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AVEIRO

- A União Naciºnªl Republicana

Ha já bastante tempo que a mos como viu todo o partido

tendencia da opinião republi—

cana era para se dividir em

duas correntes de feições, con-

servadora e radical. A muito

custo se obteve o esforço com—

mum de todos os republica-

nos, que apparentemente se

mantiveram unidos, até á. pro-

clamação da Republica. Não

obstante persistirem ainda as

razões que exigiram essa união

no tempo da monarchia, logo

alguns elementos que se diziam

conservadores começaram de

aggredir grosseiramente o dr.

Affonso Costa, que no Governo

Provisorio promulgou as uni-

cas leis de defeza republicana

que ainda hoje existem.

Allegava-se que este estadis—

ta caminhava depressa e que

era preciso attender a que o

paiz não estava ainda prepara-

do para receber essas leis, que

todavia não feriam as convi—

cções politicas ou as crenças

religiosas de quem quer que

fosse, mas que apenas visavam

a defender a Republica das je-

suíticas - arremettidas , dos que

hoje como então, se preparam

para a derrubar. Disse-se ain-

_da que as nações estrangeiras

tinham os olhos postos em nós

e que corriamos o risco de ser-

mos multados por excesso de

velocidade, se persistissemos

em continuar no caminho que

5 tinhamos seguido até ahi.

Neste mesmo jornal e na

occasiâo em que julgámos op-

portuno definir a nossa attitu-

de, dissemos franca e lealmen-

' te o que pensavamos a tal res-

peito, tendo por isso mesmo

sofrido alguns desgostos de

que agora nos julgamos anili-

cientemente compensados, por

vermos que as nossas intenções

fazem justiça, os que então nos

abocanharam. Não vivendo da

politica nem para a politica

apenas incidentalmente n'ella

nos envolvemos, sem outra as-

piração que não seja a de com

os nossos fracos recursos po—

dermos ser uteis ao partido re-

publicano onde sempre estive—

mos e dando nunca nos affas-

taremos por nos terem recusa

do qualquer quinhão no the-

souro publico, com o qual não

pretendemos abrir conta cor-

rente. Atacamos o Directorio

Republicano como atacamos

algumas mediocridadee hoje

filiadas na União Nacional

Republicana, accusando-as de

fomentaram a desunião do par-

tido, perdendo homens de que

ll—Bepublica carece para com

ª ' ' _ ridade se poder impôr e

', ue se não diga, vendo-a

aquella que a monar—

, __ ' , aprOVsitou, que não

, quem abonre no desem-

' ' ' funoções que ella

,lptinar.

— Wma! não reconhecer

o Directorio de então, porque

elle se inoompatibilisára com a

opinião republicana, com a

qual só esteve de qrmndoem

gua/ndo, até á proclamação da

Republica.

Logo porém que o blóco par-
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Montar se constituiu para,

combater a candidatura de

Bernardino Machado, nós vi- Tinha'competeucia, tinha il-

republicano que depois no con-

gresso abundou nas nossas

ideias, que n'elle se filiavam

todos os membros do Di—

rectorio que até depôrem o

seu mandato não tinham o di

reito de se manifestarem por

este contra aquella ou por aquel-

le contra este.

Reunido o Congresso Repu—

blicano, o Directorio apresen-

tou um Relatorio que reputava

intangível, sahindo da sala por-

que muito justamente lh'o re-

provaram. São estes elementos

com Brito Camacho e Antonio

José d'Almeida que na opposi-

çâo se havia afBrmado radical

in ewtremis, que formam a fa-

mosa União Nacional Republi-

cana, que conta n'esta cidade

alguns filiados, amigos do

Christo e defensores do Povo

de Aveiro, contribuintes do

fundo de propaganda contra

os republicanos, thalassas im—

penitentes que adlieriram áRe—

publica leal e desinteressada-

mente, mas que não perdem o

ensejo de a atacarem sempre

que para isso se lhes odºerece oc-

casião. E' esta gente que com-

bate o novo Directorio, legal—

mente eleito pelo partido repu-

blicano, embora n'elle não ti-

vessem votado os amigos dos

snrs. Brito Camacho e An-

tonio José d'Almeida. São tam-

bem estes os inimigos do dr.

Affonso Costa que todavia ain—

da hoje não vê diminuído oseu

prestigio com a asquerosa cam-

panha que lhe movem os reac—

cionarios de todos os matizes.

Como promenor interessante,

a juntar a tantos outros de que

diariamente a imprensa se faz

echo, devemos dizer que um

partidario da União Nacional

Republicana conhecemos nós,

que diz não gostar do auctor

da lei de separação. por este

haver supprimido os dias san-

tos que o novel republicano

aproveitava para ir para fóra

da cidade beber a sua pinga

com mais alguns amigos que a

este honroso mister dedicam as

horas vagas.

São d'esta laia os partidarios

da União que é preciso des-

mascarar para que o pais saiba

a quem deve dar o seu appoio.

No emtanto que o Directorio

do Partido Republicano mande

á. provincia propagandistas da

sua confiança que preguem &

verdadeira politica republicana,

sem retaliações pessoaes que

írritem quem os escuta, mas

tambem sem transigencias que

possam signilicar capitulação

perante os inimigos de hontem.

Ruy de. Cunha e Costa..

 

Dr. João De llleneaes

__*—_

Encontrando no dia da

abertura do Parlamento, na

sala dos Passos Perdidos, 0

eXsministrO da marinha, ti—

vemos occasiâo de lhe mani-

festarmos o nosso pezar pela

sua sabida do governo,

Aqui o repetimos. Se al-

guem devia ficar no governo,

era o dr. João de Menezes.

    

Jornal Republicano
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EPTC SOUTO

lustração, tinha boas inten- a de que atravessavamos um

es.

O dr. João de Menezes, que

é despido do espirito sectario

que perde muitos homens na

vida publica, e que não pos—

sue aquella arrogancia pe-

dantesca que torna muitos

outros nojentos no poder, ha

via de prestar bons serviços

a nossa marinha e excellen—

tes serviços, portanto, ao nos

so paiz.

Estas palavras simples, de

justiça, não são de um ami—

go nem deum partidario, são

apenas de quem viu no dr.

João de Menezes um minis—

tro capaz de se devotar aos

assumptos da sua pasta, com

a seriedade que & Republica

exige dos homens que a ser—

vem.

___,____,___..

llllllllltlzillllliilll

Mais um numero da Li—

berdade que causou sensação

-——o ultimo.

Um punhado de verdades,

nuas, amargas, que impres-

sionaram.

Um rozario de factos, de

ctos de todos sabidos.

Antes não fosse assiml

Antes os factos não fossem

esses e nos houvessemos nós

enganado!

Mas ali não ha que pôr

em duvida, menos ha que

negar.

Ali ha & verdade,só & ver-

dade que quando sae de um

peito robusto e de uma cons—

ciencia sã, illumina como um

sol ou fére como um gato de

“cinco rabos manejado por

braço valente, nas costas de

um apache.

___—...—

IDA E VOLTA
_=.=._

APONTAMENTOS na VIAGEM

no 24 A0 NORTE DE

BRAGANÇA

De Campanhã ao Tua a via-

gem fez—se sem novidade.

Na estação do Tua, pelos

respectivos empregados e al—

guns curiosos que alli appare-

ceram, apesar do pouco convi—

dativo da hora. tivemos ocea-

sião de completar as informa-

ções recebidas relativamente á.

situação dos rebeldes e ao es-

tado das communicações, obten-

do ainda outras que. por exage—

radas ou discordantes, convinha

pôr de remissa. Pertenciam ao

genero boato alarmante muito

nosso conhecido já. da jornada

de Chaves.

Os couceiristas eram tantos

que por pouco não chegamos á

conclusão de que não eram ne-

nhunsl

De certeza havia que a li-

nha tinha sido cortada, como

depois pudemos verificar, entre

Romeu e Cortiços, á sabida de

uma curva em trincheira. sobre

um aterro alto, por ventura na

intenção extremamente gentil,

de nos darem a impressão de

uma. quéda em aeroplano. E,

para que o goso do imprevisto

se mantivesse, cortaram tam—

bem o telegrapho. E não seria

tal a intenção.

