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não teve a menor intervenção no contracto

. De Cºmº hª mªles que Vºªm Pºr bºªs— lie-aee easter 70:000 caules oelerelle e a armada.

 

   

    

   

  

 

   

   

    

     

     

   

  

  

  

  
   

   

   

    

    

  

 

    

  

  

   

 

    

    

   

  
  

  

     

    
  

  

para que este estado do coisas ao mo-

dilique.

() país precisa de dar 5:000 con-

tos por ano para que se contráia já

um emprestimo de ?():U()() contos pa—

m a compra da esquadra o material

de que precisamos. Gastaudo-so com

a esquadra flõzllºll contos e 20:000

contos com o exercito. ainda nos ti-

cam 5:(N)U contos para fortificar rc-

  

    

   

    

   

         

    

  

  

   

   

 

    

 

    

  

 

da compra de armas que vieram a servir

aos aivantes. -

sr. Canalejas acaba assim de ser rui—

dosamente «lcaxnentido.

teodollauetoelaeulguela

 

  

   

  

 

  

     

  

               

   

   

                      

   

   

  

   

 
gularmcntc Hallo Verde e Açores. E'

ªgi % ._A defêsª nacional e OS sentímen-
"

. . . .
essa .o cumprimento do um dever pa.—

:? tºs pªtriotícos d0 "OSS() pºvo.—OS Umâªtªlzzªíznzzxííâítªªt Btilliltt Seja; esse dinheirº! ªgitªdo, a que ou (“de") nao faltará a

da, ante—ontem & tarde. o grande estadista

sr. dr. Afonso Costa de visita ao sr. dr. Ma—

noel Alegre,

“G+-___

l Semana Pisealerla e Martian

 

novos destinos!

s,, um,, dª, mais ,,,—,,,, prece,-
O povo portugues terá de fazer um grande sa-

mais soezes e atrevidas ameaças con—

   

            

    

 

  
   

           

   

.

O povo do Agache muitos republíçªª . _ ,

Chamamos a atenção dos nosso.—i leito-

.. poções da Republica. tem sido, desde tra as nossas pessoas, contra os nos— ;g'ªáãºªâªfffºããs ã,?“áifºi'iâliâ'liiããiifºií CI'lflClO. E esse um dever patriotico & que eu ros para a Semana _Plscntorla º. Ma-
a sua implantação, a defezanacional, sos du'eitos e contra a nossa autono— “,,qu “macªbrº,, ,nanifesmçã,º_ . , f 1 , » . ”umª q",“, "ªª.?" º' 'ªx" Imªm“ ""J0 P“-

. como por varias vezes aqui temos mia teem sido repetidas vezes sem 0 ilustre democrata falou das janelas CI'GIO nªº &' tªrª & nªçãº; ::Ííiriuijãsuil piiflf'fl'] [Htm'ªªºfºiªtª'j' “".“
demonstrado e do conhecimento de conta pelos jornais e pelos chancela- dp Ccntfº Republicªnº ªgrªdecendº ª mªº

as coimª; ,iutjijfjwãitiam "m Mª "um
todos é, os mtdimosd acontecimentos rias da Europa, sem que da nossa Élgtªtiiíltntiiãiiiitirdãâiiitºâin diz o major Sá Cardoso, chefe do Não nos pertence. Mxls pal-au seu a"-
tiveram o con ão e avigorarem 0 parte podesse haver um gesto de al— mamª,-ªm;,

tono ilustre tom-nta- da Armada sr.Silvcri<»

da Rocha. vão com os nossos elogios os

nossos agradecimentos.

“º..-___

A ilvieaio no Exereito Português

A comissão nomeada pelo sr.

ministro da. guerra para estudar e

propor lu) nosso pais a organisa-

çao da aviação (: composta por oli-

ciais de engenharia, artilharia, in-

fantaria e armada, sob a presiden-

cia do tcnonlc-cru'onel de euge-

gablnete do ministerio da

guerra e um dos maiores colu-

boradores dl. organisação ml-

litar da Republica.

sentimento patrio e levantarem mais

alto o entusiasmo pela nossa reor—

ganisaçao militar.

O sr. Canalejas querendo cortar—

nos 0 futuro com a sua descaradis—

sima proteção aos conspiradores, au-

xiliando a guerra civil e fazendo-nos

ofensivas ameaças, longe de nos cau—

sar abatimento e desanimo, prestou—

nos 0 gronde serviço de unir ainda

mais a familia portuguêsa, sincera e

patriotica, na mesma aspiração de

engrandecimento nacional.

tiver, um protesto eficaz, uma resis—

tencia séria 6 positiva.

E os anos iam—se passando, uns

apoz outros, sem que ninguem to-

masse a resolução de salvar o paiz

desta vergonha, dando-lhe o logar

que lhe pertence no concerto nas na-

ções e garantindo—lhe a respeitabili-

dade que lhe é devida quer pelos

fracos, quer pelos poderosos.

Por seu lado o povo, indiferente,

caido, inerte, seguia na modorra dos

governantes, besta de carga., pronto

O dr. Afonso Costa retirou ontem pa—

ra a serra da Estrela, indo pelo Bussaco,

com o dr. Manoel Alegre.

Em Aguada nos afirmaram que foi das

mais entusiasticas a recepção ali feita ao

intemcrsto republicano.

