 Ex.mº-Sr. Dr.]nnqnim Antonio Sal-

grulo. distinto clinico em Lisboa, diz : «Te-

nho usado com l'rcqnvnria os comprimidos

de Arnenorrlreina. que tem" dado lurt'clwl-

tm resultadºs».

Lisboa.

(a) Ame—ro da Silva.

0 Ex.“ Sr. Dr. José do If'iguririnlms.

distinto clinico no Porto. diz: «E' com o

maior prazer que, o felicito pelos prepara—

dos que sob a sua sabia direcção fãn nm-

gui/ivos resultadosnw tem (lado na clínica.

Deverei especialissr aqueles que mais ro-

petidas vez-ªs tenho indicado. a Amennr—

rheína. Carvão &! 'l'unicina.

Porto.

(a) José da Fil/Meirinhos.

() Ex.mº Sr. Dr. Anrcricn Monteiro de

Matos. distinto clinico em Paços de Por-

reira, diz: «()bfilre marm'ílhrmos renal/n-

doa com a Amenorrheina. Aparic algumas

dores no ventre, os efeitos foram rapidos

e satisfittorios».

Paços de Ferreira.

(a) Aum-ira Ferreira diª dfntox.

() Ex.mº SLDI. Joãº Bla-in (lv Ult-Hªi-

rrz (' Cuatro. distinto medico em Buri-lanv

diz : «Declaro que os comprimidos de Amo—

norreina, deram ('rrniajuslm rmnlladun no

caso patologico para que (::—'lãf) indicados.

(laudo preferencia a casta, pnparnqão 7707”

sei'nmísayrmlmwl para 0.9 floridas».

Bucelas.

(ai João Blairo de Oliveira e (iam-n.

=+=

Preço de tubo 31 e.

=+=

A” venda em todas as boas

farmacias

DEPOSITO GERAL em Lisboa:

_Neto. Natividade & C.“, rua Jar-

     

   

  

   

| —Lisboa.

Exirnnrdinnrin rnmnncn de combate Edirnn Pªvlik": li

2 centavos

e cnnsngrnnn nn insone lisindn— dª fascículº;

ln dr. Al'nnsn Unsla

& cada tomo.

De pro/"umha, (., um soberbo traballio

literario. um dos romances mais vibrantes

no se tem escrito em lingua portuguêsa,

Prende & atenção. Deleita o espi- ,

rito. Entusiasma, Scenas bri—

lhan tlssrm as personagens

admiraveis.

Ilma estampa
lÍm «grosso volume em grande immun-

to 500 reis. n cobrança mais 501'eis.. _

Impor-lantissinm—l) produto liquido

do romance De prnfmulis seni oferecido no

insigne Estadisia dr. Afonso Un.—ria. puro

que s. ex." u entregue a 'I'ntnnu da Ill/IUI—

(“Í/I. uma instituição pnlriotira de que o um

dos fundadores.

Essa importancia será. acompanhado

de un llixunsn nlhum em pergaminho.

cont-n*n os nomes o residencias de lodos

aqueles que. cheios do derutado pail'll.|.i-IS-

nm e demonstrando espírilns ver-ladeira-

mento liberais. adquiram :; De Profundis.

qun- 0 um terrivel golpe atirado no Jesums—

mo.

 

lle tudos os num-s line honram osso

album, será. feita a ;mblicidu-lc nos Jornais

mais unºs da rapitnl. iquº' agora esta em

|,.;— Para todas as 0

Tmlim n::- pwliiius do [I." Profundis

ódem ser feitos ii redacção de A Voz rlrn .

lirmlruçâo, Praça do Rio de Janeiro. J'». 'tlllll permanente.

"lance o ex.'"" sr. Teodoro Pomba cunho—

cido n roncúitriado cornureianto com escri—

' . .' '-

piorio na Rua do Arco do Bandeira. '.).2. 2.

serem requesitado

vende-se :

Em Aveiro : Bernardo Souza

Torres (aos Arcos). João Vieira da

Cunha (lina Direita), Pompilio Ra-

tola (Avonidn liento do Moura).

Em Agueda: Casa Castella. pogralicas da

Em Ovar: Francisco de Ma-

tos.

No Porto: Lelo & Irmão (Car-

melitas) Lopes & (“.ª (Rua do Alma-

da"). J. Pereira da Silva (_lmrgo dos

Lo'iosi, Magalhães & Moniz (Largo

dos Loios).