'“Menos d'uma hora estava

feito o trasbordo e o comboio

seguiu ao seu destino precedido

da machina de exploração a que

fôra atrellado o material neces-

sario para o transporte do pes-

soal trabalhador, ferramentas e

serviço de protecção.

A noite continua negra.. Iam

passando desapercebidos os pre-

cipicios da linha. A sensação era

tunel sem fim. Para matar o

tempo trocavamos impressões a

proposito de tudo. Impressões

alegres.

Pelo alvorecer chegavamos

a Frechas. De Frechas diziam—

se coisas varias. Que tambem lá

houvera motins; que até preten-

dera imitar Macedo, 8. qual Ma-

cedo tentára a restauração d'uma

monarchiasinha, muito s'ua, do

typo bz'ôelot, para pôr sobre a

meza, afim de mostrar que tam—-

bem por lá havia reaccionarios

de boas fêveras, capazes de se

illudirem a si mesmos no seu in—

condicional rancor contra a Re-

publica. Em todo o caso a po-

pulação parecia dormir a somno

solto, e do outro lado. lá em

baixo, () Tua, |. toadilha solu—

çante das aguas correntes, ia

cantando amores.

——Glu!. . . glul.. . glul. ..

Amores, amores ! quem nun-

ca lhe soifreu a tyrannial

Mas queixumes de rio ena—

morado, se algum fundo teem

de subversivos, isso é lá com os

paes das lindas moleirinhas ca—

sadoiras que vão lavar nas lc-

vadas dos moinhos.

Hanni sait qui mal y pense.

E, pois que a população dor-

me, não a acordemos.

Dorme que eu velo ..

E não tornámos a pensar

n'isso.

Até Mirandella nenhum in-

cidente digno de registo. N'esta

estação, porém, o movimento era

grande. e uma. verdadeira onda

de populares nos assaltou pe—

diodo e dando nóticias, á mistu—

ra com os vivas á Republica e

á Patria e os mortas aos cons—

piradores, largos gestos e repe-

tidos abraços á tropa.

—Viva. o exercito! Viva a

armadal

Mirandella preparava—se para

receber a gente couceirista com

as devidas honras.

Ninguem sabia da prove-

niencia da noticia, mas era tu—

de cheio; uma das columnas dos

rebeldes, 2:500 homens. devia a

essa hora estar em Rebordello,

d'onde seguiria sobre a villa por

Torre de Dona Chama.

Em Vinhaes tinham-se im—

posto pelo numero. os mísera—

veis.

Corriam fremitos de furor,

gestos sacudidos. violentos.

-— Abaixo “Os traidores !

— Que viessem]... Que vies-

sem 1. . .

Enthusiasmava ouvil-os.

—— Que viessem !. . .

Procurei tranquilisal-os.

Não viriam. Desvairados, per-

didos de odios, criminosos de

alta traição, sim; lorpas, não.

Palpariam o terreno; não levan-

tariam um pé sem que sentis-

sem bem firme o outro. Para.

manter este estado de irritação,

de desconâança, de constante

desassocego que tanto convem

á perfldia dos seus desígnios si-

nistros, não precisavam desco—

lar-se da fronteira. Descolal-os

d'ella eis a grande tactica e a

melhor fortuna. Detêl—os á eu-

trada, não; fechar-lhes a sabida.

Em technica, cortar—lhes a reti—

rada. Viverão ainda na illusão

da sua marcha triumphal. Louca

illusâo.

—Viva a Republica!

Os mais exaltados queriam

acompanhar-nos.

A' despedida repetiram—se

as acclamaçoes.

Novas acclamações em Car—

valhaes.

Em Romeu faz-se uma pa-

ragem maior, dando tempo a

que se completassem as repara-

ções na linha.

Tinham-nos prevenido de

que os revoltosos a guardavam.

Revoltosos é eufemismo. Scale-

rados.

Alem do córte, a via tinha

sido obstruída com enormes pe-

dras lançadas do alto dos talu-

des de. trincheira, ao desembo—

car da curva.

Scelerados é O termo.Adeante.

Em Macedo nova paragem

"'
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demorada para conhecer da dis—

posição de animo da população.

Estava restabelecida a ordem

publica. Dos tumultos. e ainda

bem, apenas resultára. entre ou-

tros sem maior importancia, um

ferimento. com arma de fogo,

de gravidade.

A' distancia pelas cristas de

uns montes viam-se grupos de

homens com mulheres e crcan—

ças à roda. que tinham fugido à

aproximação do comboio, e que

se mantinham em attitude or—

deira. Dos que ficaram, alguns

mostravam—se pouco satisfeitos

com a nossa. presença. mas to-

dos declinavam a gloria de te-

rem cooperado na restauração

da sua monarchiasinha.

A coisa tinha sido na ves—

pera, mas parecia ter sido ha

tantos annos que até talvez não

fosse verdade. E' da anedocta.

Ha muito quem tenha peza-

delos e sonhe alto. Ao acordar

não se lembram de nada e até

se zangam se lhes dizem que

sonharam. Feixes de nervos.

A monarchia de Macedo de

Cavalleiros foi um pezadelo.

(Continua).

JOSÉ DOMINGUES PERES,

Maior do 24 de infanteria e comman—

dante da columna de Vinhaes.

Oº

Aiiunso Custa por lealdade

puliiica, não visitará

Aveiro

   

N'uma carta dirigida ao

director da Liberdade que foi

um dos signatarios do con—

vite feito pelo Grupo Demo-

cratico de Aveiro ao snr. dr.

Affonso Costa para vir a es—

ta cidade fazer uma conferen—

cia, o iHUstre estadista de-

clara não acceder n'esta oc-

casíão e expõe as suas ra—

zoes.

Que não vem, como não

vae a parte alguma, para que

se não diga que procura fazer

partido proprio em prejuízo

da concentração republicana.

Que não vem para que se não

julgue que-a sua vinda 8.

Aveiro tem o ar da menor

provocação, da menor hosti—

lidade para com outros ele-

mentos republicanos repre-

sentados no governo.

Comprehendemos os os—

crupulos do dr. Affonso Coa—

ta e somos os primeiros a

respeital—os. mas discorda-

mos d'essa orientação.

Vê-se no emtanto mais

uma vez quem fomenta a

desunião republicana; quem

anda doido por formar parti—

do;q nem é ambiciOsn,provoca-

dor e desordeiro. Vê—se bem.

O facto fica aqui registado

e julgamos que não tardará

a serv1r-nos.

Lamentamos profunda—

mente a resolução tomada

por Alfonso Costa de não sa-

hir & fazer a propaganda de«

mocratica tão necessaria e,

portanto,de não visitar Avei-

ro, onde o partido republica-

no lhe preparava uma elo-

quente manifestação de sym—

pathia e applauso.

E lamentamos tanto mais

quanto é certo discordarmos

d'essa resolução que consti-

tue uma tregua que os nos-

sos inimigos não deixarão

de aproveitar para trabalha—

rem contra nós.

--' --——OQO————
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Os paivantes

Paiva Couceiro encontra-se

em Gulnzo

A Capital noticiava ha dias

que o famoso caudilho monar-

chico continua na Galliza, d'on-

de, por signal, nâo sahiu nunca.

Ao serem os rebeldes man—

dados internar em Hespanha,

Couceiro limitou-se a interna:»

se em casa d'um tal D. Eduar-

do Cia e Navarro, fidalgo hes—

panhol muito rico, e senhor de

varias propriedades, a princi—

pal das quaes é em Ponteve-

dra.

A casa de D. Eduardo Na-

varro, onde Couceiro se encon-

tra oceulto, não é, porém, es-

sa, mas uma outra, a uma le-

gua de Guinzo de Linea, onde

o general em chefe de si pro—

prio está organisando os seus

futuros planos estrategicos.