C..—__.- _

Duarte Leite

Esta interessando tanto O paiz centres, & qual tambem é favorecida

a preparação da nossa defeza, que Pºlº recrutªmentº ªªª fegíººª-

este assunto constitue hoje um _ E quªntº ª mªteriªl ?

temo necessario em todas as con- ** E' certº que ªs nºssas fªbri-
versas políticas e em todos os jor- cas não produzem o que devem, como

. . . êcerto ue não . u-tv'al -'-mus verdadeiramente portuguesesl q tºmºs “ ““ bªº. tante. de artilharia, engenharia e equi-
O que temos, º que poderemos pamento. mas mesmo nesse ponto já

 

Passou no ultimo domingo o uni—

versario natalício do snr. dr. Duarte

Leite, chefe do atual governo—. Quasi

todos os jornais diarios publicaram

9
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_ A defeza do paiz é hoje das para o trabalho, incapaz para o ra- esse dia o seu retrato acompanhou ter, quanto nos custam arenque & Republica tem felto alguma corsa. ' . ªnd I “nª“? ª!“ “mªl“ ºs
) intensas aspirações da alma portu- CÍOCÍDÍO epara & ação. do 0 das referencrasmals elogiosas dm! em que condições nulltares No campo entr-lnChen-ado1 por exam. nomes (ius (:OllllSSlUllttliOS seraoguêsa, Acordou—o & propaganda repu- á Sªtª ºlam d.“ iguªnª“ ªtrªsª" ficaremos, todos esses assuntos a Piº» .hímª gªfªªdªº “tªvªm Sª'“ Pªllliªªdºª “ª Pl'ºXÍlHª Ordem dº

- ' ' - blicana. Acordou-o a. Re ublica. gen 'º º ennnls º & cpu _lºª on- . , ' munlçoes; ºlªª Já ªº encontram tº' Fxorcito.,uâtsnssªttmos dmmwoámimemovemdªmªmªªmvmwwªªmmªªªmª“mmmoumMmemmMsowr;____.w________ çâo eninguem pensa em se furam energico, novo, sadio e robusto da ºílªhªªªºªflª ºªtªªªªªª º º ªº" ººº“ ªªª" º ººm mºldªdº º'" “dºª tº ª equivªlente, cºmprºve Sf- Rodrigo Soriano escreve
esses sacrificios nacionalidade, ergueu-se e fez ª pro- glco e noblhssmo caracter. os cantos de Portugal, bem dan- coronel Barreto 20:()()() para mfan- aº de atado Alba11

.

i , ', ' '
. - - .,

N

130 _ . ., R> “. 14 d -'e or ela rlendo-nos já refendo varias veses do a prova tamanho interesse pe- teria, nao falando ja nos melhora- P .

Fala se nas enormes quantias que PM _cpunca ªnçªª º ª R q tr homem ublico “,“,me , _ , ., - — - . to Souto dlt'eetorf da

11. o tezouro tem a gastar com o nosso no mais admiravcl dos entusnasmos º 1 “5 º P P_« . la defeza do palz, dº que O nosso mentos mtroduzrdos nas—fabricas de “ . ,
. . . ., 't — i.. A V P rt A., homenagem ao seu tclcnto traduzule ,

. material de guerra,
Lnbet'dade”

exercito e mnguem repele a ideia be- Pª: flº 1003- A ªçãº º Ugllºbª . povo pensa desta ver a série na
e

— - _ na sua obra como chefe do atual ga— . ) = ' , _ E nanto á rc ara não dos _:_

.III la e grande de se fazerem todos os acordou de vez, crelam 0 todos. Por , f 3 t _ sua Vlda (, no seu futuro ( q P P Ç ,, . ' _ .
sacrificios para, se assegurar a, defeza, momentos disso temos duvidado nós blººm] gºs 'ºªªmªn e 1105 ªªªçº'lª'mºª (, ' _ ' . quadros ? . . DC iiUlil'lgC bl)l'l:tllO,U lillStl'e de-

as das fronteiras eo respeito pela nos— proprios depois de 5 de outubro. ”' Ildª“. essª homenagem dª lmpmi' Dentre as. multas entremtas _ “ªº dª “ªmª?-5ª? com ªs putado espanhol e grande amigo
)S- sa soberania. ' Nunca mais disso duvidamos, con- ªª ªlªnª) env1ando ªº dª Duate Lºl" que os ,]omals sobre O assunto “5001518119 recrutas º PTIDCIPRUHUHÉG '

tudo, desde que no Parlamento “_ te as nossas cordiais felicitações.

mos votar a reorganisação naval e

desde que constatámos o entusiasmo

que por todo o pªi/. tem despertado

ultimamente os assuntos da nossa

defeza.

Um povo que pensa assim séria—

mente em se defender por uma for-

ma inteligente o úrme, é um povo

que vive e é um povo que quer vi-

ver.

O povo português acordou e 400

anos volvidos sobre as suas maiores

glorias, vai por certo escrever na his-

toria da moderna civilisação paginas

brilhantes, não com a ponta da espa—

da como nas areias de Africa e nos

palmeirais da India, derramando o

sangue dos conquistadores, mas .e

sombra da nova espada, ao abrigo

dos canhões modernºs, contemplan—

do nao as naus veleiros de outros

tempos, mas o penacho do fumo dos

seus começados e dos seus vapores

de comercio, erguendo os olhos para

o ceu, não esperando dele as benes-

ses milagrosas, mas vendo nele rc-

volutear as grandes libelulas da avia—

ção mecanica. O povo português vai

_ ainda, disso estamos certos, pela co-
experimentado das mais duras pro— louisação, pela industria, pelo comer—
vocações. As afrontas mais humilhan- cio e pelas reformas sociais, honrar
tes, as humilhações mais afrontosas as tradições do seu passado.
estalaram—nos na face como a pita. de Anímo, portugueses! Brilha o
um chicote mauejado pela mão dex— sol, é lindo o ceu, chama—nos o ho-
tra. do mais abr-utalhado postilhão. risonte ! '

As rapinas mais descaradas, as Caminhemos !

de Portugal, recebemos a seguinte

carta que muito nos penhora:

Vai em Portugal, ninguem o pó—

de negar, um entusiasmo creador.