Em Braga-r: Cruz & C.“. Gui-

lln-rme de Carvalho.

Em Coimbra : F. França.

Amado (lina Visconde da Luz). .].

Moura Marques (Rua Visconde da

Luz).

Enviam—se

ar] nii l"! isumção.

 

vendo-se

Monaco, ao Rorio:

na nrnlnndisillnnnnlnn

' '
.

ainda e. ennnnminniºm

original lin-Ednardo de Agnrlnr
(., _

Brinde n todos os assinantes

nn lim dn nina.

emoldurar *

.—

iiiilill'lll
.-,—i-__

, o titulo dum novo ro-

mance editado pela an-

tiga e acreditada livra-

ria Belem &. ("nª Sue., de Lisboa,

por esta casa, está aberta assina-

l-[tllãºªv'lrlsbnm ou no deposilurio do ro- i ('.lClllDS OU tOlIIOS (lê (lllildqlllãl' obra,

(ria, ou à sua representante no

] Porto, rua do Heroismo, 254.

  

Cartões de visita *

em linho, tela e pergaminho]

lexecutam—se por preços sem '

competencia nas olicínas ti—

Lmnunanu

=r$.

quem as requisitar á nossa

irónr'rfmªmuf *
jlâilgfiªlxªàvnm

“& anamnema"

Em Lisboa, na Tabacaria

A LIBERDADE

mmm nn nin m

 

Aveiro :

branco: Cafe de cevada. Farinha

10 eentavos (100 réis) de.Nestle-i,Alpiua_. Blediuo, Aveia,

Cevada e Arroz. Massas alimen-

tícias para. rogimon.

etc.. etc.

Alberto joão Rosa

88—A. Rua Direita, 88-13

AVE!!!“

Bolachas,

propria pnm
 

"m n ínnn !
Agua de Lombadas.

Agua de hlelgago.l ílllllllª

das— -— Penedo.

das—«l). Fernando.

(logo.

. _ . - Aguu do Vidago—Sabrosa.

distribuiçao.

bras, publicadas lho.

Agua de Eu tl'e-os-Rios. 
podendo os fas-

1)H

FRANCIS“ lll Irlll & Fllrllll
Rua dos Mercadores

s aquela livra-

 

 

    

Plll lili Miªni
Praça do Comercio

ªvante

amostras & Esta casa tem á venda pão de

primeira qualidade, bem como pão

espanhol, (lí—ee bijon alriseoitado, e

para diabetieos. De tardo, us delicio

sas padas.

Completo sortimento de bolacha

das principaos fabricas da capital

massas alinn-ntioias, arroz. chá de

 

Em Oliveira de Azemeis:

Antonio José Ferreira. Adelino Dias

de Carvalho.

Em Lisboa: Livraria Ferrei-

ra Lim.“ (Rua do Ouro). J. Rodri-

gues & 0.“ ((Rua do Ouro). Livraria

Aillaud & C.“ (Chiado). Francrsco

Franco (Travessa do S. “Domingos),

Tabacaria Monaco (Rocio).

() Almanaque da Liberdade

(Jam perfeição

pi“Í"l0lll.-='€ª nesta

preço.»— medicos.

Cartões de“—visita

[lamina inninmnrilnninne

vende-so ainda, em varios estabele-

cimentos de Albergaria-a—Velha,

Anadia, Espinho, Estarreja, V. da

Feira, ete.

dim do Begedor, 19. No Porto:—

Antonio M. Ribeiro, rua S. Miguel.

27. Em Coimbra: Drogaria Village,,

rua Ferreira Borges. :

 

nnmm

Deposito central

R. 24 de Jul/m 7 -ª ª. 744

Lisboa

Endereço telegrafico
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Parquet—es
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Saída de

A mnin importante lnbrim (lni'llntnlnrnin Pnringnênn

Pontes. Caminhos de ferro Via larga e reduzida, prensas liidraulícas

para noite. prensas para. vinho. material agricola taca como:

Char-mas. Rel/aas, Cai/”cima, Gadanheiras, Rewigadorcs, Desarro-

ladares, Tnmrns. Escolhedorrs, Enfardadczms, para força manual a ga-

do ou vapor. ele.

A maior fundição do pai:,de ierro e aço ao convertedor.

Maquinas e motores & gnn pnbrn, gnznlina, etc.

O maior deposito do paiz

HatomoVeis HUPMOBIDE

Camions FEDERAL:

Catalogos gratis

Para

Rua dos

.
.
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-
.
_
_
_
.
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-
_
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-
_
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_
_
_
—
_
_
.