São louvados os ornclaes e

praças que repelllram

os «cuspir-antes

O snr. ministro da guerra

determinou que na proxima

ordem do exercito sejam lou—

vados todos os ofliciaes e pra—

ças que fizeram parte das for-

ças que operaram na area da

6.“ divisão militar nos dias 5 a

13 de outubro findo e, muito

especialmente, o major d'infan-

taria 24, Peres, que comman-

dava a columna, e os tenentes

de cavallaria Maia Magalhães

e Guerra Quaresma.

O mesmo ministro determi—

nou que sejam louvados em or-

dem da divisão o tenente de

oavallaria Ramires e em ordem

regimental os ofiiciaes e praças

que tomaram parte na linha de

fogo no dia 7 de outubro.

A homenagem prestada aos

briosos militares que narfron-

teira estiveram alguns me-

zes em defesa da Patria e da

Republica, é justa sob todos os

pontos de vista. Nós que sa—

bemos bem quanto a Republi-

ca deve ao lieroico batalhão do

24, sentimo-nos orgulhosos com

a distincção feita ao seu com-

mandante, o nosso amigo e col—

lega snr. major Peres. Mais

uma vez O felicitamos sincera—

mente, por vermos que são

justamente apreciados os seus

serviços.

WW

Cobrança

Vamos proceder á. 00-

brança dos recibos do 2.º

semestre do nosso jornal.

Aos assignantes de «A LI-

BERDADE» ousamos pedir

& nneza de os satisfazerem

logo que lhes sejam apre-

sentados. aum de nos evi-

tarem maiores despesas.

___—+

m Elino

A Relação do Porto dos-

pronunciou os conspiradores

de Aveiro.

Que foram apenas deten-

tores de armas prohibidas.

Que pena não haver juizes

d'estes no tempo em que os

republicanos conspiravami

Tinhamos feito a Republi-

ca ha muito tempo e podia-

se ter evitado até que alguns

dos conspirateiros de hoje ,.

perdão, que alguns dos de-

 

LIBERDADE vende— tentei-es de armas — deixas-

se em Lisboa, na Tabacaria sem de ser o que já foram——

Monaco, ao Rocio. [ republica nos.
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A serrana NACIONAL

ªr A EGREJA

A base em que assentava o

absolutismo era o direito divino.

Se o rei recebia o poder de

Deus, não podia este ser limita-

do ou fiscalisado.

Mas a Edade Media, conjun-

tamente com a tendencia para

este systems de governo, legou—

nos um invento que havia de

vir a revolucionar o mundo,

erguendo a consciencia dos po-

vos á comprehensâo da sua

propria força: a Imprensa.

Sem esta descoberta, que foi

uma das principaes causas da

Renascença, esse grande movi—

mento artistico, litterario e

scientiâco que se operou nos

seculos XV e XVI na Europa,

a Historia não registaria tantos

triumphos do pensamento hu—

mano sobre os preconceitos que

teem entravado o progresso das

nações e que vão desappare—

cendo;

Foi dois annos depois da to-

mada de Constantinopla pelos

turcos que se imprimiu o pri-

meiro livro.

O novo invento foi-se rapi-

damente aperfeiçoando.

A propagação da sciencia

tornou-se mais facil.

As ideias começaram a atra-

vessar com muito mais rapidez

os paises.

No seculo XVI, no pontifica-

do de Leão X deu—se um acon-

tecimento que veio abalar prº»

fundamente a egreja, gerando

por toda a parte o espirito de

liberdade e resistencia á oppres—

são dos reis: o apparecimento

do protestantismo.

Foi Martinho Luthero, mou-

ge allemâo, o corypheu d'esta

formidavel revolução religiosa,

que tão magniíicos fructos pro-

duziu, e que teve por precur-

sor, um seculo antes, o infeliz

João Husse, a quem o concílio

de Constança, perante o qual

elle havia comparecido munido

d'um salvo-conducto do impe-

rador, mandou queimar vivo

n'aquella cidade.

Secundaram o notavel auctor

da Reforma, entre outros, Me-

lanchton, Calvino, Zwinglio e

Knox.

A Reforma ia triumphando

na Europa septentrional e em

grande parte da central, apesar

da resistencia medonha que a

egreja lhe oppunha por todos

os meios ao seu alcance.

A egreja tratou por isso de

se fortificar no sul com a In-

quisição, a Companhia de Je-

sus, o concílio de Trento e a

congregação do Index.

A Inquisição era o terror dos

povos sujeitos á. sua acção.

Introduzida no Langdoc em

1208 para perseguir os Albi-

genses, em seguida em diversos

estados christâos, definitiva-

mente erigida em tribunal por

Gregorio IX, adoptada em Cas-

tella. Navarra, Aragão e se—

gundo alguns tambem em Por-

tugal em 1233, foi-se tornando

de cada vez mais cruel e im-

placavel, até levar a perseguiu

ção, a sensualidade, as torturas,

a ganancia e o fogo a toda a

parte onde podesse, em nome

da religião mais sublime e mais

pura.

No seculo XV, no tempo dos

Reis Catholicos, fixou-se per-

manentemente na Peninsula,

sendo então os judeus as suas

principaes victimas, especial-

mente por causa dos bellos the-

souros que possuíam.

0 primeiro inquisidor geral

da Hespanha, foi o celebre Tor—

quemada, de execranda memo—

ria.”

Segundo os calculos dos his-

toriadores mais auctorisados,

esse monstro processou mais de

   

  

 

  
   

   

    

    

  

   

 

  
   

   

   

   

  

 

cem mil pessoas e fez queimar com o caracter religioso, tomou ficamos como Fradique Men-

depois o politico.cerca de seis mil.

A mais atroz e sanguinaria,

     

  

   

  

porém, de quantas Inquisições estala uma grande revolução lacre.

a Historia regista, foi a da Hol

lauda, contra os protestantes.

As suas victimas subiram

em poucos annos ao numero de

cincoenta mil. umas queimadas,

outras afogadas e outras enter-

radas vivas.

Paulo V quiz dar ainda

maior rigor á Inquisição, refor-

mando—a n'esse intuito.

A Companhia de Jesus foi

fundada em 1534, por Loyola,

com 0 Em especial de comba—

ter a Reforma.

O concílio de Trento durou

dezoito sucos, de 1545 a 1563,

começando no tempo do papa

Paulo III e acabando no ponti-

ficado de Pio IV.

Um dos seus decretos mais

celebres é o que proclama o do-

gma da infallibilidade papal.

A Congregação do Index foi

instituída por Pio V para im-

pedir a propaganda por meio

dos livros contra as doutrinas

da egreja romana.

A Congregação notava os li-

vros que sustentavam a proemi-

nencía do poder civil sobre os

concílios e os papas, não sendo

permittida a publicação de ne-

nhuma obra sem que fosse sub-

mettida previamente a sua cen—

sura.

Os auctores dos livros con—

demnados eram flagellados e os

livros queimados nos" autos de

fé, sendo a sua simples leitura

punida com a excommunbâo.

Por este meio, as producções

intellectuaes perderam quasi

todo o seu valor, reduzindo-se

a um mysticismo inutil e pre-

judicial, sem gosto nem mora-

lidade.

Pio V publicou de novo a

bulla In coma Domini que es-

tabeleceu o dominio pontilical

sobre os soberanos.

Os reformadores, conde—

mnando todos os abusos e inno-

vações da egreja e pretendendo

o regresso às praticas e formu—

las primitivas d'ella, haviam

forçosamente de pugnar pela li—

berdade dos povos contra a op-

pressão de que estes, em nome

dos falsos principios com que

tinham sido illudidos, vinham

sendo victimas.

Nos primeiros seculos do

christianismo, todos os poderes

emanavam do povo.

A palavra e a opinião eram

a mola do governo.

Depois a egreja. desprezando

a doutrina evangelica, intro-

metteu-se na politica e come.

çou a lançar olhares cubiçosos

sobre todos os Estados chris-

tãos, esforçando—se por os do—

minar acima dos reis eimpera—

dores, e os povos foram perden-

do a sua liberdade e indepen-

dencia, sendo-lhes roubadas as

suas mais sagradas regalias.

O marechal Moutluc accusou

os ministros protestantes de pré-

garem que os reis não podiam

ter nenhum poder senão o que

agradasse no povo e que a no—

breza nada mais era do que

elles.