Ouve-se um hmo de resurreição can-

tado pela alma portuguêsa. Sabe de

todos os peitos uma exclamação de

alegria, um clamor que encoraja e

anima os mais scepticos e da fé aos

mais descrentes.

O povo português quer viver,

quer progredir, quer caminhar. Pre—

so ainda a inumeros vícios do pas-

sado, lutando com uma educação ne—

fasta, com os vincos deixados no seu

carater pela tradição negra da indo-

lencia e do fanatismo, ,peado pelos

erros historicos de toda a sorte co—

metidos pelos seus governantes, com

umapessima. situação financeira, "uma

má. situação economica, um espanto-

so analfabetismo, um desmazelo e

uma decadencía geral, o povo por-

' tuguês, novo e forte, cheioide ener-

gias e de esperanças, geração do Fu-

turo, escol da Raça, tronco robusto

da Nacionalidade, avança no cami—

nho da civilisaçao &. passos rapidos,

causando o espanto do mundo.

com as escolas de repetição. Quando

agora, na entrada dos conspiradores,

houve necessidade de chamar os li-

cenceadOs deste ano, em 5 dias esti-

veram nos quarteis as tropas da 1.“

e 4." divisões. Infantaria & marchou

para o norte, com o seu efectivo to-

tal, em 3 dias. Isto representa já al-

guma coisa e com um pouco de boa

vontade e persistencia havemos de

chegar ao lim.

«Pôr em pratica a organisaçao

democratica do nosso exercito, tão

integralmente quanto possível, estu-

dar-lhe os defeitos para só então a

emendar—deve ser o cuidado de to-

dos os ministros, e neste sentido mui-

to fez o sr. tenente-coronel Silveira..

—— Quanto é preciso gastar com

o exercito, para dotar rasoavelmcnte

teem publicado destacamos a que

a seguir publicamos, com o major

Sá Cardoso.

Sá, Cardoso foi, depois de Cor—

reia Barreto, a alma do ministerio

da guerra do “Governo Provisorio.

E' um nome de prestígio e de au-

toridade no exercito português.

Chefe do gabinete do mesmo mi-

nisterio, com o gabinete Duarte

Leite, as suas palavras teem um

subido valor.

 

“A Liberdade,, ven—

de—se em LONDRES

na Librerie Hispano-

Americana, Charing

Éross - [load - “'. C.

134.
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Fundo-so em Lisboa uma nova

agremiação republicano

Elfadrid, 5 de Agosto de 1912.

Ali dis/in_qriirío amigo .'

Lu. premier”. (lc! tiempo me pm"—

06 de! plrrcm' (I(J rªis/WLM) personal-

mvnlc para. (ª”mplÍnL(*7l.f(('l'/U. darle

gracias por sux “(mario—mes y ofre-

carme á, I'd. para cuanto pudiera

serie útil.

, Sima pues l/z presente para eu:-

cusm'me _4/ para rezflwm'me suyo

atto. s. s. y (unir/o
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0 Centro Republicano Radical,

que brevemente vai abrir em Lis—

boa, distribuiu ao pais os seguin-

tes patrioticas palavras:

AO POVO

O Centro Republicano Radical

que em breve inaugurará, a sua

séde na rua da Madalena, 249,

1.º, vem apresentar ao povo repu-

blicano a sua mais animada boa

vontade, o seu acrisolado amor

pela Republica Portuguêsa, pron-

to na defesa dos ataques dos seus

inimigos e na defesa dos direitos

do povo trabalhador, em tudo

quanto fôr justo.

A união de todos os republica—

nos sinceros, de todos os patrio-

tas, de todos os que trabalham em

prol da independencia e integri-

dade da patio, torna-se cada vez

mais necessaria, e é nessa união

que mudamos a nossa esperança;

por isso, se pensarmos na organi-

saçao do Centro Republicano Ra-

dical, pozémos e poremos sempre

de parte () fetichismo, não ataca—

remos senão na presença de factos

só depois de bem analisados e de-

batidos, e procederemos de egual

forma quando tenhamos de aplau-

dir.

Estamos com todos os governos

e não estamos com nenhum!

Estamos com todos os grupos e

estamos sós!

Pugnamos e defendemos tão

simplesmente a Patria e a Repu-

blica. —A comissão instalador-a

do Cent-ro Republicano Radical.

*

* *

Falando com um jornalista 'às-

sim disse o distinto militar :

.— A monarquia cometeu muitos

mmºªg mas nenhum tãogrande, ª com material que o- habilite o fazer
meu ver, como o de ter demado che-

face a essiveis contin encias ?
gar a defeza nacional ao estado em p g

- — 8 dos , ª ' r-se

se encontra A moça ,, em ao gªia.oooºxzaesªfsªaea;educação jesuítica, produzindo a crise ' ' ' '
. '— ) I

de caracteres, o analfabetismo e os mos entao com umª bºª dªfªªªv com
o.diantamentos são pouca coisa em os soldados convenientemente arma-

relação a este crime de, lesa—patria. diigº com ªs "ºssªdfªbnºªs em ron-
De resto, esse despreso pela defesa mweãddã prçiduzlíem bem 1? ªl.”
nacional, pelo exercito e pela mari— quanl ª. º iª“. "ª" ce com "ÉPQSI'
nha explica-se bem e é coerente com tªis territoriais, ªbªlº de material,
as negociações que a monarquia quiz distnbmdos pelo pªlª _ ._

entabolar com o' estrangeiro para se “fºr 1111111: ªº“ dª. ºPmlªº (luª º
poder manter. ' material para o exercito e esquadra

