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romarclo e das ounparws puxill— ““"-f ““'- " '

vas o tecnicas.

A instrução eronomira dos nos-*

sos comerciantes (- imporleitn. lºol—'I

ta—lhrs iniciativa e temem as via-

gens: a nossa rrqyroseiitzuyiª» no

estrangeiro é ínsuliriente '. usque--
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Íiu'lli'fili irii'urrznillaui, apar.—ir flv

l'. nisto se anda sem que as po-

lr'l'

corrido o san-gnv dos seus sulrlitos.

de estar illlllfilçnill a vida e Fazendas

do muito», de sl'i'rm llvfsdrlliizldns as

suas rm'laninçfm< “ (ll' sofri-rom iu

saltos ronlinnos por parte de todos

os beligrranles.

nada.

Pois senhores, quem esta em

anarquia.—_o Portugal, dimu os

anzol-virus visiullos. l-l' Portuga-l,

(nude ato rarteiristas espa-

nhois se da. o mimo da cadeia,

quando o que se lhes devia apli-

Etilri
   

  

  

ll non rªlinn,

 

«Madame

dirigindo-se a redação do Flii/(HW,

matou a tiros de revolver o dire-mlllos que. para «z-xportar llllll'tiitl'lll- N' . .. . ._ (';ll' um uma SUV” que lhes dosar _ _
. i (“lll a Ariana n 'n] & od 'lU>«l , . , , . . , . _100le rias «" preciso n'xpln'rnr primeiro [“U.|_,h,|.,..l . “ l º P ' » que voltar para toda a vela lu aos tºl deste J'ºl'hll'llllº “NM fazen

Iunnens, como proclama o «fim:/nª ' .le Wmª, U;, día,“. ”,,“ se. " rompairiotas dos Jornais. dª umª “ºl""hbªllllª “ª""llfªl'lhª

vºa
__

, ' - ...—__...— ifontra a probidade de seu marido.»

'lªllS
() exemplo da Alelnaulha:

na guerra e na pfnz

coiueirial da lºranca em Lomlros,

M. Porior. diz «» prtd'essor Pierre

(lll'u'g'et.

 

  

 

inlrrvonçao (ª. uma coisa [ao l'aril ro

me e dizem e julgam tantos patota»

que em Portugal a desejam Ll toda a

hora para acabar com a llopnlilica.

”VÃ—RIA

  
lªlsta noticia que nos chega tra-

zida pelos telegramas de l'ariz.
._ ., ., .- . ., , ,

causou uma emoção n'ot'undissi-P! ]“ ("lllldlllh " ““M"“ da porque .- que no Hom—ªo, n-ruonha ———-—.j:rf————'— . à . _ f _ l . ,laba- , .»ilemauha, previªm exatamente dos da Humanidade ,“ Imp.,“qu “hrª «4; um. ) mun. con esse-o, comoveu-
. _— . ' , _ _ " _I'_ ' _. , ; . e - .

. , .'- . .. . . .», Vimº'lº ºsªr'tº algures º mºmº " ""lmlª" dªd" I'M". ("'/”“L” seus Conn-rularitos. emigrantes r Jada—'. lulu mtnirvrrm opcao-do»- over "1“ "tº ““ª lagrimas. A t'ªgªdlªªºb [rr de Iwo-;"). nem um instante a
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sabemos já se foi depois de Metz.

de Froesch-iviller ou de sedan. o

que pouco importa, que o principe

Frederico Carlos disse aos seus

soldados vitoriosos que depois do

triunfo militar, era preciso o triun-

fo industrial para ficar completa

a obra. germanica, tão brilhante-

mente começado em Sadowe e con-

tinuada com essa memoravel guer-

m contra “a França.

Bismarck assim o intondeu tam—

bem e-tão bem o'intendeu que se

não contentar com os louros da

victoria nem se deixar adormecer

sobre as conclusões do tratado de

Frauetort—o melhor epílogo que

— poderia ter o seu sonho o a sua

intriga—mas lançou-so ao traba—

lho, proseguiudo o seu pensamen-

to e ter. se ministro do comercio

do novo imperio alemão.

Alemanha tem perdido nesta esm—

quista pavilion, a pouco o pouco

dominando a Europa pela sua ex-

pansao Comercial e industrial, fei-

ta com o mesmo metodo, a mesma

paciencia, e mesma tenacidade, e

mesmo cspirit» scientilico. arguto

e previdente, com que preparou (»

.oxito de 70.

Aº batalha militar. seguiu-se a

luta da expansão.

Calaram-se os canhães Krup e

as armas Dreyse, começaram a

trabalhar as escolas. as lojas e as

oficinas.

Da escola primaria :i. Universi-

dade, dos laboratorios industriais

aos institutos do comercio. do fo-

mento agricola ao grandioso des—

envolvimento fabril, da (imigracao

e conquista dos mercados, tudo o

 

viajantes. qUe l-uxaniram poh

mundo inteiro. l'a'zendo :] propa—

ganda do .:l/uh in. (finªnceira/.

Para oxportz'n' merczulorias, e

preciso exportar homens em pri-

meiro.

E a Alemanha exportou-os.

l—prorta-os a toda a. hora.

Mas que homens '?

Homensinteligeutos, instruídos.

otimos negociantes. otimos iudns

tri-ais, otimos caixeiros viajantes,

otimos agentes «,nomerciais, otimos

emigrantes. mesmo, que por toda

a parte preparam o sucesso da

mercadoria alemã.. '

Esses homens saem das suas

escolas ou la vao beber o segredo

do seu oficio, eollnnnlo assim a

imlispousavol lll'ti[]íl«l'i—ti;iln para a

luta moderna. A' escola, deve a

 

ticinio—z, alrruzida-los e ann-ara.— «lo

todos os dia.—' :

 

069

Novo SALTO

Animados por alguns republi-

ranos, os inimigos da ltopuldioa

rmlobraiu do furia nos seus ata-

ques as instituioíwç e aos seus de-

tensores.

Quando rouspírnni e os pron-

dem. sao tiranos.

Quando os :nnnistirnn. sao l'ar-

cantos.

Se se usa de energia—violen-

cias. Se se transig'e—lrarpieza.

Ali ! os incluir-.;uivos estio pre-

parando novo salto ('.Olltl'il a Re—

publica, pela rilrlu. _»l liuguau'lnn

o indica.

(loiltiªnnls rolo (de v lll'l'ªll'tl'l“

ino-nos para ele.

 

(De Schopenhauer)

.-lrjlcílor]u." uh '(. foi../rip; url:; Il!"-

m' mim'. um: o flip/(< fm fr it (In)/:p).

[551

Nm; lm :lin/whw HIT/'A' ima m-

lm'm/o r/o qeu-' ”quel!" «luv (le/.rrínrus

/'(H!.')[H'.' serum-um pur/1 .r'nINp/YH'

,mlr/vm-irr.

Nem (())!rll' tmn m/íur : ri.—' ”m'a

«'a-'n' [m'/zl. .Vrlu rlífrr mir/u, um. Hr!-

1/11 r'rm' ,' fix n resin.

() (“nor 1/0 hmmm luz/.::” seu..—ªi-

«n'/mwnh' u 1; [rl/l' r/u ius/(mir (,“,

:[m' vi!/rh" x(z/llsj/ilq'r'm: pill'r't'r'qu' que

Ipu/(«Iury vil/I'd um!/uw“ fun mais

.vl/l'rn'fl'us r/u tlm ([»]/(flu ql!" FIV/IUN-

ww (' :I/u'h'rw-ÍÍu' nar/m;

() (Ullm' r/r! /')t:'l”l('l', [n'/u milím—

i'rn. ("norma/4uu'-sr (I pur/ir fl.).K'Nr'

ins/fuzil".

«a
v

.l vir/(1 :; mn jim/o qui" Irons-»

 

    

  

para ser grande, não precisa do

estro de Hliackespoar, nem do go-

nio do um Ibsen. Quando se des-

enrola em cirrunstancias tao ex—

traordinarias corno a que acaba de

impressionar o mundo, tendo por

protogouistas a mulher do um mi-

nistro duma nação como a França.

alucinada no amor por seu mari-

do, e o diretor de um jornal como

o ["ir/aro, perdido no estertor do

seu odio ao seu inimigo pessoal o

politico, a tragedia comove-nos,

prende-nos, esmaga-nos, tortura-

nos mais ainda. mil vezes mais,

de que todos os genius da scene.

A esposa de t'aillanx nao o

bem uma mulher do nosso tempo.

Não o, muito menos, uma mulher

desse Pariz, f'rivolo e fatuo, que

consome os seus dias nos praze-

laillaux. esposa do

ministro das Finanças. de França,

 

.
.ªllmnanha a sua nos noridade. Ah Não n'ecisamos ):II'ZL isso de [rw/amos. I'm“ issu, (lx/(1- "l'/WH!- WS, "08 IUXOS, "HS fDStíLS º "ªº i

“ham
' ' ' ' ' - ' , I- 1 ' — 71

ª l.“ “ ' E' vulgar dizer-se (luo quem lmllºl'lº tem nnpnlsmnado. 011911“ ensmo devo Alemanha a sua pl'º- lazer mais do que—esl-mrar. ?m/ fm" ””"" (“"'/"'ª-º-ªf!“ "”'f"'"-º'“” modas.“"nãº . ,meu a França, não foi uma o todo, preparadº para ainsi-mr as [u)lnlei'aueia. m;. mundo. Esperar mm a «onlinnça que “"ª”" , A raposa de Caillaux, não é' -exercilo de Moltke mas antes o llºººªªldªdtª-S dª ªlmªdª. batero 05" Nao deitou 'alavras ao vento, devem ter os rue. como nós. te- ' ”& , tin“ louco uma criminosa.