O celebre jurisconsulto Du-

monlin arguiu os reformadores

de quererem reduzir a França

a um estado popular e fazer de

ella uma republica como a de

Genebra, d'onde haviam expul-

sado o conde e o bispo, e de se

esforçarem egualmeute por abo-

lir o direito do morgado, que—

rendo egualar os peões com os

nobres, como sendo todos eguaes

pelo direito divino e natural.

...o-n.....-

No princípio do seculo XVII,

os jesuítas tentam a restaura-

ção catholica na Allemanha.

Em 1618 rebenta a guerrax

conhecida na Historia pelo no-

me de Greene dos Trinta An-

nos, entre os principes protes-

tantes do imperio e o partido

catholico, a qual, começando

A LIBERDADE

   

   

   

 

   

   

    

  

   

    

  

  

   

   

  

  

Quasi pelo fim d'esta guerra,

na Inglaterra.

Cromwell organisa um regi—

mento á sua custa e bate em

tres recontros as forças rea—

listas.

O rei. Carlos I, foge para o

exerciio escocez e é por elle en«

tregue aos seus adversarios.

Cromwell faz condemnar o

rei á morte e proclamar a re—

publica, da qual veio a ser no-

meado chefe com o titulo de

lord protector.

Carlos I é levado ao patibulo

em 30 de janeiro de 1649.

A morte do rei alheou a

Cromwell, que, além de cruel,

era ambicioso e cheio de orgu-

lho, as sympathías da nação,

animada de sentimentos libe-

raes, e o partido realista come-

çou a engrossar.

Morto Cromwell, a republi-

ca foi destruida pelo general

Monck, sendo a dynastia de-

posta restaurada no throno in—

glez. ' '

Se não fosse a crueldade e a

ambição de CromWell, a repu-

blica ficaria definitivamente es—

tabelecida em Inglaterra.

O regimen absoluto chegava

ao auge onde havia creado mais

fortes raizes. —

Luiz XIV, da França, que

realisou deveras o extremo

absolutismo, solta a celebre

phrase: «O Estado sou eu».

A côrte d'este monarcha, que

foi corruptissima, contou favo-

ritas notaveis, entre as quaes se

distinguiram a Maintenon, com

quem o rei veio a casar clan—

destinamente, a La-Valliere e a

Montespan.

Eis como Bossvet, que viveu

n'este reinado, nos define a mo-

narchia absoluta tal como re-

sulta das tradições catholico—

romanas:

E' preciso obedecer aos princi-

pes como a propria justiça. Elles

são deuses, e participam de certo

modo da independencia divina. As-

sim como em Deus está reunida to-

da a perfeição, tambem todo e po-

der des particulares esta reunido

na pessoa do príncipe. Considerae o

príncipe no seu gabinete: d'ahi par-

tem as ordens que fazem andar de

accordo os magistrados e os cabos

de guerra, as províncias e os exer-

citos. E' a imagem de Deus, que

assentado em seu throno, no mais

alto dos ceus, faz marchar toda a

natureza. Deus permitte que o prin—

cipe descubra os tramas, os mais

secretos; elle tem olhos e mãos

por toda a parte; os passaros do

ceu lhe contam o que se passa. Tem

até recebido de Deus uma certa

penetração para uso dos negocios

do Estado, que faz pensar que elle

adivinha.

Fénelon, Racine e outros

partidarios da egreja romana

defenderam com ardor as mes-

mas ideias.

(Continua).

  

N'uma mulher... nem com

uma no se bate !

Uma senhora d'esta cidade,

tem-se entretido nos ultimos

tempos a espalhar ineonvenien

cias contra os republicanos,

porque estes lhe prenderam ()

marido que conspirava contra

& Republica. Esta senhora leva

o seu mau genio até ao ponto

de .pedir a cabeça de alguns

indivíduos que serviram de tes-

temunhas no processo e de com—

prometter mais o marido, a

quem atribue ferinos instinctos

de vingança.

Poderíamos tratar do caso

mais desenvolvidamente, para

bem se avaliar do odio que cer-

tas creaturas nutrem por quem

se limita a defender a Repu-

blica dos ataques traiçoeiras

dos seus adversarios. No eu-

tanto e visto tratar-se de uma

 

  

   

 

   

   

   

   

  

 

    

   

   

      

    

    

  

  

 

   

  

des em presença de uma carta

alheia., fechada com sinete e

 

Camara Municipal

A Camara Municipal resol-

veu. n'uma das suas ultimas

sessões, suspender temporaria—

mente a aula de muzica no

Asylo e envidar todos os seus

esforços para conseguir a di-

minuição de 100$000 réis na

renda da casa onde se acha

installada a escola Fernando

Caldeira.

D'esta fórma obtem a Ca-

mara uma economia de réis

250:000.

E' sob todos os pontos de

vista louvavcl o procedimento

da actual veleaçâo, qtie se não

poupa a esforços para ver se

consegue pagar aos credores

do municipio. *

Sendo esta a sua constante

preoccupação. é de esperar que

em curto praso ella possa apre—

sentar um orçamento equilí-

brado, readquirindo assim o

credito de que tanto carece,

para poder fazer alguma coisa

em beneficio da cidade. Para

isso porém é preciso fazer eco—

nomias e estas não se conse-

guem sem ferir alguns inte-

resses.

A hora presente é de sacri-

ficio para todos e ninguem te-

rá. o direito de se melindrar

com quem apenas procura des-

empenhar honrosamente o seu

mandato, administrando com

honestidade os dinheiros do

municipio.

 

*

Curso musical

nurelia “truques pinto

PROFESSORA DE PIANO,

VIOLINO E BANDOLIM.

Largo do Rocio — AVEIRO

_+__.—-

Líirii _nrrnn

Para satisfazer a curiosida—

de dos leitores e concorrer,

quanto possível. para a diffusão

e conhecimento do Esperanto,

abrimos n'este jornal um pe-

queno curso d'esta utilissima

lingua, que desejamos seja

aprendida por todos.

Semanalmente, publicaremos

uma resumida lição, de que se—

rá publicada a chave na lição

seguinte, com uma nova lição,

e assim successivameate.

Por hoje, explicaremos me-

lhor as regras de pronuncia, a

que já. nos referimos no n.º an—

terior. Em artigo subsequente,

daremos um pequeno vocabula-

rio, para ser decorado e appli-

cado nos exercícios. .

Do alphabeto Esperanto. ha

a especialisar as seguintes le—

tras:

c, que se pronuncia ts: cela,

boneco.

8, que tem sempre o valor

de ç: ses, semese.

g, que é sempre gutural:

genoa, legi, gazeta.

11, sempre aspirado:

hora.

Estas quatro letras têm o

seu valor modificado quando le—

vam accento circumtlexo (“);

mas, como não ha esses cara-

cteres em todas as typogra-

phias, pódem taes letras em-

pregar-se seguidas d'um h, pa-

ra dar os seguintes valores:

eh, com a pronuncia de tch:

ficha.

sh, valendo ac: shafo, shi».

gh, cgual a dj : many/zo. ghi.

0 h accentuado, póde substi—

tuinse por kh, tendo a pro—

nuncia do ch allemão, ou doj

hespanhnl: [choro, khamio.

 

 

Iiomo,

Comtudo, devem os estudio— mentar), 1443000 réis;

. 2.“ secção (ensino techni-

senbora, por aqux ficamos, e ptos, por um accento (“) nos co), 903000 réis. '

sos, nos exercícios manuscri—

 

casos em que aqui empregamos

0 h depois de c, 3, 9, k.

As letras m e n, finaes de

syllaba, não tomam nazal a vc-

gal que as precede; assim: tiam

(lí ame), Itaim" (cane—ti).

_O rr tem um valor unico, en—

tre o nosso aº forte e o r fraco.

Tomando para exemplo a pa-

lavra portngucza carne, digam—

se estas em Esperanto: farti,

urbo, mim', parolo. A palavra

Esperanto lé —se : —-êsse —pê s'áne-

tô, e quer dizer o que espera.