__ Mas qual é, de factº, o estado se devem comprar de uma vez e não

em que a defesa. nacional se encon— ªºs PºPººª; Pªrª não sermos Sl"-
tra ? preendldos desagradavehnente no
_ Eu entendo que se deve dizer meio da nossa organisação. A matc—

ª verdade ao povo, nada se lhe ºcul- na puma, o soldado, e bom, e bem o

tando :amonarquia deixou-nos numa 1110513011 em Chaves; 0 que. fªltªê
situação deploravel. E' de justiça dar—lhe os elementos necessarios para
acrescentar que a Republica, procu- que ele possa. defender-nos. E creia

ra alargar em todºs os campos a vi— que no dia em que nos valormos o

da nacional. Sómente, para comple— quepodemos valer acabam logo as
tar essa missão precisa de tempo, veleidades guerreiras e de conquista.

metodo e dinheiro., «Quem quer que seja que pense

__ Eª certo que alguma coisa se em atacar-nos, sabendo que lhe pc—
tem feito já ? demos opôr um exercrto'dc 130 ou
_ Sem duvida. A rcorganisação 10():OOO homens, instruldos e bem

do exercito e a lei do recrutamento armados, ªlªdª hª de pensar 3 Vªlª-ª'
são obra da Republica c por si só no sacrrlicro de gente e dinheiro que

hão-de contribuir para modificar es— tera de fazer.

se estado de coisas. Com a primeira «Isto que lhe digo e a verdade,
cuida—se da instrução dos quadros, pelo menos como ou a. entendo. Res-

obtem—se sem sacrificio os efectivos ta agora que o país se quer viver li-
de que precisamos para a. nossa de— vre e independente, ser respeitado e
fesa, adota-sc um conjunto de medi- valer alguma coisa como nação alia-
das para que as tropas se exercitem da, se resolva a olhar a sério pela
nos serviços de campanha e criam-sc sua defesa. O povo português terá. de
os depositos territoriais de armamen- fazer um grande sacrificio de dinhei-
to e material. Estes depositos facili- ro, porque o patriotismo não consiste
tam a mobilisação nos respectivos em dar vivas, mas sim crú contribuir

q. e. s. m.

18. Soriano.

“rl Liberdade,, ven-

de-se em Paris nos

kiosques dos Boule-

vurds dos (Éapuciues,

des“aliens e de Mont-

marte.

 

GoVennadon Civil

Encontra-se em Lisboa, onde

loi tratar de varios assuntos refe-

rentes ao distrito, o sr. Julio Ri-

beiro d'Almeida, ilustre governa—

dor civil deste distrito.

() sr. Ribeiro d'Almeida tencio-

na demorar-se ali 8 dias partindo

depois para o estriingeiro & lim

de tratar da sua saude, um pouco

abalada pelo excesso de trabalho

a que. se tem sujeitaulo. lªiczi-lo—hn

substituindo o nosso ilustre ami-

go sr. dr. Melo Freitas.

O..—

Ilma queslae de aleralilale

Partiram para Lisboa varios (iu-

logados dos concelhos de Anadia,

Agueda, Mealhada, Oliveira do llair—

ro e Aveiro, a fim de junto dos sr.—'.

ministros do interior e finanças pro—

tostnrem contra- a nomeação do sr.

Navarro Lobo para membro da co—

missao avaliadora dos. predios rusti—

cos e urbanos no condolho de Anadia.

Os referidos delegados são acompa-

nhados pelo deputado e nosso amigo

sr. dr. Marques da Costa.

Fazemos votos para que sejam

atendidos os seus justo;—t protestos,

visto tratar-se de uma questão de

moralidade que muito importa ao

bom nome do regimon.

 

*

# *

Temos sofrido grandes revezes e

  

Trindade Coelho“ “& Pantuguêsa”

Mais nm aniversario mha de pas- Um novo paladino da Republica acaba

,, de a crecer. curando, em Aveiro, aim ren—sar sobre a morte de Trindade Coelho. s,, df mgs, prºm-ncia. p
O povo de Lisboa, representado por A Portuyuêm é um jornal republicano
alguns milhares—de pessoas e por de- distintamente redigido, sem filiação parti-
zenªs de associações, prestou no ulti- dana. Dirige-o o sr. torrente Costa Cabral,

. . fazendo parte da redacção. além do RUSSO
mº dºnªlngºf em piedºsª rºmªgem amigo, os srs. dr. Melo Freitas, alferes Gas—
ao ccnnteno dos Prazeres, as suas Par Ferreiraejoâo Coelho.

homenagens mais sentidas a memo- Muitªªrfºsneridªdºª.

ria do ilustre extinto. “"_“—"ª

A beira da campo de Trindade AS ARMAS DOS PMVANTES
Coelho falou o dr. Magalhaes Lima ———==——

' como grão-mestre da Maçonaria Por-

tuguêsa que alvitrou que se erigisse 0 cºmi till pªrªguªy desmente
» um jazigo proprio para os restos do ' ._

. extinto, seguiudo-se—lhe varios ora— lilliltiitjlls
_ dores que apoiaram o alvitre do dr.

. . O numero da Espana Nuem que hon—
Mªgªlhãºª lea ª º dr- Henrique tem nos chegou insere umaimponentissima
Trindade Coelho, filho de Trindade entrevista do seu redactor Ramon Rubio
Coelho, que agradeceu, num como- com o sr. Fernando Píguet, consul do Pa—

vido discurso, a homenagem presta- "gªy ª'" Mªdªd'. . Nessa entrevista afirmou o sr. Piguet
dª Pºr tºdºs ºs presentes á mªmºnª ser falso ter o seu governo feito qualquer

- de seu pae.
encomenda de armas às fabricas espanholas ,

  



  

ALIBERDADE

Semana Piseatoria e Marítima

 

[[ lllíllltlllil [13 1188011 til] Pilllllilti.

na an [16 19111

 

A influencia economica crescen-

te da industria da pesca, que repre-

senta entre nós um elemento impor-

tantíssimo a considerar no problema

liar-se pelo seguinte extracto da es-

tatistica de 1910, coordenado pela

Comissão Central de Pescarias.