—— , , -
. . , . - * . | . () [Jucu/u ª um r/ (' l' º -

professor primario alemão e o na— trangen'o ** assegurar " futuro dº o famoso principe, Frederico (lar— em por si a razão o a força que ”,le ( ' " ' " ”“' ”' " '““ Coudcmnem-n a os codigos aos5 lnb-Zn) de aço da cana Krup. Sºª POVO 9— dª sua Tªliª-' _ los, de no; _o. que se sonhe bater nos da a vontade na nação o o “ I),, “,,, ”,,/,, (,, ”I”,,“ ,,,f,,,.,,,,,,,_ tribunªl-5 fl l'aoe dit Iªi» embora, iAverdado é que quem venceu A Alemanha é assnn lnqe o como soldado, e que soubrvrrco- bem da l'aªria. lrulrm:rloozdrn o'» illa/m» «,no «..e "155 955“ "“Ilhª? e uma figura *SÉOS a França, foi o progresso, a orga— terceiro estado do mundo nas in- mo um estadista. . . . Nao sabemos ldepei'einos, pois. nim-"mim)". graznliosa, desenterrada da antigamenção adiiliravol, a sabiafmeto- dustrias textis, o segundo na pro- mesmo qual valeu mais : se o seu “fm,_ «à, l_lrecia ou da antiga Roma dos 'dica o superior preparação do es- dução do eco. 0 primeiro na indus- heroísmo militar se a sua frase «::e— [ill il (gil, lillllii “das Im q rpg,-“Wo,” ,.“,UIW ,; ”,,, W.,-,, tempos her,-JEOSJWE mereceria ser :lª ”º “ pirito, dos serviços o da r.:ivilisa- tria electrica, nos produtos quimi- lebre no lim de uma batalha assi- , r/r ”Ira/içar «) .rwt, parªndo/«mtu. dobnxada no marmore por Miguel :. çâo Í"ermanica. nos e na bijouteria. nalaralo o futuro de rara aerma- 'Jªr'ªº'fª."lºª".lº."lª'º' " ““' .Pºrtu' Mª” ”“”” '; ""”"" ”',”.” “(”“”-'x'” Angelo ou copiada no teatro por %

.(,_ " ª; tº 1 F" “ t" T" . 't _“ ' ' . . . ª " gol. na ditamvnlissnna republica do lv. (is-padres servem. de ;;;/enurrlm— lll [) q '
A tren (a dama, rncon 1a- ao impor ante o seu movuuon- nica. ' Wide,,“ da Europa e é na ltalia— ª ,.,jw. e 90110!“ “.e-

"ramo . “,se um preteuclosonidiculo, es— to comercial que Já em 1912 as () que sabemos todos. o que quasi republica dº Mediterrâneº, co— — ._.-___ Assassina «; nao! vinga seu ma—eços. petaculoso eivasuo. tao bem sati— suas. nnportaçoes e exportações todo o mundo sabe, e que o mm mn muitos lhe tem chamado. _ “WI-MSS A“. [SGROQHERIE rido que “,o—locado a frente dos .risado por Victor Hugo no Nupo- reunidas orçar-am por milhões de cipe e a sua nacao venceram em Iºl? >“311110115“- 0 fºi iªm-SP Vistº destinos da sua Patria ,,,-L., podia ?

iodeiro , léº", Ie Petit e toda. a [o.-onça se tram-os. apenas lhe ficando snpe- todos os caquios. gu'lº-Íiijfiiagmf (;íldlíi'tlijnlpigºml“? [ ti. em França, dois passos alem defrontar-se “O," O caluniador
' ; . _ - .. ' .. . ..- . ' 'ª“*""'»'l 5- : í'SºU—ªrs ll"! ,. |: a'.“ ) 2 — - >.“ - ' '

bla resenha de decadencla do alto ai- rior em todo o mundo o onnemo E continui, vmwndo, a sober- "lip“, nfs de(iºgª—133321312)“ 0112]: à?) Assassina? nao '. tem um gesto
' .. '. ,,,_ . .. .... '...... '—.,,._A.- ,.,

. , ,.c- ' '
remedo grotescoe trágicº dª? 65 dª Íllgldtºllà («Om Z.)..ihb "ll“lººª lnssnna Alemanha ! Um em“, ,, D.,-. .;,.,|,1,,t,,m mmm bem houve “um I.,, de sepªrªção desesperado de quem ama enter-_ plehdores do primeiro imperio. de francos. . Albeptº Souto ria qllo lhe foi dada por aquelas oe- crntra a qual os padres bramarain notadamente aquele a quem uniu

réis Decadente &. instrução. deca- () .Um/r) m ír'v-rmany, (amtu- fileputudu) lebres eleiçoes de ba- pmoo. onde Incomparavelmentv mais do que em a sua vida e a cujo nome, honra
- « - - » - - -' — —— tanto :nmfuo correu. ninvrueni quer Portugal. - - -

- mo decadeutcavnindº Pªlº“? tentar h-ltºf .undao .» . º . ' , 'ª _ . . e tr-mtudldado a su vui -
hlpo- gente Odºn“ % "_ l . lª colosso britanico ,, quer ,nas rolo- “A CREAÇAO ir ao poder para hear a merce do ex- Pois a lei de separação meteu la lª“ i ] ºl «',.(o É” , l_1 ª"? 5113“, Idªde ª' rªçª “96%“ (ªiwa). nqí (o. . ª.". l' fw] “ ,. . . _ ”. presidoutedo ministerio. em cala-ça a um bom padre, M. IDAM; ÍSsassma. "ªº“ "wºw“

' 4]. “ estªvmn o exercltº 9.3, Vidi]; (:'(). “lite 'ÍlllJ lh]. "“ lUl'NlAH, OS In? 9“ deª “ Hlslºrlª dª Arvore“ < Depois, (“Kªlil—Ilº CS .ÍÚI'Í'lÉliS. O lidhbé Eátitvcnet. Cura []" “U“L'Hlºnd 5? Elba il. IllOl'ÉG contrib tuln "le

brum “em,“ .e industrial cujo cmp, mo- ses veem LOIIIÍPXHOI essa terrivel . 1 _ . . governo tem de resolver a grªvíssp ((ir-ars) ai por 1911, a fundação de vmha manchar a emstencia, ro—demo e pozitivo, inauguravajá, “Wªtª; escrita "ª“ Cªl—“íª“ dªtª Antonu “"elª dª "PVH“, º me situação financeira que liceu de uma ªªaººlwªº Pªrª ªlinhªr 05 W brinde seu marido de iinproperiosSªbªtinª“ o ciclo heroico e 1-0- grandes embalagens como na maisconsagrado poeta, que tao. belos hei-amia da guerra da Tripolitana, 353823233]?ªjoerceados nos seus e de infamias?
Wºº—(lilº. iludem definitivameu- lnSlínilqeanto fllunlnlullharia, irn- versos tem dado a nossa literatu- 51:11]“Zilªh?“movgfeuºgágtrªlªpªfiªr): Os padpm Wªndº o pensamom Madame Caillaux não cometeunana o- me os um amentos do seu º * “ ª " ª ª “ ' "" ªº '

     

  

   

  
   
  

  

    

  

     

  

 

to no campo de Waterloo.

Admirevelmente compreendida.

a epoca e o futuro, do outro lado

das fronteiras; as fisionomias cal-

culistes; previdentes, frias do

Moltke & de Bismarck, souberam

imprimir no povo germauico a foi-

ção nova, a nova orientação que

era já nesse tempo a. unica garan-

- tia de triunfo nos nossos tempos.

.. ,quuento o oficial francês jul—

' gnv; que as guerras de então se

| “faziam Mas como as da Argelia,

-, .Wotondo mouros atrevidos e

- .fauuticos ou pondo chapeu na pon-

' to da espada. ou a bandeira a fren-

-te de meia ' de bravos como

mn Valmy, em Verdun ou na pon—

' itu de Arcoli, o oiicial alemao fa-

'mplunos de campanha, estudava

terrenos, parava doente do pro-

.. ;: das comunicações e dos

“transportes, trabalhava com o te-

. 'ilegrato eletrico e com o caminho

de ferro, fazia. calculos matemati-

oos, preparava a. guerra scientifi—

ca, em resumo.

." . Ora de então para cá, seguin-

ªk-“º : '
PP... ' . :

imperio pela mais completa " au-

daciosa das ooucorreneias.

E' que os alemães lizoram do,

comercio uma sciencia e se apro-

veitaram os homens de _saber para,

dirigirem os laboratorios das suas!

fabricas e clic-ines. aproveitaram

tambem os homens de saber, os

professores, para lhes dirigirem os

seus comerciantes.

Da sciencia e da escola, de que

entre nós ainda na patria muito

se desdenha oque apenas no pa-

lavreado se exalta, fez a Alorna-ª

nha contemporanea a base do seu

engrandecimento.

O antigo ministro francos Ti-

rard, lamentava que os lrancczes,

sendo tão bons produtores, não

fossem no mesmo tempo bons co-

merciantes.

E' que, efectivamente, os lªran—

cezes descuraram imenso e sua

instrução comercial o praticaram

o erro de deixarem a mocidade

deslumbrar-se com o engodo das

carreiras liberais, em vez de &'

  

ra, dignou-se lnnn'ar-nos Com o

olerecimento do seu ultimo livro

—A (oração, Vida :: Historia

da. Arvore de que araba do. pn-

blicar—se a 2.” edição.

Agrarlecenmspenh nados a ofer-

ta do ilustre poeta e dela falare-

mos no nosso Reg-isto.

_ ___—”._—

l intervenção no Mexico

La para o Moxico não se está

Com meias medidas: quem cair nas

mãos do inimigo é logo a vida fora.

(ls generais não são generais, são

carrascºs.

Andam a compila a ver quem

mais manda matar. Prisioneiro que

apanhem e homem fuzilado. .

U sinistro Huerta, o presidente

daquele açougue de carne humana

que tanto tem dado que falar é que

pensar ás chancelarias. está agora

suplantado já na ferocidade por um

selvagem ainda maior—um tal gene—

ral Vila.

. Ora este Vila tem a especialida—

de de dar cabo dos estrangeiros.

Americanos e inglczes que lhe não

agradam, um tiro na barriga e toca

a andar. As potencias alarmam—se

Os .consules e ministros berram. Ber-  

uma greve. ia anunciada. de ferro-

viario.» do estado que querem me-

lhoria de salario e que deve ser de

dar mais agua pela barba de que deu

a guerra com a Turquia.

Em vista do que, o rei anda

atrapalhado ao fazer desta, por não

encontrar quem queira o governo.

Lá em italia. . .

A maria em llspnln

Ora devia ser assim mesmo que

nos haviamos de dizer, para pa-

garmos a esses espanholitos dos

jornais que a toda a hora difa-

mam Portugal, as patranhas com

que mimoseam os seus leitores a

reSpeito do nosso paiz.

Devia ser assim mesmo, que

nos haviamos de contar o que se

passou agora 1a, pelas eleições.

A guarda civil não teve mãos

a medir. Foi pau e agua a. jarra.

Mas em muitas partes não foi pau;

foi peixe-espada o chumbo blin-

dado dos revolveres e espingardas,

o que tudo somado deu algumas

mortes e um sem numero de ca-

 

to do arguto revi-rendo, encaminha-

riam a freguezia catolica para certos

estabelecimentos comerciais e estes,

em troca, contribuíam para a asso-

ciassãosinha de socorrºs aos padres

em disponibilidade.

O sr. abade Estevenet, poz—so a

caminho de Pariz e desatou a confe-

renciar com os comerciantes. E tan—

to conferenciou com uns e outros que

encontrou um agente de publicidade.

uns condes, marquezes, etc., etc.

Gente muito nobre e catolica, da in-

timidade do Papa e dos bispos, que

resolveram auxilia-lo organisando

uma grande sociedade.

Reverendo ltsteveuet, ja se sâbc,

ficou acionista com a mim nos bons

dividendis. Esportolou—so com a im-

portancia da sua acção, arranjou

mais acionistas, mandou dinheiro

por uma pá velha para a sociedade.

Um dia, quando quiz vêr uns docu-

mentos, disseram—lhe os socios que o

conde que os tinha, morrera—fuzi-

lado por um raio !

De um raio se levou o padre que

percebeu logo que tinha caído nas

mãos de uma. quadrilha de catolicis-

simos escrocs e vai daí não parou se

não na policia a fazer a sua queixa.

E' o caso de se dizer que guar-

dado está o bocado !

um crime que a deslionra : prati-

cou uma acção que arranca lagri—

mas porque comove prot'undmuente.

Seu marido que estava no Par-

lamento, logo que soube da tra-

gedia, demitiu-se imediatamente

de ministro e correu a abraçar na

prisão a esposa que assim lhe da-

va tao heroica prova de dedicação.

Devia ser um momento angus-

tinsissimo, indiscritivel, e desse

encontro!

Essas lagrimas misturadas, do-

viam contudo consolar as duas al-

mas caídas no abismo, como o me—

lhor dos balsamos e o mais grato

dos alívios.