-
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lampinhilllnlnm Gnsnllsnlmll

 

HENRY BURNAY & c.“

ou 23 de cada mez.

Maranhão, Com-á o Parnah; bu

Serviço regular mensal entre 23 e 25 de cada mez.

Paranaguá, Desterro. Rio Grande do Sul.

diversas qualidades, assmares, este-

rinas. vinhos finos.

e rapidez, ím- Café, especialidade desta casa,

tipografia pari a 720 e 600 reis o kilo.

* assassinam—arenosas

sãoeooooeooeoose

nmnmn-nmmm-nnn *

AGENTES EM LISBOA:

à
ª
ª
ô
â
ª
â
â
ê
ª

Madeira, Pará e Maurina

regulares duas vezes por mez nos dias 4 e 21

Pelotas e Porto Alegre

           

    

 

  

 

Produtos desta casa a vender

_ [ ]xtrato de muito um pó, (lho-

(20 rféis)ca-lcul—itc com :Ll'úlil. marca (fla,-ulla

N: "j'“ “37 “É", gr 717 .". .— . .!; rir. : a

l; r.... . ] CONTRA —MESTRE

A LIBERDADE DE AnFArATE

;;“, lnrnnl Rinnblimnn in-nnn-rnmn , . l'n-n-iswsn um qlu' uslen Imbi-

;;; il VEaRE.) ! “Mih"

si./ivª n.”-n,,- .unnanro somo , m"""ªªº " 'in“ ªª “Willªr-
.) , .: . , . ,,” 'lauto pode ser a luva. cama e
“S:”? .Nanlu se pnbln-n referente & vz— 50.4. .

.Ç'ÉE 'in particular d.» |:? initio. II" "1. “. '()lllll “ "l “' ll Stªlin.

(JE; N'ãu su -l('l'-llvr'l|l ;i arm-grain». liil lll'gl'lll'lll.

Agua das Pedras Salga-

Agua das Pedras Salga-

Agua de Vidago—Fonte Vi-

Aguu de V ldago- —('Tau1pi—

Só naFan'macz'a (Tente'a]

  

      

Não se ir:-vita rulalmraçãu :|u-' '

não seja pedida.

 

Dirigir—se a Abel Guedes de

a
m
ª
m

n
ª
s
.
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,

.
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Não se publicam informa-nes à?” )' “! 'A __

(_ ,, anonimas. º º' “. [lºli'iielbª OVAR

$ª ASSINATURAS :( r i __ _—'——

ef, Poring/zl, Esprmlur ,» (”alanina ,_" “OWIDADE LITERARI

( ºf Pnriuguczus * ª

(» " Ano .......(. . l$40ll rói.

(“ª r_Semestre. TOU réis: trimestre, .'

;;;»: 350 réis; avulso, Ill) réis; ou 1le 1

33% 70.35 e 3 centavos.) ' i .

(LL,. Brazil (moeda. forte" 1 l

“ª“; outros paizus «la

:. x

UNIÃO l'nstal. . . ?S'nlll ['n'—H Ã ,

"' “"'l'l'ªnçu adn-untada.

ANUNCIUS

Linha ..........
4" r..“

Annaes. runtratr.» com a adminis

trução.

ilndnrnn n ndminimrnçãn

NIIVELA

l'l Hi.

RENATO FRANCO
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ºs? warm - _ «-—' » »=r' mm Lu-iz ”irmª“, Episodios da nada local

e' 12.17.13 Tavares:-If um!/n-

abertas todos os dias das ªll as
, =+=

:
ª
l
.
,
.

$$; » 2411101.“ Pªªçº SQ canta.-vga

ininns ipnnrniinm - '

ª Edllm==Bm||nrdn inner
fu.; mrm —n-z ( o (' n?o. __:—

  

i'alw-rtas todos os dias uti-is das: n'

as if! horas. '

Impressão a vapor

Laudo (ruinas

.«lrlmin-istMJUr

Rm DA Gumm n COS/['A

A' vencia na Taba-

caria Havaneza, aos

Arcos.

 

 

 

"um "na (.a.- Pu'd «'n 191 ar., (.. __, ._âíé

“assess AVEIRO
 

 __.
 

, I—V—VWv—n—vf—u-_,-

* “n i ' ' n, , - “Bill"" &
BACHLOS barbados e enxer-' ___ ”

tados em grandes quantidades. Viª—” *“

Vende

Joaquim Silva Fernando
E! Xll—Curroga [

(ivos moles, mexilhão, peixe

de escabeche « outras eSpeciali—

dades.