Era este o pseudonymo do dr.

Zamenhof nos artigos em que

começou a fallsr da sua, lingua.

.As vogaes teem a seguinte

pronuncia :

a, sempre aberto: nacia (nà-

tei-à).

e, egnal & é: bela (bêlit).

1, sempre agudo: moído (ré

ví-dô).

o, como o nosso 6: koloro.

11, com um som egual ao

portugues, mas não se ligando

a outra vogal: um(a, (ii-nú à).

Esta letra só fôrma ditongo

com a vogal antecedente, quanv

do accentuado, assim 11: antaú

(ane—tau).

A lctraj vale i breve e fór—

ma ditongo com a vogal que o

precede, ou liga-se á. vogal se-

guinte: libroj, ja (li-broi, iá).

Quando tem accento circum-

Hexo, vale je portugues; mas,

como não temos esse signal

typographico, representaremos

aqui 0 j vogal por um 9, e o

consoante pelo proprio j. As-

sim: butonoy, yes, sinyoro; jeti.

jm, bonajo.

Não ha em Esperanto as le-

tras q, w, x, g e ç; nem as com.

bínações lh, 'nh, ch e ph, ou os

grupos rh, tk.

Todas as outras letras pro-

nunciam-se como em portu—

guez.

A syllaba predominante é

sempre a penultima.

Além d'estas lições, que offe—

recemos semanalmente nos nºs-

sos leitores, resolvemos abrir

desde já a matrícula para um

curso pratico de Esperanto, es-

pecialmente destinado a moci-

dade estudiosa d'esta cidade,

achando-se a matricula perma—

nente n'esta redacção, começan—

do o curso a funccionar no dia

Lª de dezembro, se houver nu-

mero suHiciente de alumnos

matriculados.

«or—_

Instituto pronsstonal

dos pupilos do exercito

de terra e mar

Pelo conselho tutelar e pe-

dagogico do exercito de terra

e mar, foram enviadas às de-

legações dos corpos avisos

com as condições de admis-

são por concurso de 60 alu—

mnos do instituto profissio-

nal dos pupilos do exercito

de terra e mar.

Este concurso termina em

30 d'este mez.

As vagas são distribuídas

por 3 grupos, comprehen-

dendo:

— Extremamente pobres.

Não pagam pensão, ficando

a cargo do conselho tutelar

as despezas com enxoval e

quaesquer outras.

— Pobres. Pagam uma

pensão annual egual & me—

tudo do vencimento ou pen-

são mensal dos paes. Enxo-

val e mais despezas por con—

ta do conselho tutelar.

— Semi-pensionistas. Pen-

são annual agua] ao venci-

paes, podendo 0 enxoval ser

obtido por descontos.

— Pensionistas.

annuah

1.a secção (ensino comple-

Pensão

mento ou pensão mensal dos '

_A admissão ao concurso é

feita por meio de requeri-

mento e aproveita aos filhos

das praças, sargentos e oiii—

ciaes, dos 9 aos 13 armas.

O estabelecimento abre na

segunda quinzena de dezem-

bro.

Despezns de enxoval, réis

253000; com o fardamento,

133000 réis; mensal, ordina—

rio, em media, 13800 réis.

Todas as informações po—

dem ser pedidas nas sedes

(lo_scorpos e estabelecimentos

militares.
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Em Ovar

Pessoa das nossas rela-

ções e que conhece bem a

politica tit') districto, diz-nos

que o snr. Egas Moniz se

em penha actualmente em con-

ciliar o snr. Soares Pinto,

preso como conspirador no

con vento das Carmelitas d'es-

ta cidade, com o snr. Fraga-

teíro ex:—chefe do partido re-

generador em Ovar.

Se bem que julguemos tal

conciliação impossivel, por-

que julgamos o snr. Fraga—

teiro absolutamente incapaz

de se bandear para satisfazer

os interesses da politica queo

snr. Egas Moniz pretendo

inaugurar no nosso districto,

não deixaremos contudo de

cmnmentar o facto pelo que

elle na sua intenção revela

de immoral.

Quando ha pouco estive-

mos em Ovar onde fomos

em companhia do dr. Rodri-

go Rodrigues, que official-

mente visitou aquelle con-

celho, tivemos occasião de

verificar que o snr. Fraga—

teiro se encontrava de alma e

coração ao lado do partido

republicano. Ouvimos com

agrado o seu discurso no

theatro e applaudimos com

calor algumas das suas pas—

sagens. Mas o snr. Fragatei-

ro sabe bem que o partido

republicano é incompatível

com o snr. Soares Pinto que

foi na monarchia um dos

chefes do progressismo no

districto, e acabou por, pro—

clamada a Republica, pas—

ser o tempo a conspirar con-

tra ella.

Uma conciliação pois en—

tre os snrs. Fragateiro e Soa-

res Pinto seria politicamente

uma immoralídade.

Não acreditamos que ella

se realise, mas censuramos,

& confirmar-se o que nos di-

zem, o procedimento do snr.

Egas Moniz, que contrasta

bem com a sua fôrma de pro-

ceder no tempo da monar-

Ghia.

Parece que o snr. Egas

Moniz pretende tornar o dis—

tricto de Aveiro uma sua

prºpriedade, capitulando pe-

rante todos os seus inimigos,

e exigindo em troca a chefia

do tal partido da Óniáo.

N'este andar não tardurá

muito que () vejamos & pas—

sear de braço dado com o

saudoso. .. conde de Aguada.

  
Thealru _tveirense

BINEMtLUBHtPHU

Sabbados e domingos,

terças e gui'ntas- eir-as

Sempre estreias

Fitas de grande sensação

fornecidas pela casa

(Pathé)

As melhores e de maior

exito em todo o
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' ' Que se nos teem dirigido em

'nª-'() tele ramma que. daqui toi
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Quimeras frias

J. MATTOS BllAAMClllP
Engenheiro de Frigorificos

Rua Aurea, 232, 1.º-—Lisboa

e Rambla del Centro, 14—Barcelona

Installaçíio completa de Leitarias—Fabricas

de cerveja“adegas—fabricas de chocolate,

etc., etc.

Algumas referencias: Fabrica de Cerveja

Jansen; Fabrica de Conservas Brandão Gomes;

Fabrica de Gelo de Santarem, Angra, Faro,

Beja, Evora, Figueira, Coimbra, etc. A Nu—

tricia, de Lisboa; Grande Hotel de Vidago; ES-

cola Medica de Lisboa; Assistencia Nacional

aos Tuberculosos; Grande Frigorifico de

Bilbao, etc.

BOMBAS com Mores
MUITO ECONOMICAS

LUZ ELECTRICA

Nas casas de campo, aldeias e villas.

ULTIMA PALAVRA

FAFNIR

Algemas referenciam—José Tavares da Silva

Rebello -— Salreu, Estarreja. J. Carlos de Barros,

Engenheiro Electricista—Figueira da Foz.

 

Centro Monarchico, o que

evidentemente não honra ne-

nhum bom republicano.

TENENTE PEREIRA

  

G vernadur Civil do Pulo

 

Parece que a escolha do em.

capitão França para substituir

o dr. Rodrigo Rodrigues no

Governo Civil do Porto, não

agrada aos nossos correligio-

narios d'aquella cidade que de—

sejariam ver a frente do distri-

cto um republicano de velha

data.

O nosso collega A Monta-

nha diz sobre o caso:

Este brioso militar, que na

fronteira foi ferido n'um braço

por uma bala do exercito Cou—

ceirista, encontra—se actual—

mente n'nm dos hospitaes do

Porto a fim de soffrer a extra-

“cçâo do referido projectil.

Depois de presente á junta,

regressará a esta cidade a fim

Reconsiderou-se ao que parece de se restabelecer por com-

na escolha de governador civil pa—

 

ra o Porto. Em verdade, afóra ou- pletº'

tras muitas e varias rasões, daria _

ensejo o facto da nomeação do snr. CºnSOFCIOS

França a pensar na falha de ho—

mens adentro do velho partido re-

publicano com a envergadura re-

querida para a alta situação. E er-

radamente pensava quem assim

cuidasse.