A" mesma hora, Calmete, o di-

retor do Fry/aro, agonisava.

Que consolação levaria da vida

esse odiento personagem que as-

sim se desgraçou lançando a des-

graça sobre aquela familia *?

Não sabemos. So sabemos que

o gesto de madame Caillaux hade

servir de aviso aos caluniudores

de profissão, aos prolissio

ma língua que, para exploram
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_ Cinco dias bem passados
Pela Politica ' . ºº'. “ªªª-Relªcªº. ªº ensinº “EVER "'

,».

, .

___—_
__— prunano com o ensmo industrial.

“!

_ .

33— tese—Itelações do ensino
“ºu“ mªul-[

Ima l

—

primario com o ensino agricola.

,

A
,

tª'-”fem são ema vila e decida
[193ng— ,

tivas. Assim, haverá um passeio pa-

ra a demonstração das teses sobre o

A f _ h' (1 f” _” q 1 ensino da historia patria, visitas a

Meu presado Rui. ' Entre esses velhos ros/armªs o « “Sªº fl" &? (Mm-be e .en

dr. Garoa o (“astro destaca no seu li- demora, ª!“ Pªulº!“) log?“ “”que

_

. .

vro dois antigas reveladores dum corresponde a uma necessidade
Relator-|O

d& CºmlSSãO
de Na &

Vegaçao da Uniao de Agri- '

cultura, Gomercro e Industria

   

  

  

  

           

  

                      

  

    

    

  

  

  

                  

  

  

  

 

  

  
   

    

   

 

  

  

  

   

  

      

  
  

 

  

               

  

  

   

   

  

  

                         

  

  

    

  

  

                        

  

     

  

  

 

  

 

  
  

  

     

  

   

    

  

  

  
  

    

  

        

  

  
    

   

 

     

  

  

    

  

  

  

! Um impertinente incomodo in-

testinal, que parece agora tender a

modificar—se com a lactobacilina,

, _ comprimidos de fermentos lacteos

' que eleminam do intestino a dora

daninha que ali se desenvolve e lhe

* . , perturba o funcionamento, não me

tem permitido mais que o tratar, e

com dificuldade e atrazo, dos meus

deveres profissionais.

Dºahi vem esta prolongada ausen-

_ cia das colunas da sua Liberdade on—

' de o meu amigo e 0 Alberto Souto

pontificam com correcção, de modo

a torna-la acessivel, pela ausencia de

irritante acidez da prosa, ao paladar

eanesilo dos thalassas, como hon-

rosamente mc classificam.

Ora eu não quero ctcrnisar a já

celebre descripção da nossa viagem

vl a Serra da Estrela porque não me

ç proponho transformal-a numa. daque—

l

   

  

 

  

  

  

  

 

   

varias escolas como : o Instituto Fe-

minino de Educação e Trabalho,

(Odivelas) Liceu.—z Pedro Nunes e

(sªldº espiritº dª justiçª º' de amor nacional o em segundo logar por- Pªssºs Mªm)“, Cªsª Piª- dª Hªllº?-

rtliblcrdadr. a parte e cªnto a violen— que a querem todos, unionistas e ªcao—tiªgº? oi?]??ltâ ulpâa iglgdçdii

cm (a seu cão a l im ios a e ( no em - .,
ª “ - ªs : ª

propria dosespirito da epoca.[ “quam“??? (131.6 teem & (“ªura Cpuservatorio dº Llªbºfl: em (lu? ªº"

Os dois artigos completam-sc e “Stub mtª “11 ”Telmª, “* D ena rao executadas as cançoes premiadas

fixam um grande respeito tambem Gºnzªºlmnmª dª trelflºndª respon- "9 concurso de .ºª'ªfªªª' Escºla'“

pero patriotismo local, pelo bairris— salinidade em que morreram se ªbº”? Pºr ªª.“? “gªr, _

[110,601110 se diria hoje, ao mesmo por sua culpa o Paiz viesse ator- d— l'ºltººªãªlªºld?fgºugfºª
ªºlfz Pªrª!

tempo que envolvem um espirito de nar-se a docil e malaventurada _unous raç 0 (ªª .º'ªºs ”Spºt“ eª

latente revolta contra o dominio se- - - , - scràocgualmente
inauguradas duas

nhorial.
presa da Injll'ulle demagogia.» exposições na Sociedade de Geogra-

Diz º primeiro :
Isto fizera o sr. Brito Cama- fm de Lisboa: uma de plantas de

o.Qualquerui,—:mlw
rhrGuar- (1h? "n “PFL-[lo da Lucta de i.e.,—(ªu- file—lºlita 33331 ($$$)—2133313CZE—,

(la que for viabilizar-sc ([o con- fªlº?” "”'mm'ª' Lºt/º ”º' dª“ se- e quadros parietais; a) dutrd sªra

CPH“) ou, de? vis-inha seu. ao sc— (“”ª”“), POW/'""; ”' [tepubllca dava constituida por brinquedos para.

“bar da Pill], pague com, mora- a, noticia,— dc. que a tentativa da, crianças em idade escolar. —

b'fi""'º' 'iª"""'ª'bª"""”"" “ ““”“ fusão dos dois particles halo-ia Art. fifª—Haverá duas ordens de

sara da (hem-(la e do smc tr'r- corado 770)“ não ter sido ”,“in sessões de trabalhos: as sessões ple—

“710 ªºº'ªº ªlªª'i'ºªº & ”(lidªr-' ',] ,, ,. , , A (» 'l '(b'j'c (h,- narias destinadas ao estudo e discus-

E º segundo:
(' “"/(.“ É um ª“; ( º M .; i a são das feses; e as sessões de secção

«().s “z,-ame,. da (sua,-([u. nommaçuo do novo partido.

campi-am (ndo isto . . . e so' as- Vc.—se, pois," que os calculos

sua 0 nao cumprirwn . . . tpdo fill/taram, por completo, ao Sr.

" .º'"º'”º""º."'º kºf/ª Pºr Nºm" Camacho que na fusão via a

rms' (lmul'lbm-me as (“suª ,. unica possibilidade de fazer fuin-

your algumas candidaturas no

proximo acto eleitoral..

Mas a quem caberá a res—

destinadas a elaborar os votos do

Congresss e a ocuparem-sc doutros

nunca mais entrem em nc-

nham do.—- do:—e lugares de ja-

ponsabilidade
de terem gorado

as negociações ?

cio 1? limite 'de Agricultura, Comer- ! ctivos governos, fazendo dos portos &

. : nu nstua. integrando as forças l portugueses a sua estala, drenando a ]

Vivas da Nação, tem procurado a so- emigração nacional e o comercio de '

lnçuo dos problemas mais instantes exportação, obtem fretes que no ul-

da nossa vida economica. E um de- timo ano não devem ter sido infe-

les e o que se refere a industria dos rioros a vinte mil contos. lª) as tari—

trausportcs maritimes. fas desses fretes impostas aos uos-

l'elo mar fomos grandes e o des- sos portºs para o trafego da Ameri-

vendar dos seus segredos conduziu— ea do Sul são por reze; mais eleva-

nos a. todos os pontos do globo, tcn- das do que as (,ixigidas desde os seus

de Side a audacia dos nossos nave- proprios portos. As prilmmanm' ga-

gadores que nos diferenciou dos ou- rantiram—lhes a posse indisputado do

tros povos da península hispanica. nosso mercado de fretes, que oscila

tornando-nos uma nacionalidade iu— mais ou menos conforme as combi-

tegra o una. cujos oometimentos he— nações do rim/. A esta circunstan-

rorcos permitiram arrancar a liege— eia vein juntar-se a frequencia dos

monia maritima dos povos mediter- navios transportadores de carga clue-

raneos. Por seculos foram vistos os garem aos seus portos já sem praça

nossos carros em todos as partes do para a receber, tendo ou de esperar

Atlantico e do Indico e até nos ma- por outro navio do rim; ou sujeitar-

res da China. A nomenclatura se a uma forte depreciação quando

geografica ainda hoje regista o produto o, como tantas vezes su-

nos diversos oceanos, em ilhas, bai- cede. suscetível de detioraçao. Entre—

xros, cabos e outros pontos assinala- tanto. o cliente, contando com a re-

dos, a frequencia. das nossas carave- [nessa. lixada, sofro os inconvenientes

Art. 5."-—Durantc ,, discussão las_e naus 'e a continuidade duma deste sistemaalue não tem atualmen-

das teses nenhum orador poderá politica nacional em procurar novos te similar em paiz da Europa, onde

campos de expansão comercial da todos dispoem de marinha mercante

  

   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

              

  

  

 

  

   

     

  

   

  

 

  

   

 

* las viagens de Miguel Strogoll, ou

semelhantes com que o espirito de

Julio Verne, ou dos seus colaborado-

res. encheu volumes no seculo pas—

lhe distribua

Art. it.”—Em todos as sessões

uteis do Congresso havera meia ho—

ra, improrogavel antes da. ordem

para assuntos de caracter geral, mas

subordinados sempre aos fins do Con-

gresso.

assuntos que a Mesa do Congresso

; sado, fazendo as delicias dos nossos

1 avós nos socegados serões" familiares.

1
Mas, passando nós pela Guarda

' para atingir a Estrela, e sendo qua— mdf,, do concelho.»

' sr desconhecidos da nossa região [ªº "aro . l vi 11 c' da lª

! aquele districto e a. sua velha capital, ª º“. . '! lº. ª º º" "ª º '

' ou antes sendo apenas conhecida por | mªil“ hºJº "”W“ .Ífºl'ªÉIW'.“ frªse

llapidar, e agora ja historica polos

ser uma terra feia e espera de con-
.

sucessos dos autores tempos, dum

l [
.

-

i tornos no se vê na ro'ar cá de bai-
. . . Diz o sr. Camacho ae ao sr. , , , - -

x daqlinh ' f r lag Jlando º,. ali seu galardoado correligionario, meu . , q ,— , “ª“ dª palavra por mªlª de 10 ml- ' ) « —
-

º: . . ªd º “di, (1:16 ha frio de caro Rui. correligionario esse que Anton-20 Jose, o qual que)-ra. que nutos e uma só vez sobre a mesma P_atrm _I ortugncsa. Us abdes da po— propria para a satisfaçao das suas

22311138 dhªaiidg a zngve ª cerrar as tambem êseu confrade na imprensa, o novo pintado se coutmuassc a tese a menos que a Mesa do Con- lomºªºlãtºrlnªémªânªlt: ª entrªdª “0 Gªlgºnºlªª ª_ºº'lºmiºªª- _ .

' ortas,e ata ªl, as 'anelas não dei- não tem atualmente justificação al- denominar Evolucionista o que gresso entenda dever autorrsar o amp 31h“ 0“ Tºª Cºllttjndºresy Numa fºrmula «tonelsai'iodc di-

P p 1 ' gnma perante a lei que se acha cla- não poderia ser aceite pela uso da palavra pela 2.“ vez. Os re- º “ºssº ª ªlªmªntº l!!ºgl'ºsª“'ªfmº“ “fªfª-ºº (INB ºª 1103503. _tíªllªllºl'tºs ma-

te acentuado das coisas navais, fo- ritimos são caros, dihcientes e incer-

latores usarão da palavra sempre

que o desejarem.