0 produto total da pesca no con—

tinente e ilhas adjacentes foi demªis

5:919z84200000, decompondo-se pe—

la seguinte forma:

Pesca maritima . . . .

» nas aguas salo-

bras .......... 128040000 »

Comparando com o produto da pes-

ca em 1896, encontra-se um aumen-

to de 20241460000 réis, sendo, na

pesca maritima 2240084000 réis

e na pesca nas aguas salobras, réis

84:062000.Nestes numeros não está

incluída a pesca do bacalhau e a da

baleia que considerarernos em sepa—

rede.

O aumento constatado tem-se da—

do por uma fôrma progressiva du-

rante os quinze anos a que se re-

fere a estatistica.

Decompondo-se o total de 1910,

no produto por especies temos:

Pesca maritima :

5:919z822z000róis.

Atum ........ , 359:494000 réis

Sardinha , ...... 2.943:778:000 »

Peixes chatos. . . . 61:529000 »

Especies diversas . 2,220:499:()(10 »

Conchas ....... 17:180000 »

Ostras......... 2:200000 »

Lngostas e lava—

gantes ...... 79033000 »

Caranguejos . . . . 981510000 »

Camarões ..... , 8:773000 »

As algas, sêbas, limos, não figu-

ram na estatistica.

Pesca nas aguas salobras:

Salinões ....... 482000 »

Saveis ........ 70:547000 »

Lampreias ..... 3:864000 »

Peixes chatos, tai-

nhas, enguias,

robulos, diver-

sos ........ 53:147000 »

Este quadro (iá—nos uma noção

precisa da importancia economica da

pesca das diversas especies, que não

esta em relação com o apreço que no

mercado tem uma determinada es-

pecie. A pesca da ostra e a ostreicnl-

tura permanece no estado rudimen-

tar; os seus resultados não sofrem

comparação com os obtidos em

França, por exemplo, onde a pesca

da ostra produziu em 1898, francos

1:125:380 e a ostroicultura prop 'a-

mente dita em 1899, 16:790: 7

francos.

Comparando com a estatisca de

1.896 verifica-se que apesca do atum

se manteve estacionaria, a da sardi—

nha progrediu produzindo mais, reis

1.364z731000; nas conchas houve

uma diminuição de 8:860000 réis,

e nas outras especies houve aumen-

to muito sensivel.

Na pesca nas aguas salobras o

aumento deu-se nos savcis e nas es-

pecies diversas. havendo diminuição

. na pesca do salmão e lampreia.

A média geral nos ultimos 15

anos, referida aos menos, teve o seu

maximo, 494:101:000 réis, no mez

de julho, e o seu minimo, réis

260027000 no mez de fevereiro.

Nesta variação de intensidade dos

trabalhos de pesca são, como é ob-

vio, factor principal as condições de

tempo.

O quadro seguinte indica—nos a

importancia dos diversos portos e

costas de pesca; mencionando—se ape-

nas as especies mais produtivas.

Caminha

Produto da pesca. ma—

ritima ......... 7:230000 réis

Produto da pesca nas

aguas salobras . . . 17025000 »

Neste porto pescaram-se 49:859

saveis produzindo a importancia de

16:194000 réis.

Viana. do Castelo

Produto da pesca ma-

ritima......... 4099000 réis

Produto da pesca. nas

aguas salobras. . . 305000 »

Na pesca maritima figura a la—

gosta com o produto de 3:139000

réis.

Espozeude

Produto da pesca ma—

ritima, ........ 151404000 réis

Produto da pesca nas

aguas salobras .. . 316000 »

As lagostas figuram com o valor

de 2:509000 réis, os caranguejos

1:644000 reis, e especies diversas

7:583000 réis.

da alimentação publica, pode as

[

Povoa de Varzi-

l'roduto da pesca ma—

ritima. . . . , . . . . 58:781000 réis

Sendo:

Sardinha ......... 285291000 réis

Especies diversas . . . 23183000 »

Lugostns ........ , 3051000 »

Caranguejos ....... 4018000 »

Vila do Conde

Produto da pesca rna-

ritiniu. ......... 27.507000 réis

Sendo:

Sardinha ......... 6033000 réis

Especies diversas . . . 7.650000 »

Lagostns ......... 42000 »

Caranguejos ....... 12.882000 »

Leixões

Pesca maritima..... 226878000 réis

Sendo :

Sardinha ......... 1797851000 réis

Especies diversas . . . 33.501000 »

Lagostas ......... 1.360000 »

Caranguejos ....... 11.979000 »

Caluarões......... 153000 »

Porto

Pesca maritima . . . . 426447000 réis

ago as salobras 23.801000 »

Na primeira figuram :

Sardinha ......... 9.843000 réis

Peixes chatos ...... 7851000 »

Diversas especies. . . 361.289000 >

Caranguejos ...... , . 39091000 »

Camarões.......... 7.793000 >

Na segunda figuram :

69:111 suveis, valendo 21.584000 réis

«

v
v

4022 lampreias, » 2:217000 » .