Certamente, a persistir-se na

teimosia de arredar o snr. dr. Ro-

drigo Rodrigues contra a expressa

vontade da cidade, importa man-

dar quem, realisando obra republi-

cana, empenhadamente se adirme

,no inabalavel proposito de pugnar

pelos interesses da nossa terra. De

modo algum pode todavia admit-

tir-se a governação districtal em

' mãos d'aquelle que, ainda antes de

occupar seu posto, já desperte hos-

tilidade.

Julgamos interpretar e pensa-

mento da grande maioria da popu-

lação do Porto escrevendo as nos—

sas palavras de hontem e refor-

çando-as com as que agora escre—

vemos.

Consorciou-se no sabbado

passado com a snr.“ D. Ar-

manda Leite, filha do snr. Dou

mingos José dos Santos Leite,

o nosso amigo Lourelio Regal-

la, zeloso empregado da Caixa

Economica d'esta cidade.

A noiva é uma senhora mui—

to prendada, e gosa n'esta ci-

dade do respeito e considera-

ção de todos aquelles que com

ella convivem,

O noivo, nosso amigo de in-

fancia, é um rapaz finamente

educado e que egualmente con-

ta em Aveiro um grande nu-

mero de sympathias.

Felicitamol-os sinceramente,

desejando-lhes um prospere fu-

,. turo.

*

Uma carta ' * *
Tambem com a menina Pra-

zeres de Pinho das Neves, se

consorciou no sabbado o snr.

Manoel Bernardo.

A noiva, que é uma das

mais gentis tricanas d'esta ci—

dade, é irmã dos nossos corre-

ligionarios, snrs.Luiz e Eduar-

do Pinho das Neves.

A ambos os contrahentes, os

nossos parabens.

_

Nolas pessoaes

  

Do snr. José Nunes Fer-

reira Ramos, recebemos uma

carta em que este senhor nos

diz a rasão porque assignou
.

,-

ep ' o e Antonio José de

   

  

, “:.-JA,; .“ ,

 

dejo e do seu auctor, por

ser muito extensa, apenas di—

remos que acreditando sin-

.- comments na boa fé do snr.

_;eRamos como na de outros

Partiu para 0 Brazil a tratar

de negocios de sua casa, () snr.

Francisco Regalla e sua ex.“ es-

posa.

—Tambem partiram para 0

Brazil, na ultima terça-feira, com

negocio de ourivesaria, os snrs.

Manuel Fernandes Lopes, d'esta

cidade e o snr. Manuel Simões

Telles, d'Ilhavo.

 identicos termos protestan-

do contra o abuso que se fez

do seu nome para fins poli-

tiqueiros, lamentamos que

 

este senhor se tenha juntado

com alguns socios do famoso
 

 

==Vimos u'ests cidade os

A LIBERDADE

sura. drs. Abilio Gonçalves Mar-

ques e José Sobreiro, da Costa do

Vallade.

_Partiram para Lisboa o

nosso director e deputado Alberto

Souto e sua ex.“ irmã. a nonª D.

Armanda Souto.

—Encontra-se restabelecido

da doença que o reteve no leito, o

snr. João Augusto Rosa.

—Vimos n'esta cidade o snr.

José Craveiro, d'Ilhavo.

-— Tambem aqui esteve o

snr. dr. Vasco Rocha, de Vagos.

—Partiu para umas caçadas

nas propriedades do snr. marquez

da Graciosa o snr. Mario Duarte.

— Vimos tambem em Avei-

ro, o snr. Antonio Alves, de Bar-

rô, Agueda.

—— Foi promovido a aspiran—

te e colocado em infanteria 24 o

snr. Antonio Ernesto de Almeida,

d'esta cidade.

_ A tratar de negocios da

sua freguezia, vimos aqui o snr.

Antonio d'Oliveira e Silva, rege-

dor de Loureiro.

= Vimos n'esta cidade o sur.

Miguel Marques Henriques, de Al—

bergaria.

_Tambem aqui esteve o snr.

Manuel Domingos Nina Junior, de

Cacia.

_Tambem vimos n'esta ci—

dade, os snrs. dr. Manoel Matheus

Seabra, de Mamodeiro; e Augusto

dos Santos, de S. João de Loure.

'Ó-————

Ainda o “complet, de Aveiro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do snr. Manoel Dias, da Costa

do Vallade, recebemos a seguinte

carta: '

Snr. Redactor da Liberdade:

Permitta-me a (nizadia de

mais uma vez o vir encommo-

dar, pedindo-lhe a fineza de

publicar no seu jornal a se-

guinte

nzcumçâo

Declaro e protesto ao mesmo

tempo contra um artigo que o

jornal o Democrata publicou

no dia 3 do p. p. com o titulo

— Erro ou favoritismo? — em

que tenta beliscar a minha di—

gnidade e bem assim o meu

particular amigo dr. Amadeu

Tavares, quando se refere ao

meu depoimento no pro-

cesso que corre contra o dr.

Jayme Silva e outros, pois na-

da do que o Democrata diz é

verdade—tanto na parte refe-

rente ao meu depoimento como

nos epizodios que diz teremvse

passado entre mim e o dr. Jay—

me Silva.Nem eu me encontrei

com Jayme Silva no comboio

mas sim em Aveiro quando

embarcava para Quintans, nem

Domingos Campos passou da

estação de Aveiro, nem vi Do-

mingos Campos entregar mala

alguma a Jayme Silva, nem

aquelle fallou na minha pre—

sença com Domingos Campos

em proceàso algum. Tudo isso

são invenções e phantazias do

Democmta que não se nunca de

me beliscar sem eu até hoje se.-

ber a razão.

Foram testemunhas d'aquel-

les factos os seguintes cava-

lheiros:—Dr. Rodrigo Rodri-

gues; Capitão do Porto, Julio

d'Almeida; e Costa Cabral,

commandaute da Guarda Fis-

cal.

Peço ao Democrata que pu—

blique o meu depoimento e en-

tão se verá quem falla verdade.

Novembro 8 de 1911.

Manoel Dias.

Noticias varias

  

Foi posta a concurso a esco-

la masculina de S. João de

Lente.

ªNo dia 5 do corrente,

roubaram ao snr. Joaquim An—

tonio d'Oliveira. de S. João de

Loure, mas residente em Lisboa,

uma medalha. o cordão d'ouro,

no valor de 97$ooo réis, emquan-

to esperava a chegada. dos con-

correntes da corrida Porto-Lis-

boa.

ªPela camara municipal

d'este concelho, vão ser appli—

cadas as cercas dos conventos

das Carmelitas e Jesus a vivei-

ros de plantas e arvores muni-

cipaes. .

Espera assim o municipio ob-

ter receita da venda das mes—

mas plantas ao publico, á seme-

lhança do que se faz em outras

terras do paiz.

——_—'Foi concedida a meda-

lha de prata por distincção ou

merito filantropico e generosi-

dade, a Maria Martins, de 17 an—J

nos, natural do logar de Avelãs

de Cima, concelho de Anadia,

por ter salvado com risco da

propria vida, no dia 11 de se-

tembro ultimo, um homem que

ia arrastado na corrente de um

ribeiro, no que mostrou extraor—

dinaria abnegação e coragem

pouco vulgar.

CARTA IIILHAVO
__—

Convidado, pelo intelligen—

te deputado A. Souto, a eu-

viar para A Liberdade algu—

mas noticias d'esta terra, não

posso deixar de cumprir o

seu desejo que, para mim, re-

presenta uma ordem. Eu tive

sempre veneração por todos

os individuos que incansavel-

mente trabalham e luctam

por um ideal bello, por uma

causa nobre, alevantada, re—

conhecidamente justa.

Tive sempre sympathia,

adoração até, por todos aquel-

los que para libertarem um

povo e salvarem a sua patria,

sacrificam a sua saude, os re—

cursos materiaes, a mocidade

e até o descanço da familia.

Portanto, A. Souto é, para

mim, e deve ser para todos,

uma figura sympathica e ve-

neravel, por que combateu

sempre, com energia e leal-

dade, sem uma hesitação,

sem um desfallecimento, pela

sacratissims causa da demo—

cracia, & qualdedicou os seus

mais preciosos esforços e os

melhores dias da sua moci-

dade.