Art. 6.º —Nas sessões de abertura

e encerramento consagradas aos dis-

cursos usuais, votos imitidos o dis-

tribuição de diplomas de benemeri-

tos,. da instrução só poderão usar da

palavra as pessoas que para tal se—

jam convidadas pela Mesa do Con-

gresso.

Art. “?º—A Direcção da Liga P __

portºs da Atrlca e da. India, apare-

tos.

Não é só de hoje que se ividon-

cia a importancia c gravidade desta

magna questão dos transportes ma—

ritimos.

Pode dizer- se que nos ultimos

dez anos tem servido de tema a es—

tadistas e a particulares. a todos.em—

lim, quantos veem nas dificuldades

impostas ao nosso comercio externo,

pela incerteza desses transportes que

ram sucessivamente reduzindo o

campo da nossa atividade maritima

comercial, acentuada hoje numa do—

crescente exportação de produtos que

de forma alarmante esta careterisan-

do o nosso comercio exterior.

Ainda ba meio seculo os nossos

navios saiam alegremente empavcsa-

dos a caminho do Brazil e doutros

sizes da America. frequentavam os

xa de ter oportunidade dizer alguma
_ ,

coisa sobre ela, demais tendo aqui a ramento ºªtªbºlfmdª em _ªSFªtªl'ªiª

mão, como tenho e já lhe disse, um de direito publico e de direito pri-

repositorio completo que o espirito vario.— ' . _ *

l investigador do dr. Grama e Castro, Tinhª porem lllShfÍºªCªº 0111 01)-

'

tros tempos em que o costume fazia

pertencente a uma das mais distin- .
. . A _

— tag e antigas familias daquela cidade lei no chamado direito consuetudrna-

conseguiu coligir na sua interessante flº dº que certamente V. já deve ter

monografia sobre o districto e diocc- ºllfldº fª)!“ nª ªmª de (“"ªltº Pª-

trio. Hoje não.

se'egitanienses.

. .

' lhe disse já A menos que queira invocar-se

União Republicana. Quem tem

razão, não sabemos, nem nos

importa saber. 0 que sabemos é

que, alguns evolucionistas e en-

tre eles o senador Abilio Bar-rc-

to, que nesse sent—ido já fez pu-

blicas afirmações, não viram

com bons olhos a finta-arisiqencia

do sr. Antonio José . . .

f
Foi assim que eu

. _
_

' qualquer corsa sobre ª fundação e & tlªdlçaº, de derrubar “38d? epiatr- . . _ _ escolhera os relatores das teses.

remota origemvda ªdªº!“ ª suªs “M!“ car ºutfºªfiªjtºª que ª “'(Ílºdªflº_.de Diz-SH, ªtª, (I“/fª alguns .sena- % Unico—Quaisquer outras cx- ciam frequentes vezes na roda de assim constitue uma das causas do

, l tlgªªªfºl'tlflºªçººª º ªmººº “ªº flº!" hºle Chªsmª“ º bºm' ª? “ªlvªlªl'ª' dores e dep-atados desse partido posições, relatorios ou comunicações Macau e no porto de Billy, sem fa— seu cstngnamento e ate notavel di-

“ »
Xª de dser talllllbem cªntar-nl? ªqui ?l— ]. “ªlªs então) mªlfªmlêgºr

Pol'iel'á ])eHSªm, e)" ,íl—iaquse no Unionis- sobre 8,8 “nan—rias do programa ªcí- lªr DOS pºrtos Dent—d'amerí
canos, lll' Iullllliçãº, Sl' Olharlllºs para ils rela-

l G
Sm o temp o ª º

,, ,

-
” _

_ , , , 1 , _ , , . , mente as 5335095 em que fºlem re— por es, o nosso comercio, que nesses As propostas porem. nao teem

. completos que se conhecem. se nao coaduna hºje com os senti- rª» "iªnª quer "03 Pªrª?” que latadas as teses oficiais sobre assun- meios de condução tinha o seu mais sido levadas a efeito resultando daí

Muitos daqueles costumes passa- mentos dº Sººlªblhdªdª “”me-"tª?, cºm tºdª Gªtª» trapªlhªda º 3"- tos identicos. e incluidas depois no garantido instrumento de permuta. &. agravamento dum mal que se não

tem da tradição oral para a escripto quer manter-se º 80 PrºtªHdBJf'ª'ºl- Camacho será o menos prcjmli- Livro do Uº'ugrcgsº se as comissões Hoje desapareceu a bandeira nacio— for debelndo a tempo, causara irre-

c assim poderam ser recolhidos pelos ficar, quando tantas outras trªdlçõºª cado. Senão, pe,-Bmw . _ _ das sessões assim o entenderem. nal de Brasil, onde todavia conta- mediaveis prejuizos ao nosso comer-

deste bom, e generoso povo portu- __
Todos estes trabalhos livres mos com um milhão de irmaos nos- cio externo, afora esta indiferença

sos ali honrando o nome português com que se olha para o escoamento

investigadores a quem, como Hercu-
_ .

lano, o novo criterio scientifico da gues, t?º respeitarem ª tãº santas,

historia nada deixava desprezar. teem ªldº demolidas Pªlº camartelo

Pois o nosso grande reformador democratieo ? .

dos estudos historicos elogia frequen- Como bº)“ “l'ªmºªl'ªººº que ª:

temente os antigos costumes daGuar— meu caro Rªb ª!" lhe dªlxº ª Pªl“-

da considerano-os
os mais velhos gunfa ricerca da chamada justiça po-

que se conhecem e portanto precio— pular para que tão desastrosamen
te

sissimos como elementos de estudo apelam ºª Sºllª eorrehgronarios
º

para a apreciação e interpretação dos (lªsªnhª Gªtª divagação.

forais.
Cherublm Vale Guimarães.

W,__..___
-————

os jornais que escrevinham e en-' Lamentemos o ato de Madame

venenarem os adversarios que Caillaux, mas—oh
! não seriamos

odeiam, não exitem em se servir sinceros se o não nzesseiuos—cur-

dos mais baixos processos e das vemos perante ela a nossa frente

mais indeoorosas vilezas.
comovida que algumas lagrimas

As famosas campanh
as de m0- de. comoção, não podem deixar de

validade dos jornais de chanta- humedecer!

ge, feitas sempre por individuos

cujas entranhas são feitas de ran-

cor e peçonha e cuja moralidade

é tão baixa que se traduz na indi-

gnidade de que se servem; essas

campanhas pessoais que em toda

a parte estão caindo no descredi-

to por só revelarem maus intuitos

& perversos instintos, acabam de

ter no gesto de Madame Caillaux

— um corretivo retumbante.

Ou esses jornalistas mudam de

processos ou os processos para

com esses jornalistas teem de ser

os de Madame Caillanx—a gran—

diosa figura de mulher, dedicadis-

sima e pundonorosa, que acaba de

ensinar aos homens como so pa-

gam campanhas dessa ordem!

Os jornalistas sérios, que fa-

zem da bondade, da justiça e da

honra o lema da sua profissão,

sentem-se nesta hora tranquilos

_. como a propria consciencia.

'i
Mas os que teem passado a vi-

lº 1 da a atribular o proximo, a des-

l

acompanhados
das conclusões deve-

rão dar entrada na secretaria geral

do Congresso até ao dia 7 de abril

proximo, de cºntrario não serão

apresentados no Congresso nem pu—

blicados no seu Livro.

Art. 8.º-—-As actas Congresso;

relatorios e comunicaçóes serao re-

unidas e impressas, constituindo o

Livro do Congresso.

[ I—I)OS CONGRESSISTAS

Artº 9.º——Ha tres categorias de

congressistas :

a.) Os honorarios, que sao os

presidentes, vice-presidentes das ses—

sões e membros de honra do Cou-

gresso. .

b) Os congressistas ordinarios cn-

ja quota de inscrição o 1 escudo

teem direito a tomar parta em todos

os trabalhos do Congresso, ao abati-

mento nas linhas ferreas. e a rece-

berem o Livro. Devem estes congres-

sistas comunicar ao Secretario geral

do Congresso a sua inscrição até ao

dia 7 de abril improrogavelmente
a

fim de lhes ser enviado o respectivo

bilhete de identidade.

0) Congressistas aderentes sao

aqulêes que se inscreverem como

tais até ao dia 7 de abril satisfazen-

do a quota de 50 centavos. Estes

teem apenas direito a receberem o

Livro do Congresso e o bonus esta-

belecido nas linhas ferreas, para o

que receberão o respectivo bilhete

de identidade.

% 1.º-—Os socios da Liga Nacio—

nal 'de Instrução que estejam em dia

no pagamento das suas quotas po-

dem-se inscrever gratuitamente
em

qualquer das duas ultimas categorias

de congressistas
.

Art.º 10.º——Os membros do Con—

gresso recebcrao do secretario geral

o seu bilhete de identidade logo que

remetem a sua quota de inscrição a.

secretaria do Congresso, sendo a

apresentação dele indilpensavel para

serem reconhecidos como Congres—

sistas.

PBOGBADIA

no p “

honmo congresso organ

em lisboa

[——DO CONGRESSO

Artº 1.º-A Liga Nacional de

Instrução, em cumprimento dos seus

Estatutos e tendo em vista o aper-

feiçoamento dos nossos ensinos :pri-

mario e normal primario, promove

em Lisboa nas ferias da primavera

de 1914, nos diaslõ, 16, 17 e 18

de abril o seu --'L.º Congresso Peda-

gogico.

Artº 2.º—-0 Congresso será cons-

tituido por quatro secções onde se—

rào versadas as teses seguintes :

Lª SECÇÃO—Educ
ação intelectual

1.“ tese—0 ensino da lingua ma-

terna e noções de literatura nacional.

2." tese—0 ensino da arimetica

e geometria.

de 20 mil contos arrancados á eco-

nomia nacional e quasi inteiramente

entregues ai.—x marinhas mercantes es—

trangeira“. lªaiz dc limitadas possi-

bilidades economicas como o nosso.

não pode nem deve abandonar um

factor importante da sua propria ri—

queza. Basta o enunciado de alguns

numeros para a comprovação do que

dizemos.

O movimento total das mercado-

rias carregadas e descarregados dos

nossos portos, em 1910, (ultimo ano

estatístico apurado) foi de 3.683:õ_18

toneladas. Como é reservado a ban-

deira nacional o trafego feito pela

pequena cabotagem e aquele que

exerce entre os portos do continente _

e os Açores, como reservado & tam- '

bem o trafego entre a metrópole e

os portos das colonias portuguêsas

do Atlantico, lica a tonelagem de

mercadorias reduzida a 3166318

como exprimindo a da navegação de

concorrencia aberta a ativididade de

todos os paizes. l'ois neste caso a

participação e de 2 ºk,.

Mas não são só as mercadorias

que constituem o elemento a contar

nas industrias dos transportes mari-

times; os passageiros formam a par-

te do capital que dada a intensa

emigração dos ultimos anos e a re-

gresso definitivo ou temporario du-

ma parte dos que vivem longe da

)atria, teem de dizer-se, com magna,

que nem um só dos passageiros le-

vados ou trazidos nas duas princi-

pais correntes da nossa emigração:

e desde ha muitos anos se vem acen- America do Sul 0 America do Nor-

tuando de forma iniludivel. A8 com- te—foi transportado em navio por-

panhias de navegação estrangeiras tugucs.

fortemente subsidiadas pelos respe-

e contribuindo com o seu modelar

esforço e dedicação para agrande

obra construtiva da Republica, nossa

irma dilecta. E se com 0 Brazil se

dá esta singular omissão da bandei-

ra portuguêsa trafego dos seus por-

tes, com mais fundada medo se tem

manifestado esse desaparecimento

doutros peixes, com os quais mante-

mos intensas c constantes relações

comerciais.