Peq.-nm tabela. de preços.

__._- Jf:

lllillllnllllll TORRES & il.“ ?

AVE'RO

&. MBQRDÃEE

vende-se :

Em Londres, na. lrihraria

lI i span o - Am e rio ou a, Charing,

Cross-Road, l 34;

" Add—535—
quimicos, compostos

e organicos

A cura rapida da

ANEMIA, C' OROSE, FHBRI'JS

PALUSTRES;OU

. SEZÓES, ,

  

obtem—sc com a

Qninnrrhnninn

:: considrraveis melhoras nu TUBERCU-

LOS".

Nu CONVALESCENÇÁ da maior

parte das doenças .? insubstituível.

Em poucos dias (lr? lrulannmlo :*nnx—

Iam-me uumenlo rle peso, rlr .:pclíle e re:-n-

prrrunclttn IÍI' [Mªças-_

Não produz pertnrlrações gastou-intes-

atlncs como sucede com u,- «intros troncos.

  
  

' Premiada uas Exposições de

Londres, Paris, Roma, Anvcrs c

Genova com 5 grandes premios ::

5 medalhas de ouro.

Na de Barcelona —mcmhro do

juri—as mais altas recompensas.

Frasco 810 réis.

A' venda nas boas farmacias do paiz

0 col-mias.

Depositos-. A V Elim—«Farinaoia [luis-,

ANADIA—Furrnneia Mais. um. ole.

Deposito geral: LISBOA—Farmacia

Gama. Calçada du Estrela, 118.

Tosses E GRIPE curam—se

rapidamente com n

.Xarope Gama de' creosota lato-fosfa-

tado.

Frasco lil () réis

Depositos : ns mesmos da Quiririm-lie-

uma.

 

   

       

MAQUINAS DE COSTURA

 

(ILETES Woemer c

réis, com mula chaves e bomba.

[MOTOCICLETES *

AUTOMOVEIS

HANDE deposito de h'lOTilCILÍLE'l'ES Wandercr, BICI—

 

Ssz/a/u flv cobre puro de 99 a

mo "|“.

Enfim,/TC e [ªi/rr de enmujrw.

.Tl ramas liso.»- zincadas.

VENDÃS POR JUNTO E A RETALHO

Romelom—sn tabelas de preços.

 

Depositos em Quintas e Manmdeiro

Virgilio S. Rntola

Mamodeivo

 

(! Almanaque de

«A Liberdade» e Ma-

nual do Viajante no

distrito de Aveiro en-

contra-se (: venda em

muitas livrarias do

 

BlClCLETES

MAQUINAÍ llE ESCREVER

   

outras marcas ». Começar em “218000

N. B.——Todos estes paquetes dispõem de magnifi-

cas acomodações para passageiros de 1.” e 3? classe,

sendo o tratamento de primeira ordem, comida a portu-

gueza, vinho a todas as refeições, medico. etc., etc.

aos agentes

HenryBurnay&O.“ ,

ºªôªôW$MW

 

            

    

     

      

 

      

  

MAQUINAS FALANTES E DISCOS. Maquinas de costura e de es-

crever. da fabrica Wanderer. Todos os acessorios para as mesmas.

Oficina do concertos e reparações rapidas e. garantidas. Garage para

reparações e pernoita de automoveis. Óleos e gazolina.

Aluguer de bicicletas, motocicletas »: automoveis.

Grande deposito de calçado em todas as cores e qualidades. Alfaia—

taria. aonde se executa toda a obra para homem, senhora e creança o os

celebre-s gabõcs de .Xreiro o sobreturlos da moda.

2 ou 3 paquetes por mez.

 

Agente de automoveis “Chauna, n “llnrrnq,,

As MOTr'imCLE'I'l'JS Wander-er foram as que tiveram o grande

triunfo do circuito do Minho. . .

As BICICLETAS Woeruer teem SldO premiados em todas as expo-

sições onde teem concorrido.

passagens, etc., pedir informações

Podem ser procurados em todos as feiras de lã,

em Santo Amaro, (R. do Calçndo)

 Fanquee'ros, IO—LISBOA

Telefone* 172

:- —sxá=>ce;——a-——

ABEL illllilllli lili PlNllll & (lª — ºvar
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