Retenho ainda na memo—

ria a sua sabida do Semina-

rio. —

Era elle então uma crcan-

ça, mas n'aquelle coração ju-

venil havia já, por que nas-

cera com elle, o sacrosanto

amor á causa da liberdade.

Viu—se, não sei como, alli,

fechado, n'aquella casa escu-

ra, triste e lugubre, onde se

detinham cerebros e fenecem

energias. .

Tentavam ministrar-lhe,

alli, uma educação reacciona—

ria --e elle era liberal. Es

forçavam-se por ensinar-lhe

aquelles canticos tunebres que

conduzem as almas ao ceu,

quando da sua garganta e la-

bios sahia expontaneamente

apenas a Portuguesa, ao som

da qual não se salvou ainda

uma alma, mas salvou—se já.

uma patria!

As suas aspirações liberaes

e democraticas não lhe per-

mittiam & sua permanencia

n'aquella casa.

Nem mais uma hora.

Nem mais um instante.

O seu espirito revoltara—

se contra preconceitos e do-

gmas.

Amava a verdade, mas nos

livros da casa não se encon-

trava aquella palavra!

Era, portanto, preciso sa-

hir d'alli.

E n'um bello dia, as portas

do Seminario abriram-se pa-

ra dar passagem a essa

creança, que, n'nm fremito de

revolta, n'um gesto altivo e

nobre, lança fóra a sotaina

preta que envergava, fazen-

do—a substituir pela farda

de Operario—Operario n'um

grande edificio, n'uma obra

collossal : o edificio da Patria,

a obra da Republica!

Julgo, pois, um dever, dar

cumprimento aos desejos de

homens como Alberto Souto.

Quer noticias d'Ilhavo para

o seu jornal?

Pois bem. Mandar—lh'as-

hei sempre que possa o as

haja. '

Pena é que o pobre cor-

 

 

respondente não saiba des—

empenhar, como desejaria, o

seu papel. Lá diz o rifãoz—

Quem não tem não pode dar!

Vê se a gente. ás vezes,

metida n'umn camisa de. . .

onze caras, para cumprir um

dever.

Emfim. . . como o sapo-

teiro é obrigado a tocar ra—

becão, executarei, (ou assas-

sinarei? — Qualquer destas

palavras tem cabimento aqui,

visto que executar e assassi-

nar são synonimas) de quan-

do em vez, uma areasita, o

que equivale a dizer que en—

viarei para A Liberdade al-

gumas noticias cá da parªca—

ma.

Com tanta infelicidade, po-

rém, inicío estas correspon-

dencias, que nem sequer uma

nouneautésinlza ha esta se.

mana para dar aos leitores.

Tenham paciencia. D'outra

vez será.

Partiu para o Para

o nosso amigo Francisco

Antonio Pausch/zo.

Mánes.

“ºw-w—

Pernas com lima permanente

A
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Souto Ratolla

GOSTEM—AVEIRO

Praceta [] Directoria!

Em Penella foi afixado 0

seguinte edital: '

 

 

 

José Ferreira da Gama, presi-

dente da Commissâo Municipal Re—

publicana do concelho de Peuella:

Faço publico que se acha em

vias de organisaçâo o partido poli—

tico União Nacional Republicana,

para o qual tenho a honra de con-

vidsra inscrever-se quem d'elle quei—

ra faZer parte. E para tal fim

acharão os cidadãos durante oito

dias, a contar de hoje,' lista no es-

tabelecimento do cidadão Joaquim

Augusto Julio e na administração

do concelho. Penella, 16 de novem-

bro de 1911.—José Ferreira da

Gama.

O snr. José Ferreira da Ga-

ma, presidente da commissão

municipal republicana é tam-

bem o administrador do con—

celho de Penella. Não é, porém,

n'esta qualidade que elle se

apresenta a implorar votos pa-

ra & O'm'ão, e por isso mesmo

nos absteremos de discutir o

seu procedimento como aucto—

ridade.

O snr. Gama apresenta—se

como presidente da commissâo

municipal republicana o que

evidentemente quer dizer que

reconhece o Directorio, eleito

no ultimo Congresso.

Sendo assim, o procedimento

do em. Gama revela uma pss-

mosa incoherencia, pois toda a

gente sabe que a O'm'ão não se

subordina ao actual Directorio.

A commissâo municipal não ti-

nha além d'isso o direito de se

manifestar partidaria de uma

determinada corrente da opi—

niâo republicana. Competindo-

lhe acima de tudo observar ri—

gorosamente .a lei organica do

partido e acatar as deliberações

do Congresso, procedeu de fór—

ma a irritar uma grande parte

do partido que sc tem mantido

extranha a cotteries. Necessa-

rio é pois que o Directorio to-

me immediatas providencias a

fim de evitar que toca factos se

repitam.

Urtiga Annoni"

(Continuação)

3.“ Deliberar sobre a acceita»

ção de heranças, doações e legados

deixados aos concelhos ou a esta-

belecimentos municipaes;

4." Great, estabelecimentos de

beneficencia, instrucção e educa- Juliº Hºmem de CªlªUªUIO

9505
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5.” Subsidiar estabelecimentos

de beneficencia, instrucção e edu-

cação, que não estejam a cargo da

sua administração, mas que sejam

de manifesta utilidade para os res-

pectivos concelhos;

6." Mandar calçar e reparar as

ruas e construir e reparar as es-

tradas, pontes e fontes dos cones-

lhos;

7.º Crear partidos para facul-

tativos, pharmaceuticos, veterina-

rios e. parteiras, extinguil—os, quan-

do se tornem desuecessarios;

&' Nomear os empregados da

administração municipal, cujos veu-

oimentos estejam a cargo dos res-

pectivos cofres, suspendelos ou

demitil os por desleixo, abandono

do logar, erro de officio e mau pro-

cedimento, mas ouvindo-os previa-

mente;

9.º Nomear, em conformidade

com as leis reapeotivas, os profes-

seres de instrucçâo primaria cujos

vencimentos, ou a maior parte de

elles, estejam a cargo dos cofres

municipaes, suspendel-os ou demit-

til-os, depois de ouvidos, quando

pratiquem faltas graves e se tor—

nem indignos de exercer as suas

funcções;

10.“ Deliberar acêrca dos plei-

tos a intentar ou a defender por

parte dos respectivos concelhos,

podendo transigir sobre elles;

11.“ Contrahir emprestimos pa-

ra a. realisação dos melhoramentos

municipaes, estabelecendolhes a

dotação e estipulando as condições

da amortização;

l2.º Contratar com empresas

indviduaes ou collectivas a execu-

ção de quaesquer obras, serviços

ou fornecimentos de interesse mu-

nicipal;

13.“ Regular o modo de frui-

ção e exploração dos bens, pastos,

aguas e fructos do logradouro

commum dos povos do concelho ou

demais de uma freguezia, podendo

estabelecer pelo seu uso taxas em

beneficio do cofre municipal;

(Contimía),

 

Angu—nãos—

PADARIA MACEDO '

__. DE_

Manuel Barreiras de Macedo

ARCOS— AVEIRO

Em vista da enorme subida

de preço que ultimamente tem

tido os cafés, resolveu o pro-

prietario d'este acreditado es-

tabelecimento passar a vender

o seu café moído a 720 réis o

kilo, o de 1.' qualidade. e a

600 réis, o de 2.'.

Sendo, sem duvida, este ar-

tigo, uma das especialidades

da casa, parece ser mais pre—

ferivel lançar mão d'este ex—

pediente, do que vender mi—

xordia.

Por isso espera que os seus

estimaveis clientes continuem,

como até agora, a dar—lhe &

preferencia, fineza esta que

desde já se confessa grato.