Aveiro

Pesca maritima ..... 4720801000 »

« aguas salobras

(ria) .......... 52043000 »

Na primeira figuram:

Sardinha ......... 423.515000 réis

Peixes chatos ...... 2.706000 »

Diversas especies . . . 305120000 »

Conchas.......... 352000 »

Caranguejos. . . . . . . 15783000 »

Na segunda figuram:

Peixes chatos ...... 17069000 reis

Tainhas, enguias, ro-

balos. diversos. . . 311136000 »

Mexilhão....,.... 89000 »

Berbigão ......... 1047000 »

Carangnej os ....... 1.871000 »

Camarões. . , ...... 165000 »

Figueira da Foz

Pesca maritima ..... 79257000 reis

» aguas salobras

(lampreias e savel) 350000 »

Na primeira figuram :

Sardinha ......... 148.314000 réis

Peixe chato ....... 2745000 »

Diversas especies . . . 19401000 »

Lagosta .......... 333000 »

)nrangucjo........ 7.743000 »

Camarões ......... 721000 »

Nazaré

Pesca maritinm ..... 252222000 réis

Sendo :

Sardinhas ......... 197313000 réis

Diversas especies. . . . 46014000 »

Lagostas .......... 2.869000 »

Carangejos ........ 4726000 »

S. hlurtinho

Pesca maritima ..... 3.795000 réis

» aguas salobras »

(lagrªia de Óbidos) 1070000 »

Na primeira. figuram :

Lagostas .......... 3.248000 réis

Diversas especies. . . . 547000 »

Na segunda figuram :

Solhas c especies di—

versas ......... 1072000 réis

Berbigões ......... 298000 »

Peniche

Pesca maritima ..... 167017000 réis

Sendo :

Sardinha ........ 86.782000 réis

Diversas especies. . . . 58793000 »

Conchas .......... 212000 »

Iragostas .......... 21230000 »

Ericeira

Pesca maritima ..... 25894000 réis

Sendo :

Sardinha..... , . . . . 15.208000 réis

Diversas especies. . . . 435000 »

Conchas .......... 5078000 »

Lngostas .......... 4.573000 »

Cascaes

Pesca maritima ..... 94031000 réis

Sendo :

Sardinha.......... 38656000 réis

Peixes chatos....... 38000 »

Diversas especies. . . . 54836000 »

Lagostas.......... 2.401000 »

Lisboa

Pesca maritima..... 903748000 réis

)) aguas salobras . 32223000 »

Na primeira figuram:

Sardinha...... , . . . 74282000 reis

Peixes chatos....... 25386000 »

Diversas especies . . . . 798341000 »

Ostras. . . ., ........ 2200000 »

Conchas .......... 870000 »

Lagostas. . . ...... 287000 »

Camarões .......... 296000 »

Na segunda figuram :

Snlmões .......... 35000 réis

95:913 saveis....... 31066000 »

Lampreias., ....... 222000 »

Cezimbra.

Pesca maritima ..... 359030000 réis

Sendo :

Sardinha. . . ...... 222435000 réis

Diversas especies. . . . 1351662000 »

Lagostas.......... 1.729000 »

Setubal

Pesca maritima..... 726573000 réis

Sendo :

Sardinha ......... 565017000 réis

Peixes chatos ...... 17.177000 »

Especies diversas . . . 140028000 »

Conchas.......... 1.343000 »

Lsgostas ......... 1.308000 »

Sines

Pesca maritima..... 80562000 réis

Sendo :

Sardinha ......... 43.766000reis

Especies diversas . . . 12.121000 »

Iagostas ......... 24075000 »

Vila Nova de Mil Fontes

Pesca maritima..... 754000 réis

Lngos

Pesca maritima..... 308083000 réis

Sendo :

Atum ....... . . 1031000 réis

Sardinha ......... 283811000 »

'Especics diversas . . . 2309800 »

Conchas ......... 133000 »

Lagostas ......... 10000 »

Portimão

Pesca maritima . . . . ' _ 208086000 réis

Sendo :

Atum ........... 589000 réis

Sardinha ....... .. 174.530000 »

Peixes chatos ...... * 403000 »

Diversas especies . . . 32046000 »

Conchas.......... 218000 »

Albufeira

Pesca maritima... . . . 63069000 réis

Sendo :

Rar-dinha ......... 52.666000reis

Diversas especies . . . 11.308000 »

Faro

Pesca marítima.. . . . 57.992000réis

Sendo :

Atum ........... 21250100 réis

Sardinha ......... 8.486000 »

Especies diversas . . . 41.176000 »

Conchas.......... 6080000 »

Olhão

Pesca maritima..... 259272000 réis

Sendo :

Atum ............ 594000 réis

Sardinha . ., ....... 129068000 »

Diversas especies. . . . 128204000 »

Fuzeta

Pesca maritima. . . , . 12.942000réis

Tavira

Pesca maritima. ..... 19033000 réis

Vila Real de Santo Antonio

Pesca maritima. . . 570.440000 réis

Sendo :

Atum ......... '. . . 297.517000 réis

Sardinha.......... 246043000 »

Peixes chatos....... 25077000 »

ilhas adjacentes

NIadeira

Pesca maritima ..... 107899000 réis

Sendo :

Atum . .' ..... 52.11.5000 réis

Diversakcspccio'sl. 55784000 »

Porto Santo

Pesca. maritima ..... 1.480000 réis

Açores

8. Miguel ......... 90063000 réis

Terceira .......... 29510000 »

Santa Maria ....... 1233000 »

S. Jorge .......... 6.229000 »

Graciosa.......... 2.316000 »

Faial ............ 8.706000 »

Pico ............. 8.335000 »

Flores............ 1.475000 »

Corvo............ 340000 »

* * *

Os dados seguintes indicam-nos ()

valor do trabalho realisado pelos va-

rios processos de pesca; o seu empre-

go é função das condições da costa,

dos fundos e da natureza das espe-

cies a que se destinam.

As armações fixas de sardinha

realisaram 1.431z770000 reis.