Enquanto a navegação se com—

punha dos pequenos barcos impeli-

dos pela ação do vento, com uma

exploração medica, vivendo a vida

modesta do pequeno trafego quasi

exclusivamente feita entre os paizes

exportadores e Os directos consumi-

dores. a nossa ação comercial-mari-

tima manteve-so desafogada e o seu

esforço servia poderosamente aí nos-

sa expansão economica. Quando, po-

rém, apareceu a navegação do vapor

e a industria metalurgica ponde 'fa-

zer as exigencias economicas dos

grandes oolossos maritimos, maravi-

lhas do engenho humano, quando

esses navios receberam avultadas su-

bsidiaçoes, caraterística formulado

protecionismo invadindo quasi to-

dos os grandes paizes, entao o nosso

decrescimento manifestou-se dum

modo verdadeiramente lastimoso que

por vezes se tem procurado reme-

diar, mas sem se conseguir obter

dos governos o justo deferimento as

pretenções do renascimento da nossa

marinha mercante.

As consequencias são palpaveis

 

  

    

  

 

  

  

  

        

Jorge Severo.
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Expediente

Prevenimos
os nos-

sos pregado
s assinam

_ _ , _

tes que vamos man.. 3." tese—0 ensmo das sciencias

(! r _ . 1 da natureza.

& Pªl “ 0 cºr! fª º ºs 4.“ tese-4.“ parte—O ensino da

Pººibºs das assmªul' historia e da instrução cívica. 2.“

ras vencidas e & Yell- arte—0 ensino da eouratia e da

P , 8 ::

cer até ao lim do mez Prºpªgªnflª ªºlºmªlg
_

de abril;
5.“ tese—U ensmo da economia

C m a (l _ , l .. e da higiene domesticas.

'º º ("º ªçaº 6." tese—O ensino dos trabalhos

dos recibos nao co- femininºs,

brados nos acarreta a." SECÇÃO—Higiene escolar

grandes despesas, es— 1.“ tese—Demografia e higiene

pel—amos que
os satis- mfwtlª- , _

façam ao serem-lhes
Preparação dos professores pri—

apresentados
.

marios em materia de higiene esco-

lar.

HdVOgado

Necessidade da inspecção medi-

W

ca escolar.

2.“ tese—Edificios
e mobiliario

João Ferreira Gomes, pro-

fessor efectivo do Liceu de Ami-

sob o ponto de vista higienico.

3.“ tese—1.“ parte—0 desenho

ro, e antigo borrego da Sé de Vi-

seu, abriu o seu escritorio do

e os trabalhos manuais. 2.ª parte——

advogado na rua da Revolução,
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% unico—Em harmonia com os tal efeito, foi prolongado ate 20 do

Estatutos da Liga (: vedado toda a corrente o preso para a inscrição no

discussão que envolva materia reli— Congresso Pedagogico. promovido no ,

giosa ou de politica partidaria.
Porto pelo Sindicato das Professores

Artº 12.º -— Toda a correspon- lºrimarios de Portugal.

dencia, relativa ªº Cººgfºªªºv dºw“ Ato agora já comunicaram fazer

rã. ser dirigida ao Prof. sr. Antonio a concessão dos bonus de 50 ºla aos

  

  

  
   

 Jogos e brinquedos.

&.“ tese—0 ensino da ginastica.

3.“ SECÇÃO—«Educa
ção artistica

1.ª"têse——A arte na escola.

f
í
t
í
i
í
f
i
f
i
i
f

   

il , pedaçar () socego e a, felicidade n.” 3,1." andar (antiga Areni—

_ , ,, , , _

; "';
alheia para satisfazerem mesqui- dª cºmº ªº ªlgmª)-

d' 2.“ttese--O ensino da musica e Anº 11,0 __ 0 (50,1ng8] é didi ªpªrª: Sâgãâtgããpkâxergàcgeº
dãe Cºa; conghressàstais as O(pmprapgãrs dês Ca-

! ', .. , »
'

o ceu o.
'do elaDirec ãoraLi a leciona

_ ", * - mm Os e ferro o ae o ou a,

. 'ª.' ; . nhos gd]?! aº leremtif'aâOtÉg É;
—m

3“ tese—Arquitetura, mobilia- diª, Ingtrução, áçqual congpete tomar Geografia dº Llªbgª—
dos (Ja-ninhos de Ferro Portuguoges

hl nªh, ª". caso o zgaro seu .
%% Os socialistas do Strasbnr— rio e decoração escolares.

todas as medidas necessarias á sua
* *

e Nacional dos Caminhos de Ferro,

' l . *! tremecimento de covardia º de re- go convidaram o governo a proibir a 4-ª SECÇÃO—Bªll“?
“ Profissional preparação e funcionamento e resol- Para que possam ainda ser elei— e a de 75 ºr,, os Caminhos de“ Ferro

&' ' l 'i— º º» vendo-se ª' semelhante ºº' palmatoria e o castigo corporal nas 1.“[ tese—Relações do ensino ver todos os casos não previstºs nes- tos ºs delegados dos concelhos, onde do Minho e Douro e Sul e .Sueste,

" _ hº.
escolas primarias.

primario com o ensino comercial. te regulamento.
0 professorado não se reuniu para esperando a direccao do Sindicato 
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m fazer

) “[, aos

dos Ua-

Vougª,

tugnezes

e Ferro,

le Ferro

! Sueste,

Sindicato

' _ o qual não poderão aproveitar o des-

] (da .a banda de infantaria 24 e

'.l

  

obteraconcessaode bonus nas de-imm-se pelo jardim orgunisando'

mª" emprezas. . . . algumas, bailes infantis.

' _Prep '“ agradaners "ªltªs Aºs viuvo horas. reunidas todos
”mentiras e iustrntivas aos cougres— , ' .

as escolas, marcharam para o teu-
siatas.

_ .

Todas as teses, memorias ou co— tro a assistir a uma sessao cine-

ºªçõªª devem ªºl' ºlll'iªdªª sem matogratica, que a direção daque—

la rasa de espetarnlos ofereceu as

mani _

demora ao Sindicato. a fim de serem

creancas.

Em todo o dia, nesta festa-mao

impressas .; previamente distribuidas

pelos congressistas, para e estudo

houve a menor nota descordante.

W

conveniente.

Sociedade tardo Artistico

Os trabalhos extra programa po—

dem, porem, ser presentes nas ses-

lsta sociedade local, festejando

hoje o seu 18ª' ano de existencia.

sões do Congresso.

promoveu uma série de festas que,

Os congressistas devem enviar a

importancia a tempo de poderem

tendo começado na terça-feira com

uma recita no teatro, oferecida aos

receber o bilhete de identidade, sem

SOGlOS e a suas famílias, ontem uma

soirêe dançante tambem para os se-

cios e familias, termina hoje com

uma estrondosa girandela de'fogne-

tes, anunciando a alvorada, com mu—

zica, e tendo durante o dia as salas

e dipoaiçâo do publico.

A' noite nova girandola de fo-

guetes anunciará o termo das festas

do seu aniversario.

—————OQ..
—-——-

Notas pessoais

No fim da ultima semana vi—

mos nesta cidade os srs. ..Tulio Duar-

te, Antero Duarte e dr. Adriano

Cancela, todos de Anadia.

+ No proximo domingo passa o

aniversariopnatalício do sr. F. Nas-

cimento Correia.

+ Vindo do Para, chegoua sua

casa de Pardelhas o sr. Antonio

Pato.

”

Nm escola agricola,

Devido aos esforços do sr. de-

putado Amorim de Carvalho, o sr.

ministo de fomento, encarregou o

sr. Larcher Marçal, director dos

serviços agrícolas do Norte, de ir

inaugurar oficialmente a escola=

profissional de agricultura de San-

to Tirso. no princípio da semana

proxima.

O sr. Domingos Moreira da Sil-=

va, provedor da Misericordia da—

quela vila, que se encontra em

Lisboa para tratar do mesmo as-

sunto, partiu ha dias para ali.

w

Junias Gerais do Distrito

A comissão executiva da Junta

Geral do Distrito de Lisboa tem

recebido de quasi todos as comis-

sões executivas dos outros distri-

tos do paiz oficios de adesão ao

protesto contra o projeto da lei

apresentado ao parlamento, como

fim de criar as atribuições que,

pelo Codigo Civil, competem as

Juntas Gerais, sobre estradas.

Tambem dao todo o seu apoio

a junta de Lisboa nas suas deli-

gencias para que as Juntas Gerais

sejam dados os meios precisos pa-

enormeW de PºVº- ra desiunpenharom as obrigações

Em direção ao adro da Vera- que lhes são iinpostas pela lei o

Gran, onde se planteua primeira que consideram essenciais para os

arvore, o cortejo em grande ex- interesses dos distritos.

tensão, as «cançao empunhando -—i= ,_ _

bandeiras mm, numa ale- A Junta Geral do Distrito de

gd!- estonteanm levantando mn. Aveiro reune tambem, no proximo

tinuados vivas aos seus professe- sabado, para _se ocupar de varios

,mªsao inspector escolar, 5,- patria assuntos de nnportancra e entre

livre e & Republica, era surpre- eles de protesto contra o projeto

andante e comunicativa & alegria de lei a que acima aludimos

pela. festa da arvore.

' =Depeis de tocados e cantados FªleCímentº

Na sexta-feira da semana fin-sitios hinos pelas crianças, e cor-

tªp oeguiu para a Praça Mar- da, pelas 10 horas da manhã, fa-

leceu nesta cidade o sr. Joao Joa-ªm de Pombal onde se plantou

' 6% More, sempre ao somde quim Gamelas, vulgarmente co-

" nhecido pelo João Areias.e hinos.

“ultima paragem foi em fren- O falecido que devia contar

uns trinta e quatro anos, era mui—“Abe quartel do mtauteria 24,

' novamente se entoaram hi- to conhecido e estimado em toda-

soªndodepois todos para o a cidade, não se pelo seu belissi—

', publico onde houve nova me caracter, como pelo Seu genio

' ",g'ínasti'cd e onde foi alegre e folgazao, () que lhe deu

um Web a crianças, e causa ao alcunha porque era co-

   

   
   

 

    

  

    

 

    

   

   

  

   

   

   

   

  
  

  

    

   

   

  

  

  

  

  

    

   

  

   

 

   

   

 

   

   

   

  

   

   

     

  

   

  

  

   

   

  

 

   

   

         

   

  

  

  

conto nas linhas ferreas nem nos ho—

teia, que hão de ser oportunamente

lºlltlli

 

 

lim

nesta cidade

Manhã de sol claro e radiante

anuncia que o dia da festa das

ereauçaa vai ser bolo.

0 astro-rei vem associacao a

festa da infancia, espargindo por

este belo Portugal os seus raios

de ouro faiscantes.

“No mais humilde casebre,“

criancinhas despertam com o pen-

samento na sua festa, e tratam de

envergar os seus fotinhos que as

mães carinhomsi com antecedeu;

'de lhes haviam preparado para e

grande dia.