  

Annuncio

(Lª publicação)

PELO juízo de direito da

comarca de Aveiro e

cartorio do escrivão do quin-

to officio — Christo — correu

seus legaes termos uma

acção de divorcio em que foi

auctór João Simões André,

lavrador, residente em Sar-

razolla, freguezia de Cacia,

d'esta comarca, e ré, sua es—

posa Joanna Rodrigues da

Costa, lavradora, residente

no mesmo logar. E, n'esta

acção, foi decretado o divor-

cio entre os conjuges por seu-

tença de 4 do corrente, que

transitou em julgado, o que

se annuncia para os effeitos

legaes, nos termos do artigo

19 do Decreto de 3 de no-

vembro de 1910.

Aveiro. 17 de novembro

de 1911.

Verifiquei:

O Juiz de Direito,

Regalão.

O escrivão do õ.º officio,

Christo.
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“' ESTAÇÃO DE INVERNO

A ELlíãANTE

Fazendas e modas

Camisaria. e gravatarta

Pllllll'lll IA BDSM PEREIRA"-

Rua de Jose Estevam, 52 e 54

Rua. de Mendes Lotte, 1, 3 e &

Mamodeiro

._.“)...

Fazendas, mercearias, mui-

dezas, tintas, oleos e ferragens.

Grandes depositos de adu-

bos chimicos para todas as

culturas.

Arames para ramadas. Ara-

mes farpados para vedações.

Sulfato de cobre e enxofre.

Cimento Portland.

Batata de 1.ª'qualidade pa-

ra sementeiras, e muitos ou-

tros artigos.

Virgilio Souto Ratola

_____.__.
.-———-—-—
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AVEIRO

() prºprietario d'este estabelecimento participa

ás suas Enª“ clientes e ao publico em geral, que

acaba de receber um enorme e variado sortimento

de fazendas e outros artigos proprios da presente,

estação.

Preços modicos
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Armazem de mercearia por junto.

Gazolina, carboneto e outros artigos.

Especialidade em café e chá.

> * ( Descontos a revendedores.
_“

4 *
Seriedade nas transacções. &
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MANOEL FERREIRA FELIX
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Aveiro— Avenida Bento de Moura.

'; Filial no Porto—Rua Bellomonte, 13 a 15.
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Padaria Mªcedº] IHS MESTRES Il'llBHlS

PRAÇA DO COMMERCIO

AVEIRO
*

Esta casa tem a venda pão detransam lt Meyrelles

rimeira qualidade, bem como pão

lioiosas padas.

%

massas alimenticias, arroz, chá deº

Café, especialidade d'esta casa,,

Praça Luiz Cypriano Eespanhol, dôce bijou abisooitado,

Completo sortimento de bolachas

nl'l'llilõem DE me
rceariª diversas qualidades, assuoares, os-

a 720 e 600 réis o kilo.
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Lixas de todas as qualidades,

rivalisando

com as estrangeiras em

preço e duração.

Fabrico pelos processos mais

aperfeiçoados .

Unica fabrica no paiz.

BRITO & C.A _

SOza—Aveiro .

AVEIRO
e para diabetioos. De tarde, as de-

das principaes fabricas da capital,'

terina, vinhos finos.

Generos de primeira qualidade

Vinho! finos e licores

Especialidade em Chá e Café

. Figo do Algarve

—' xexexexexewx
exexexexoxe

ªguª ªº Bªnªnª mann CENTRAL E PAPELARIA

MIRA ALTA)
___ DE - __ _

(Na Sem do Caramulo) BERNARDO DE SOUZA TORRES

Unico remedio natural que Praça do Commercio

cura radicalmente a ANE-

MIA, & CHLOROSE, as doen-
AVEIR O

ças do estomago, etc., etc.,

como se pode provar com at-

testados da maxima confiança

”que se ,achampatentes ao res—

peitavel publico no deposito

geral.

' PIII GIHHEIT. 76 E 78

Unico agenfe em Aveiro
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Livraria. papelaria, e Officina de encadernação.

Grande sortido de papeis nacionaes e estrangei-

ros.

Objectos para escriptorio, desenho e pintura.

Tabacos nscionaes e estrangeiros.

Livros em branco para escripturação commer-

cial .

Artigos para brindes.

 

Estabelecimento de mer-

 

rmmcnsct marismas

COBIsElID IRDDERRU

maçamomDEPOMBAL

AVEIRO

A direcção d'este collegio.

montado nas melhores e mais

modernas condições pedago-

gicas, de hygiene e de confor-

to, para o que possue pessoal

habilitado e casa no ponto

mais salubre da cidade, rece-

be todas as meninas que pro-

curem casa de educação e en-

sino, garantindo-lhes &. me-

lhor i'nstallsçâo e as melhores

condições de aproveitamento.
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Chá em pacotes.

dro IV.

Fornecimentos para escolas.

dos e com vistas d'Aveiro.

Cervejas e gasosas.

Cordas para instrumentos .

lacre .

Pós e pasta para dentes.

Deposito de tintas para escrever,

Sempre novidades em bilhetes postaes illustra-

Carimbos de borracha, metal e sinetes para

Sabonetes nacionaes e estrangeiros.

Loções para o cabello e perfumarias.

_ AGENCIA. DE JORNAES.
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cearia, azeite, bolachas,

v1nhos finos e de ineza. _____(*)_____.

Breu preto. louro e cru.

Azeite de peixe.

Utensílios para. amanho

de barcos.

Cordoame e poleame.

Licores e aguardente.

Papelaria,

objectos de escriptorio

e diversas miudezas.

Sortido completo em mobílias, loucas, camas, tapetes. ete.

Oficina montada para execução de colchões,

com pessoal habilitado .

Todos os artigos para n.obilar casas.

Ofiicma, & melhor no genero. de marceneiro.

Executa-se qualquer mobilia por catalogos.

Egiellios e christaes -= Louças fmas e bijouterias.

  

   

 

A leerdade Preços medicos

Jilllllll HEPUBUlilllll U'llilllll»

Nada se ubliea referente frª:
fik—(k' >< ,

á vida partiilular do cidadão. Zªc, MM.—&'A—ãr
—“MÃÉ
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"=" ªzª- l AFFUNWHARIA
Assinaturas à?) “ J J ]» '

Anno (Portugal e ª “ª..—"'

. l ' . . 1 200 é'

58392332?) 5600 r:s Aí Especialidade em viuhos'do Porto e Madeira,

Brªzillçanno)moe- ; VOO % cognacs e outras bebidas.

Avâsoºrtfª ' ' 25020 : ' Variado sortido de fructas seccas, queijos

A
e chocolates.

nnuncios , Bolachas nacionaes e estrangeiras. &

Por linha 40 réis : C1 a fé d ' '
Repetições 30 » lg I e os e qualidade superior.

Communicados . 20 n

— %; normas: "uma uma::

ªih—_"Á
ªajª Rua Jose Estevam—AVEIRÓ'

_Hotel Cysne
ªx %“wasggyg

Rua 5 d'Outubro

AVEIRO

Magnifica instalação. Ca-

sa apropriada, junto á. ria.

Asseio e limpeza.

PREÇOS MOD]COS

"ULTRAMARINA,,

COMPANHIA DE SEGUHUS

CAPITAL 500:ooo$ooo reis

Seguros maritimes e terrestres.

Seguros postaes .

&

   

ALBERTO JOÃO ROSA

RUA DIREITA

AVEIRO

  

(WEBER NBÍIIMIEHI EDIE IDIBWGLXS IB catarinense

Tintas e oleos de primeira qualidade.

Vidraça, cobre, chumbo e arame.

Agente em Aveiro,

A. H. Maximo Junior.

Rua Díreitl— AVEIRO

Adubos chimicos e organicos.

Sulphato e enxofre.

 

NOVA ESTANTE DE PEDAL

COM

FRICÇÓES DE ESPHERAS D'AÇO

O MELHORA—INTO MMS UTIL QUE PODIA DESEJAH'SE

___o—-

Não CABEM

JA NAS

MACH | N AS

PARA cosas

NlAlS

APERFEIÇOA»

MHN?" ªsª.-1
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Má. ÉS .-

liXCELLi—LN'HE ;'
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MAXIMA LIUEIREZA.

MAXIMA DURAÇÃO.

, MINIMO ESFORÇO

, No TRABALHO.-e 