Em 1896 pescaram 114 arma-

ções e em 1910 pescaram 140.

No Algarve existem 59 armações;

na Nazaré, S. Martinho, Peniche,

Ericeira, Cascaes, Lisboa, Cezimbra,

Setubal, Sines, 71; na Figueira 1 e em

Leixões 9.

No continente e ilhas trabalha-

ram na pesca do atum, 13 armações

de direito, 2 de revez e 5 de direito

e de revez;Destas armações 14 per-

tencem ao Algarve.

Em 1898 as chavegas arrastaram

peixe no valor de 135332000 réis;

em 1910 arrastaram peixe no valor

de 666888000 reis.

A media do valor do seu traba-

lho nos ultimos 14 anos foi de réis

570713000.

O numero de aparelhos empre-

gados em 1910 foi o seguinte :

Aveiro 203 produzindo 452123000 réis

Figueira 71 » 68,361000 »

Nazaré 144 » 49011000 :

[lisboa 38 » 32087000 »

Cezimbra12 ) 8.439000 )

Sines 13 » 845000 »

O numero destes aparelhos era

em 1899, em Aveiro 0 mesmo, na

Figueira 7], na Nazare 61, em Lis-

boa 19, em Cezimbra 13, em Sines

ignora—se.

Em 1896 trabalharam 13 cercos

americanos realisando 59013000

réis, em 1910 trabalharam 56 cer-

cos realisundo 715476000 réis. 11

destes aparelhos pertencem a Naza-

ré, 25 a Setubal, 20 ao Algarve. No

Departamento Maritimo do Norte é

proibido o seu emprego.

Estes aparelhos constituem um

processo aperfeiçoado de pesca, que,

pela sua mobilidade, permite procu-

rar os cardumes de sardinha, e que

não é nocivo, convindo generalisar o

seu emprego em todos os pontos da

costa em que ha abrigos de facil aces-

so para as embarcações destinadas

ao seu serviço.

Em 1910, os aparelhos denomi—

nados «sardinheiras» em numero de

993 pescaram 243487000 réis.

Destes aparelhos 919 pertenciam

a Caminha, Viana, .lspozende, Povoa

de Varzim (288), Vila do Conde (147)

Leixões (166), Porto (91), Figueira

(114), os restantes pertenciam a Pe-

niche e Ericeira.

?aaaeai e material.

de pesca.

Na pesca maritima empregaram—

se 8:298 embarcações com 39:408

toneladas de arqueação, tripuladas

por 26:884 individuos.

1.927z7901000 réis

2.265:111:000 »

Na pesca nas aguas salobras em-

pregaram—se : 3:235 embarcações com

3023 toneladas de arqueação tripu—

ladas por 2031 individuos.

0 valor destas embar-

Asembarcações valiam

Os aparelhos valiam. .

cações era de . . . . 80013000 réis

O valor dos aparelhos

era de ......... 59001000 »

O valor total do mate-

rial empregado nas

pescas ascendiaa.. 4332015000 »

Em 1896 trabalharam na pesca

maritima 5:98? embarcações, com

23000 toneladas de arquiação tripu-

ladas por 30:567 individuos; na pes—

ca das aguas salobras trabalharam

2025 embarcações com a arqueação

de 2:201 toneladas, tripuladas por

5:490 individuos. 0 valor total deste

material, compreendendo aparelhos,

era de 2,751:444:905 reis. Ha uma

diferença importante para menos no

numero de individuos que se empre—

garam na pesca maritima e nas aguas

salobras. De 1896 a 1902 na pesca

maritima o numero de indivíduos

aumentou como o numero de embar-

cações, atingindo então o numero de

40034; nos anos de 1903, 1904 e

1905, mantem-se sensivelmente o

mesmo e desde então diminue até

1910 conservando-se quasi o mesmo

numero de embarcações. O numero

de indivíduos empregados na pesca

nas aguas salobras atingiu o seu ma—

ximo tambem em 1902 com 0 un—

mero de 7089 tripulando 2:562 em-

barcações, acentuando-se deste en-

tão uma diminuição importante. Não

nos parece que este facto tenha a sua

explicação no aperfeiçoamente dos

processos de pesca dispensando um

grande numero de braços; tendo au—

gmentado o valor do material em—

pregado da pesca e acompanhado

esse angmento o valor da produção

mantendo-se os tipos de aparelhos

empregados, existe uma anormalida-

de aparente cujas causas só se pode-

riam determinar compulsando as es-

tatisticas da. emigração e investigan-

do as condições da vida das popula-

ções marítimas.

Eeaoa leagiaque.

A pesca do bacalhau no Banco

da Terra Nova foi 'em 1910 feita

por 28 navios, com a tonelagem de

arqueação de 6:529 t., com 793 ea-

noas e 886 homens de tripulação. 0

valor dos navios e das canoas era de

418268000 réis; o dos aparelhos

de pesca de 21.760000 réis. 0 pro—

duto da pesca foi o seguinte:

4014014 kilogramas de bacalhau

no valor de 436408000 reis, e

38:46? kilogramas de oleo de Hgado

de bacalhau no valor de 33010000

reis.

Em 1895 a pesca tinha sido fei-

ta por 12 navios com a arqueação

de 2013 toneladas ignora—% o nume—

ro de tripulantes e de canôas; o va-

lor dos navios e canôas era de réis

95.100000 reis. 0 produto da pes-

ca foi o seguinte: bacalhau 1.647z790

no valor de 106040000 réis, igno—

rando-se & quantidade e valor do oleo.

Ha portanto a registar um pro-

gresso muito importante; atendendo

porem ao grande consumo do produ-

to ainda ha larguissimo campo para

capitais e inergias.