Aos acordes das musicas e ao

esbalejar dos foguetes anunciando

o principio da festa, logo ao rem-

per d'alva, as crianças batem pal-

mas devcontentes. E' uma aleluia

de alegria para a infancia traqui-

na e buliçosa, que so descauçz

após ter realisade o programa que

os professores lhes mostraram.

' *

   

 

 

 

 

 

* a

A festa da arvore é já hoje

uma festa nacional.

Nesta cidade fez-se, anuncian-

do-se no domingo. pelo toque da

fanfarra do asilo escola distrital,

repique de sinos e foguetes.

Aºs 11 horas parada ginastica

na praça da Republica, com a as—

sistencia da fanfarra dos asilados.

Ae meio dia, as escolas que se

incorporaram no cortejo, e que

eram as masculinas e femininas

da Vera—Cruz e Gloria, as mistas

de "Vilar e Quinta do Gato, a es-

cola anexa, asilos de ambos os se-

xos e eelegios particulares, exce-

pto e colegio Moderne, saiam do

pateo de antigo convento de Je-

sus, acompanhadas por dois pi—

quetes das corporações dos bom-

beiros. A' frente marcha-va a fan-

farra dos asilados e na retaguar-

 

   

   

  

  

   

  

   

 

   

  

 

  

  

  

  

 

'i_ufanteria Matema no coreto, e

em seguida a banda dos asilados.

de crenças depois espalha-

A toda a familia enlutada en-

dereçames u expressão de nossas

condoloncíaa.

nal que lhe pertencia na organi-

sação desse ano

A LIBERDADE.

la exaltaçao deque estavam anima—

dos ameaçavam“ que fariam valor as

suas pretençoes ainda que para isso

fosse preciso usar de meios violen—

tos.

lulorm dollaohlndntritl

llvninllv Caldeira

Segundo as inter-mações que te- Pam evitar, poh, casos de maior,

mºªº ªs ººmlºSõºS dº instruçrto tº prom'deu como devia, a comissão exo—

cnicaee de marinha do Senado, lcutíva di camara ilhavunse.

são contrarias á. discussão do pro—] - —-—-——-——

Neoprro

Foi ha dias registado nesta ci—

dado, o nascimento de mais. um

filhinho do nosso amigo o. dedica-

do correligionario do Arade, sr.

José Nunes da Ana.

() uooiito recebeu o nomo de

Afonso Alberto, sendo testenm-

nhas e padrinhos os srs. Alberto

João ltosa e Alberto Souto.

Aos paes do rccemnascido,

nossas felicitações.

Caça

Sendo a caça um dos mais ron-

corridos atrativos turísticos. a lii-

recção da «Sociedade Propaganda

de Portugal», em cumprimento

dos fins a que se prop-iz, solicitou

do sr. Ministro de Fomento, uma

audiencia que lhe foi concedida,

para expôr uma representação da

Comissao Venatoria do Sul so-

bre um projeto de lei que se pro—

poe alterar as disposições da lei

atual sobre a caça.

=p;

A (huuara Regional de Agri-

cultura, 3." região de Alcobaça,

solicitou do-sr. Ministro do Fo-

mento, para se. interessar junto do

parlamento, para que no regula-

mento da lei da caça sejam intro-

duzidas as seguintes alterações :

Que seja expressame ito proíbi-

do a caça dentro de qualquer ter-

reno plantado do vinho; que essa

_jn'oibição se estenda a todos os

terrenos cultivados seja qual for o

grau de adeantamento da sua cul-

=tura.

lídia de milho

() sr. governador civil de Aveiro

em nome da comissão executiva da

caumra municipal do Macieira de

Cambra. ponderou ao governo haver

grande falta de milho neste concelho

e que se adaptem as providencias

precisas para serem abastecidos da-

quele oereal os povos do mesmo cou-

celho.

Concelho do livrou

Pelo sr dr. Barbosa de Maga-

lhães foi apresentado ao Parla-

mento um projeto de lei creando

o concelho daiMurtosa, com sede

em Pardelhas e constituído pelas

importantíssimas freguezias de

Murtosa e Buuheiro.

Neste sentido foi enviada ao

Parlamento uma grande represen-

taçao com centenas de assinaturas

entre elas, as dos maiores comer—

ciantes. proprietarios e indus-

triais das duas freguezias. Torrei—

ra, etc.

Feira de Março

F.” hoje que se realisa a feira

da madeira,. tambem conhecida

pela feira de_S. José.

Nos ultimos dias chegou bas—

tante, tanto de pinho, como de

nogueira, castanho e carvalho.

No dia 25 abre então a feira

de. calçado, roupas, ourives, guar-

da-soes. chapeus e diversas bijou-

teries.

Ha este ano, no vasto largo do

Rocio um ciuematografo e outros

divertimentos.

Fi BARRA

O deputado sr. dr. Marques da

Costa, propoz ao Parlamento a

anexação da Barra, ao concelho

de Aveiro. A camara de Ilhavo e

outras entidades de ali, telegra-

faram aos deputados pelo círculo

protestando contra o facto.

 

jeto de lei que reorganisa a Esco-

la Industrial de Aveiro e que ai

creava um curso elementar de ce-

mercio e um curso de pilotagem e

marinha mercante.

Este projeto foi aprovado por

unanimidade e sem discussão na

Camara dos Deputados e represen—

tava um grande beneficio para

Aveiro.

As comissões do Senado. pro-

põem o adiamento, com «: funda-

mento de que se lia-de “reformar

todo o ensino industrial do paiz!

Ficaremos a espera da reforma

que nunca chegará, como desde

1891 esperamos que a nossa. Es-

cola seja dado o Curso Profissio-
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e que ate hoje fi-

cou no papel.

Ficaremos a espera, como te-

mos esperado que se mentem e

detem as oficinas de ceramica e

modelação que pelo mesmo decre

to de 1891 nos pertenciam e que

nunca chegamos a ver!

Ficaremos a espera e esperare-

mos até as kalendas gregas.

A proposito começamos a pu-

blicar hoje alguns artigos. em que

depois de algumas considoraçims

de ordem geral, faremos um in-

querito a vida industrial da nossa

região e diremos o que. segundo

() nossomodo do pensar deveria ser

a reforma da Escola Industrial de

Aveir.o

“pe..—__—

Nn_i_icias várias

Um viajante conta que nas gran—

des curruauens dos caminhos de for-

10 da Holanda se «lança o tango co-

mo nas salas do baile.

Que febre de dança var por esse

mundo. _

%% No domingo de manhã

chegaram a Lisboa 400 emigrantes

que se (lostiuavnm no llrazil sem re-

«eio pela fome que, dizem, ali se es-

tá passando.

«'ª—»”:+ lm oficial alemão, com a

barriga a dar horas, sentouse a me

eu de uma locanda e, tirando a espa-

da da bainha, estendeu—a sobre a

toalha.

() criado, um rapaz de espirito,

foi buscar uma forquilha e colocou-a

ao lado da espada. O oficial espan-

tado perguntou: para que é isto ?

E o criado, muito sereno, respon-

deu: para uma faca como essa se um

garfo como 0 que ahi está.

._.—6..—

Fis leiteiras

Sob este titulo dissemos aqui

no ultimo numero, _ple um leitei—

ro, advertido pelo zelador munici-

pal para nao introduzir as vasi-

lhas dentro do cantaro onde tra-

zia o leito, se tinha imposto ao

guarda. Pois a Camara, nasua

reunião do dia. 12, resolveu en-

viar para juiso otal leiteiro. Gau-

dencio de Almeida, por ameaças

ao zelador.

Fabrica Pioductora

de Sal

A noticia que a seguir publica-

mos é transcrita do nosso colega

O Brado, de Ilhavo:

Satisfazendo a reclamação de po-

vo da Gafanha da (fal da Vila que

ha dias aí veio em massa protestar

contra o facto de a fabricada refina-

ção do sal existente naquele logar,

se entregar ultimamente a produção

de adubos químicos, e que tem pre—

judicado deveras os animais e até as

cearas da Gafanha, a camara muni-

cipal ilhavcnse intimou a dita fabri-

ca e. fechar sob pretexto de que pro-

duzia os adubos sem a devida licença.

" Foi assim satisfeita a reclamação

dos habitantes daquele logar que pe—

      

ela Cid-ade e pelo Distrito

  

() tempo

Modificou—se um pouco, baixando

a temperatura e mimosoando—nos no-

vamente com chuva e rajadas de

vento frio.

Hoje de manhã o tempo conser-

vou—se um pouco ameno, permitindo

que os negociantes de madeira fizes-

sem as suas transações, mas il tarde

«'OlllCÇOli a chover, conservando-se

ameaçador de ma continuação para

a quadra em que vamos entrar: a

Primavera

 

O..

Reclamação

A camara municipal de Aguada

representou ao ministro de fomento

reclamando contra a circulação de

um «.cainion—v a vapor pertencente

as minas de Vale do Vouga situadas

na freguezia das Talhadas, em «'ou—

sequencia das instantes roclmnuçoos

dos povos das freguezias de Valongo

o da Trofa, que. declaram um- 0 «ii.-

miou> danifica cousid«n'.ivoliiieiite o

leito da estrada municipal de Meu-

risco a Allosfcrreims o o ramal da

estrada distrital 45.

Set fio anula

 

A cultura da vinha

A vinha o, sem duvida. uma das

culturas que maior importancia tem

entre nos; todavia; um grande nu-

mero de lavradores ainda até hoje

não se resolveu a dedicar toda a sua

atenção a esta cultura, tão impor-

tante, paru que ela seja remunera-

dora.

Um dos pontes que e. necessario

atender. para que haja produção, (-

o alimento, e a videira, como de

resto todas as plantas, tem as suas

exigencias a que o necessario aten-

dermOs, se não quizermos vel-a de—

finhar dia a dia e morrer por fim.

Alguns lavradores apenas pre-

tendem nn vinha a grande «planti-

dade de. vinho sem atenderem á qua—

lidade, ponto este que muito e mui-

to se deve atender; outros porém,

tendo felizmente já compreendido

que não (- a grande quantidade de

um produto mas sim a boa qualida—

de que faz com que o produto seja

bem pago e procurado. cuidam por

isso da boa alimentação da videira,

cultivamlo-a e adubando a conve—

niente e raciomilmeute.

A adubação deve ser feita cons-

cienciosumente, tendo em vista as

exigencias culturais da videira, não

podendo restar duvidas no espírito

dos lavradores de que cultivando a

videira como acabamos dizer e re-

sultado será o melhor possivel como

.o demonstram experiencias e cultu-

ras assim encaminhadas.

Não e menos certo que alguns

lavradores já tem feito uso dos adu—

bos quimicos, mas alguns ha que os

não eiuprcgam em quantidades su-

ficientes ou no devido estado de as-

similação e outros ainda querendo

poupar dinheiro escolhem um adu-

bo incompleto e em que em geral

falta o principal elemento nobre exi-

gido pela planta e que é. como se

sabe, a potassa.

A potassa tem no organismo vo-

getal o seu papel especial, como de

resto o tem os outros elementos no-

bres, o azoto o () acido fosforico, e

ainda em cada periodo de desenvol-

vimento vegetativo.

A potassa, associada aos outros

elementos nobres, serve nos primei—

ros periodos do desenvolvimento da

videira para a formação dos sarmen—

tos e das parras.

O azoto serve principalmente pa-

ra o desenvolvimento da parte her-

bacea da planta, o acido fosferico

para a Formação de grainhas e a pe-

tassa exerce a sua ação sobre os frp-

tos.

Podemos deduzir do expºsto que

todos os elementos são precisos e

planta e que da sua boa proporção

no terreno é que podem dar logar a

uma boa produção, tanto em quan—

tidade como em ruralidade.

Sendo as uvas o fruto pelo qual“-

nos cultivamos a videira e sabendo--

se que a potassa tem uma ação mui-

to importante no desenvolvimento e

qualidade do fruto pareçe indicado

que o lavrador deverá preferir para

as suas vinhas adubos em que a per-

centagem deste elemento seja ele-

vada.

Em terrenos onde :. potassa exis-
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to tem-se verificado que a sua adi—

ção no estado soluvol tem contri-

buido para uma melhor produção.

tanto em quantidade como em qua-

lidade. o os frutos são mais aroma—

tices sendo os mostos mais ricos em

nssucar. devido a uma maior rique-

za szuarina das uvas. «

A comprovar o valor das expe-

riencias feitas podem citar-se as in-

dicaçoes que nos fornecem as esta-

tisticas, do aumento constante do

consumo de adubos elementares e

entre eles a potassa.

loucluindo, devemos ainda di-

zer que este elemento tem ação se-

bll' todos os oroãos da planta. assim

como o azote e o ar.ido fosforico,

dando logar a uma vegetação em *

muito mais iavoravois condiçoes, fa—

cililando o cresciinonto das vides ou

sarmentos e o seu melhor atempa—

mrnto. Além disso as videiras inc—

lhor alimentadas são mais resisten-

tes aºs diversos ataques quer parasi—

tarios. quer funuicidos. e ás pertur-

luuoes atmosforicas.

A rebentaçao nas videiras bem

alimentadas com adubuçoes ricas em

elementos nobres em que nao falto

a potassa e mais regular e forte,

contrastando bein nitidamente com

aquela em que a alimentação e iusu- '

intento.

A maturação nas videiras bom «

alimentadas (« mais uniforme eos

buges são mais sucarentos e ricos

em assucar, e como consequencia os

xnostos são mais alcooliees. Por es-

tes motivos, para que acuiturada

vinha seja compensadora, necessario

se torna pensarmos na sua cultura

como antecedente-mente dissemos.

Cardoso Guedes.
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Teve logar hontem nesta fregue-

zia a ceromonia da plantação da Ar—

vore pelos alunos das escolas oficiais.

Apezar de não haver musica e ban-

quete, como no ano passado, nem por

isso deixou de se fazer a cercmonia

com grande alegria e entusiasmo da

população escolar.

Aºs 10 horas houve sessão de

junta que inaugurou a sua bandeira

nacional que esteve içado todo o dia.

A's 14 horas formou-se a porta.

da escola o cortejo com mais de du- ª

zentas crianças, indo com as suas liu— .

das bandeira.—' nacionais, de. seda,

oferecidas pela. junta de paroquia, ao

logar de Calvães, buscar as arvores.

(Fantavam o ino da bandeira, e na

volta. cantavam e ino da arvore. Ao

passar ao adro repicaram os sinos, ,

c os alunos, descobrindo-se, «*anta- .

ram «'A Portuguesa». Chegados á es— '

cola, onde estava muito povo, o sr.

M. M. Amador falou as crianças fa-

zendo—lhes ver a utilidade das arvo-

res, falando tambem depois o profes-

sor, lendo porfim () que vinha publi-

cado ha dias na Liberdade Plan-

temosârvores ! Depois de plan— '—

tadas as arvores, foram distribuidas

& arrobas de figos pelos alunos, ofe— l

recidos pelo sr. presidente da junta.

Depois foram queimadas perto de 15 «'

duzias de foguetes, dando & rapazia-

da meia duzia de carreiras e outros

tantos trambolhões para agarrarem a

cana de foguete ! Assim terminou,

sem ur na nota diseordante, a festa

da petisada, (pie teve um dia cheio

de alegria e satisfação.—(C.)-

Governador civil

Foram ja a assinatura presi-

dencial os decretos nomeando al-

guns governadores civis.

Para Aveiro vem o sr.

gusto Gil.

“A LIBERDADE,,

E, nesse representante no Pa-

ra, caixa postal n.º 22, (Brazil),

o sr. Joao Rodrigues'l'esta Junior ,

a. quem os nossos presados assi-

nantes se poderão dirigir para

qualquer assunto referente a este «

jornal.

IIIK *

Antonio Vilar, par-É

El

ticipa aos seus ex.mºª fre %

,:guezes que mudou da ruaa;.

l

idos Mercadores para a ru

:de José Estevam,

. (onde esteve a recebedoria)
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Não esquecer Editos '

  

   

   

   

 

   

  

  

   

Que o nitrato moditicado com ( ?.“ )Iublímnfªº) , , j , .|« - 994.

potassa convem ser aplirado Mº OR _ . . _ Produtos desta casa a vender %% ºttldl iitltlltittdllli ltunrurrutnu

nas culturas de cereais. este J iii/.o de Direito em Ai— eno . %%; A vamo

Para fortalecer as searas fracas (ªSCl'lV'dO. Marques, cor- Extrato de malte em po, Cho- ;:g Din-for ALBERTO SOUTO

para darmaior crescimento de sea— rom &th dº 30 dias eolate com areia, ““""“ (fªlªdº $ª Nairuscpuurí—a i-..-.r.:mnrc. e vi— '
    

  

a contar da 2.“ e ultima publiea- . [nºa-nro; Café de cevada. Farinha

ras, atrazadas, para tornar ricoeas .. . .
»“ "1ª Pªª'ª'ºº'íª' “" “ªlªdª"-

. ª ' cao «lr-sto 'rnuncm t,;itªtiltit) os m- r ' ' z ' . , ' , v '. "'—US) Nãºsedcv'drnn autografa. .».

as searas amarelas, para melhorar ª ' ' ' '“ Nªu“ Alpina, Bledme, A*mªa ;; Nã.) %% mim “ninhº,-m., que me

Cevada e Arroz. Massas alimen—

tícias para regimen. Bolachas,

torcsuados Manuel Marques Dias

Junior, cansado, Antonio Marques

não seja. pedida.

Não se publicarti informaçoes«
n
“
.
ª
—
.

,
;

6
4
3
1

qualquer seara com mau aspecto,

 

 

 

iara formar os iºas (fraudes e ,. . . .
"ª *" ina -

àhoi'is ara. criaijãºr'º le cereil Dias e Casmurro Marques Dias, etc.. etc.. 12% ml“ SAgsmA'i-nnss .

.(i , p . º m“ ' _ l' solteirdS, todos maiores, auzenteS A ª' 77, Pºrf'ªuªl- Espªnha- e (naum

gra o e pesado, para aumentar a em parte incerta do Braril ara [berto jOªO ROSE! ;; Portugu/«zns

colheita e os lucros, deve ser aph- t" _] ,' ,. ; ' , '. ' ' ,.p— “_ 88-A. Rua Direita. 33-3 %; Am,),- - -;.- ' '. lfªíªºº "º'-ª

(.me 0 ( 'tªt t'f [ _ mºb OS termºs do inventario or , W, (bornes-tre, nº)“ réis; trimestre. :

1310111qu (111 lá O tllOtl'lCtM O CO-ll fanolouico pt)!” obito tit-t sua mãe ikv lºlª.) 735 Sgt! ilóisrzuvulizn, 30 réis; ou HU.

_ M .»
. ;

$ng 7 .a“) e : con anos»

Todos os lavradores que tenh-url Maria. de Jesus Canha, n'ioradora, ._*__ ___,_,______ Lªg-% Brazitl (mood; roi-r$)

, ' r» ,] I ( ".. _ .; - ,“. .. _
1.34: Q“ ros parzes «a. _

sºms em mas CQWW dº mg,; rue f-i. na Quinn dº PM ªdº— fiº “& 2553313393” %% Uma" pum. . . esmo

tação não devem deixar de tumor guezia de Arªd“, em (l“ºé ““bºª“ vende-se
(Cªtªrªtª ª'lºªªfªªª)
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- -
de casal o riuvr M- uu ] Marines . .. , ., ANirNrnos

& aplicaçao deste adubo, porque o Dia—'( :]“ mºsnu) lona“ e 1 Em Aveiro. no durosQue ;; Linha .......... 40 réis

Azoto e a Potassa que emitem »ti't 696 % _, ;“ 10 ('odiª) do da Praçalunz Cipriano e miraba- %%: AlitiãziãzrnnitratniCornnuitm
mls— %

exelçem.conJuntamente & Sil—"335“ Processo civil rcaria i'onomaua, aos Arcos: %% redação e ttdtllltlltlmãu %%

pectiva influencia para beneficiar . ' (
&& AVEIRO ' ªº”

. ' '
_

_,XXTFIIIK), 9 d“ lna'rçº (ie 1314.M

((% PI'ÍI * I ., (,,-' . ,
;x:3

a vegetaçao o a granaçao. V ,, ,
N id

%% (« Iglu/Jig?!“ 1' ! %%

. ,
| 1 l -

. “L:: L' . !. .rtn'rrs— .'(uu m' .. :»

E' DGCGISRTID dm“ HS searas fra- (..Tli'lqtltl. ' . . * ov ªde literal ia fºº (alvertas todos os dins das “21 as %%

cas, atrazadas ou amarelas o des- “ J "11 dº Dll'ºltº-
—--=——

3% 24 horas) %%

envolvimento e o vigor indispen- Rtíl/f'ªlªº- "ºs "meudmriºs do Baquet %% ttiltllittti “pºnteiras

entrei para a formação de espigas U escrivão,
' " ?;, Pn [Jªrºlrºílªª'lrªçf'íg iii—”d'“ Tª“ *.

- . . . ' .. .. . . . , “.a-= " «,,—e ' ª"- '

completas de gruo perfeito, o que Futuras-m ,q/nmlwg da Selva. Atªbª— de ªlmª“-ªl este sensa- gf (abertas todos oil aminas (nª 3.

só se consegue pela aplicaçao do _ _____ cional romance. %% ,,,,pêêsâãºâªiia o, -

“dª?” ªSPPºiªl dª cobertura «“i"
A” venda no Porto—Escritorio %% LARGO onerosª fã.-ªi-

trmo moditieado com pot-assa? na
o de Publicações, rua Formosa. 384. ;9 r . Arllr'rí-nlísl-rarhn: %%

devrda ocasrao e em quantidade e pru "" Is ' ;; ”“ "A (MIM tºk-OMA %%

. '

' . ' . ' fª Jºª-,º kw wget—' me «v.—; Qr'g) »::» 0,3393125?)

suficiente. t de Just terrena. dos tentes. ,.; -»;t:1rõidtátêítº$nrf<

O «nitrato modificado com po—
rt.-...“.” ._.—

  

 

t'ªªªªª» melhºrª tºdºs ªª seªrªs ª Entrnurdiueriu romance de combate Erê—tw «iu—tªtª;iii352%ttdertfottrttdrteiettirt-tr
tirietdetrtrir

pode ser aplicado em todas as cul-

turas para lhes aumentar as co-

lheitas, melhorar a qualidade dos

produtos e aumentar os lucros.

Pedir qualquer quantidade a

Cartões de visita

em linho, tela e pergmninho

executam—se por preços sem

Icompetencía nas oficinas ti-

pograticas da *

original de Edinardo de Aguilar

e consagrado ao insigne Estadis-

tu. rlr. Ateneu Custa

little tilt it
Praça do (Tonnercio
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ª ' ' . LIBERD
ADE

er & C
De ])I'Ol'utlllui, (% um soberbo trabalho

, 1

. Old
. literario, um dos romances mais vibrantes

: &:
&VEX

EQ

lingue portuguêsa.

___=___

que se tem escrito em

Prende a atenção. Delcita o espi-

rito. Eutusiasma, Sceuas brt-

ihantissimas
personagens

Lisboa, Porto, Pam
pili]osa,

negou e Faro.

admin-aveia.

:: .

Aprendizes
Um grosso volume em grande turma-

, Precisa-se de dois para ooucer- to sin) reis, .e cobrança mais so reis.

' . , ' lmymrtunMaximo—(*
) produto liquido

tºs de MC) (ªletas, nesta ºldnde' do romance De profumlis será oferecido no

insigne Estadista dr. Afonso ('o—sta, para

& quere. ex? «) entregue a Tutoria ihr Infan-

cia, uma instituição patriotica de que é um

dos fundadores.

Essa importancia será acompanhada

de um luxuoso all-nin cin pergaminho.

contendo os nomes (: residencias de todos

aqueles que. cheios de devotado patriotis—

mo e demonstrando espiritos verdadeira—

mente liberais, adquirem o De Profundis.

que é um terrivel golpe atirado ao Jesuitis»

no.

Enviam-se arnosti'as &

quem as requisitar á DOSES,

administração.

ª me “ºf: ** r .. crf. cun "'I” :* f:,

ªrme rn nutre/reunem

“& ªªªããªªã”

vende-se

Em Lisboa, na Taliracaria

Monaco, ao Rocio:

Cart-uses de visita

(L'un; por feição & rapidez, r'm- , .

primera-se nesta tipqquia por ª 72“ “ ººº reis º km"

pms-iz !Waeeaeunrennrn

M

lista casa tem ri venda pelo de

primeira qualidade, ltl'itl como pelo

espanhol, dôr-c hijou uhisuoitado, e

para dialneticos. De tarde, as delicio

sas padas.

Completo sortimento de bolacha

das principucs fabricas da capital

massas alimentícias. arroz, chá de

diversas qualidades, assucares, oste—

rinas. vinhos finos.

Fafé, especialidade desta errsa,

      

 

 

Sobre letras, empresta- &

se dinheiro em quantias

não superiores a 30 escu-

dos e a um, dois ou tres %

i

 

De todos os nomes que honrem esse

album. será. feita a publicidade nos Jornais

mais lidos da. capital.

mezes de preso. Juro con-

vencional. Trata—se com a

maior discrição e dão—so

muitas facilidades.

Dirigir pedidos ou pro-

? postas a esta redução ou— %

  

   

  

          

      

  

 

ECARTÓES DE VISITA==

cie koe-nae && qualiãaàaa, po: Ffªª

gras aem eomçaàenoâm
-

(L:—ix“?
ºf:—;>—

exeeutam-se rapidamente nas oficinas

de A hIBERDHDE

Envia-se 0 rirosti'uariu dos tipos, entre os quais [ígn—

frrun (rs nuttin-mw novidades, a. quem )m-lo requisita-r.

Para fôra de. Aveiro ao preço do cartão floresce o

porte do (mºre-iol

   

De Profundis

A VOZ—' da A

Praça do Rio (ic Janeiro, 5.

r]ohão——Lisbon, ou ao depositario do ro-

mance. o criª” sr. Teodoro Pombo conhe—

oido o conceituado comerciante com cscri-

ptorio na [tun do Arco do Bandeira. 92. “2.”

-—Líst)oa.

r

% Todos os pedido.—: do

% podem ser feitos zi redacção de

Instrufno.

de se informa.

    

..,—”##
#.-

 

—º$=tª=<º—

Deposito central-

R. 24 de Julho 74-ª (e 74-1

Lisboa

Endereço teiegrafico

SANTAMARO

Todos os pedidos devem ser feitos à adminis-

tração de A LIBERDADE.

 

 

  R. Manuel Firmi
no

Annie iuunrtnntu leiria llutnluruiu Portuguese
AVEIRO

Pontes. Caminhos de ferro Via larga ªo reduzida, prensas hidraulicae
“'”—ºªªªàà'

w

para azeite. prensas para vinho. material agricola taes .como:

LerruasFRel/ms, (Jcifcirns, Garian/retrrrs, ijngadorcs, Deeearn-
.

lhº

[odores, Tararas. Escolhcrlores, Enfardmluims, para força manual & ga— Elª Retfªtºs
Grupos'

Traba
S

do ou va )or, etc.

. .

A lator fundição do paiz,de ferro e aço ao Cºnvertedor.
%

ªftlstleºso
(

zªgª:

Especialidadé em retratos

de creanças.

sagª:

:: Ampliações e
m platina :

:$:

Perfeição e modicldade de preços, ª?

r ªªªâââ
ââªâ

Maquinas e motores e gnn pobre, gezulinu, etc.

O maior deposito do paiz

AutomOVeis HUPMOBIDE

Camions FEDERAD

”
#

Catalogos gratis

 

nuno popular, itrutnuln e uuununrirn

da fascículo;

cada tomo.

  

   

tªlitª utnntuunn Lºªà'â'fãietiªâíêª
Precisa-sc um que esteja hath?-

litmlu.

()rdonado o que se ciunhinar.

Tanto pode ser a nur-z. cama e

rui-scr. r-itiin a «l Ti. :i. sem.

Ila urgencia.

Dirigir-su a Abel Glltulllº de

Pinho & UKR—(WAR.

";]-,-

2 centavos (20 réis) ea»

10 centavos (100 réis)

Brinde a todos os assinantes

uu tim da uluu,

uiuuu prquiu puru

umulturur *

nlniriuiu nun
——'t __

, o titulo dum novo ro—

mance editado pela an-

ta e acrrulitrnla livra-

ria Beleru & ().“ Surf.. de liishoa,

que agrura- estr'n em distrihuicdo.

Para todas as obras. [urtilicadas .

por esta «rasa, está. aberta. assina-

tura permanente. podendo os tas-

ciculos ou turnos de imatquer olu'a. _

nunnrun num

"l t"lll t
NG)VEIA.

I'UR

RENATO FRANCO

' . l . x

Ía'puwrhns (la, rula. local

.;+ T

Preço 50 cantam-oa

trtituª==Burunnlu tunes

X venda na. 'l'alia—

3ar|a lia 'anoza, aos

 
serem r'eqtiesitaitos aquela livra—. AMOS.

ria, ou zi sua representante no '

Porto, rua do Heroismo, 254. 1 A V EIRO

: “Shiª.“—

gntrnerrnrunznu lil—Iª H

W...—._—

. un., v

i ti ª i ª i

' ' “iii ' ' h, _ . ! rreaum a ,
Manuel bnnoes Maio do Miguehi » ,

tem para alugar um carro de duas #“ V _ -,

rodas, podendo ser |)l'l,N'-tll'il(i(,t a

qualquer hora no Bonsucesso. Ver-

ricn'rillm—AVEl ltr ) .

  

 

(tros moh-s, uroxillnin. peixe

do escabeche e outras especiali—

dades.

Pr-(fam taiwla do pri-ços.

SEZÓES
BERNARD

O “Elm
“ & (i."

,
AVEI

ROobtem—se com & Í

, , , . le,/Hii— rotear—ar

Qumurhenue
.as 3133333193

e consideraveis melhoras na TURERCU'

' rende-so :

LOSE.

Em Londres, na Libraria-

l|ispano-.vluiericanu. ('harinv.

Na CONVALESCENÇA da maior

parte das (tv-onças i'- irrinlustituiret.

(Yi-oss—ltoait, lêi-l-z

Em pmi/'m- dir/s [r fruir/muitu Wurm-_

tata—sc "Unhª/ill: rir“ [msn. (It' (Ifrit-(r (: ('(1 H—

pm'rl-mrnfn «Ig finalize-_

Nim produz pai-turliaç-“urs ;_rnst-i mini.-s-

atincs como snr-min com ..;- untros fnhirum,

A cura rapida da

ANEMIA, C'- OROSE, FEBRE-ZS

PALUSTRES:OU

  
 

qurnrioos, compostos

' O organlcos

Sui/ato df criln'r' puro 1/6 99 a

lua "|.,

Entrar/'n' (" flôr tll' muro/re.

.“l mmm- lísos- ;?incmlos.

VENDAS t'ttlt .lUN'l'lt E A REF.-UHU

ltemoteui—so tabelas de preços.

_l__._.-

Premiada nas Exposições de

Londres, Paris, Roma, Anivers c

Genova com 5 grandes premios c

5 medalhas de ouro.

_ Na de Barcelona—membro do

guri—«as mais altas recompensas.

Frasco 810 mªis.

A' vendo. nas boas farmacias do pniz

e colonias.

Depositos: AVEUU tfi'armacia thªis-.

ANAUI A—Farinacia Maia etc,. etc.

“CPUSÍÍU gi'l'ttlt l.lSlitt;t "Farmacia

lama, Calçada da Estrela. HS.

Depositos em anntris o lilamodr-iro

Virgilio S. Ratola

Mamodaitfo

 

Dois contos de réis

lªhnprestum—se sobro hoa hipo-

toca em predios desta comarca.

Frasco (ill) riªis
* _ ' .

_ —-——
botar na redacçao do (,ou-reu)

Depositos: os mesmos dª Quimurrhe»
. . .

nivea.

(I" ÁW'UO.

 

E GRIPE cururu-se

Tossesrapidamcnte
(um) o

Xarope Gorila do cruosota litit')'fll5fik

tado.

  

   

    
       

       

,,:ª'i'ªº * ;"._ exp-,"

moroac 15ng ªiçiCLETES

MAQUINAS un ensinei unuunnt uu uernnrnn

-- “HUTOMOVEIS

GRANDE. deposito de MUTUUICL ]'I'ES Wanderer, [tlt'i—

(TLB'l'ES NVoerncr «* outras marcus a cuiucçar em 2133000

réis, com mala chave; o horinha.

MAQUINAS FALANTES E DISCUS. Muqninns lll3 costura e de os-

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

Oficina de concertos e reparações rapidas e garantidas. Garage para

reparações e pernoite de automoveis. Olr'ns e gnzolina.

Aluguer de bicicletas. niorucicleti-s c automoveis.

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

taria. aonde se executa toda a Oi'l'u. para homem. senhora (: r-reunça (* os

colehres gabões de Aveiro e sobretudos da moda.

,!

    

              

      

      

     

  

Agente de automoveis “Clinton,, e “tienen.

As lilt't'l'tiClCtil'l'l'RS Wandercr tijn'am (H que tiveram o grande

triunfo do circuito do Minho.

As BICICLETAS NVoerncr trem sido prendada—' em todos as expu—

sicoes onde teem concorrido.

Podem ser procurados em
todos as feiras de 15,

em Santo Amaro, (li.. do Calçado)

f—r—-%;JL—:im€ã—-i—-—

tlillh titillltlit till Plltlltt titª — (Ivar

uu ? -

“Arteb—os“ ?

i

&.

  
'

e

i

i

t

.

s

-
4
-
—

-
"
É
—
F
—
m
—
I
-

,

,
A

—
—
—
r
_
=
—
.
-
4
-

 

na