Dos 28 navios mencionados na

estatistica 18 pertenciam ao Depar—

tamento Maritimo do Norte, 9 ao

Departamento Maritimo do Centro e

1 ao Departamento Marítimo de

Oeste (Açores.

Ao Porto pertenciam 6 navios, á

Figueira 12,9. Lisboa 9, a Ponta Del—

gada i.

O facto de Aveiro não se achar

mencionado como porto de arma-

mento provem dos seus navios faze-

rem as matrículas no porto de Lis-

boa; em relação de 1910 podemos

porem apresentar os seguintes dados

sobre navios que entraram neste por—

to vindos dos Bancos:

Numeros de navios 4; tonelagem

do arqueação, bruta, 632,52 t.; tri-

pulantes 100; numero de canoas 81;

valor dos navios e canoas 35300000

réis; valor dos aparelhos de pesca

318000 réis; produto da pesca

238520 kilogramas de bacalhau

com o valor de 34.163:140 réis e

1370 kilogramas de oleo com o va-

lor de 95000 reis.

Pesca da baleia

Esta pesca exerce-se no mar dos

Açores.

Em 1910 empregaram-se nela

23 armações, 71 camisa com 203 t.

de arqueaçâo, 484 tripulantes; o va—

lor total do material era de réis

20.466000 réis.

O produto da exploração foi o

seguinte: para consumo 2 cetaceos

que produziram 1105?) litros de

azeite no valor de 553000 réis, pa—

ra exportação 122 cetaceos que pra-

duziram 3191097 litros de azeite

no valor de 22.23.7000 reis.

Total da. produção:

124 cotaceos com o valor de

22790000 reis.

Algumas considernções so-

bre & anuncio da in-

dustria. da pesca.

em Aveiro

Pesou maritima.

Estas considerações abrangem a

pesca exercida desde Espinho ato Mi—

ra, cujos careteristicos são inteira-

mente os mesmos impostos pela

egualdade de condições naturais;

aquelas duas localidades constituem

os extremos da divisão marítima

com sêde em Aveiro.

Esta parte da costa ocupa pela

sua produção o quarto logar na es—

tatistica da pesca maritima. Todavia

as suas condições naturais são dos-

favoraveis ao exercicio da industria;

a costa e corrida, desabrigada, sem

um unico vasadorouro ou reentran-

cia; a barra de Aveiro, pouco pro-

funda e com correntes fortissimas

não presta serviço algum a pesca

costeira. A influencia deste facto é

dicisiva na evolução dos processos

de pesca impondo o emprego exclu-

sivo de um tipo especial de barco

destinado a atravessar uma larga fa-

cha de rebentação, e o arrasto para

terra do escassa mobilidade; escolhi-

do um ponto" mais favoravel da praia,

estabelecem-se as instalações fixas

que o uso de tais aparelhos deman-

da e a exploração exerce-se entre

dois paralelos pouco afastados e a

uma distancia no maximo de & kilo-

metros para o mar.

O capital mantem-se portanto,

por necessidade, ligado a um proces-

so de pesca dispendioso, contingente

não podendo trabalhar muitas vezes,

mesmo em condições normais de

tempo, e arriscado; só & custa de

muita energia produz os resultados

importantes que a estatistica acusa.

Existem atualmente 34 compa-

nhas de pesca empregando barcos e

aparelhos no valor de 153002040

réis, com armazens no valor de

36836000 réis; linhas décauville

14100000 réis; 1087 cabeças de

gado no valor de 84.789z750 reis e

empregando 1:407 marítimos, 118

menores, e 605 jornaleiros.

Um grande numero de interme-

diarios, mercanteis, negociantes de

escasso, empilhadeiras, acamadeiras,

tem a sua vida economica dependen-

te do produto das campanhas;a agri-

cultura e a industria de transportes

  

 

auferem lucros importantes e a cor-

doaria encontra nelas o principal

consumidor.

O orçamento de uma campanha,

numa safra regular, elucida-nos bem

sobre a sua economia; para uma re—

ceita total de16.230000 reis as des-

pezas principais foram as seguintes:

Pastos ............... 3040035 réis

Soldados no pessoal de mar 40:35:735 »

» » » » terra 1030030

Reforma do aparelho ..... 2390065 »

Imposto ........... , . . 7:35:48!) »

Vinho e aguardente , ..... 350051) »

Junco ................ 119:400 »

Lenha................ 127085 »

Casca ................ 129010 »

Compradores de pasto . . . . 120000 »

Perdcançus ............ 140060 »

A mesma campanha receitou a

importancia de corretos no valor de

1230000 reis.

Estas sociedades só muito recen—

temente tomaram o tipo capitalista.

O emprego das artes de arrasto pa-

ra terra parece ter sido iniciado na ,

costa do Furadouro, onde em 1600

havia cinco companhas; daí irradia—

ram para o sul e para o norte leva—

das por colonias de pescadores que,

na epoca mais propria para a pesca,

se instalavam em varios pontos da

costa, e regressavam a Ovar no fim

da safra. A vila de Espinho deve a

sua fundação a uma destas colonias,

que acabou por se fixar tendo encon-

trado condições favoraveis. Os seus

costumes de trabalho, bastante pito-

rescos, ainda se conhecem pela tra-

(lição.

Em 1776 um francês do Langue-

doc, Joao Pedro Mijoule, acompa-

nhado por alguns catalães, veio para

o Furadouro preparar peixe. Este fa-

cto promoveu o desenvolvimento da

pesca, dando origem ao emprego das

artes grandes. Em 1795 havia dez

companhas que eram, e foram até ha

muito pouco tempo, sociedades coope-

perativas de um tipo rudimentar,

com uma administração muito irre-

gular; o produto da pesca era dividi-

do em partes pelos arrasa o compa-

nheiros. Apezar dos aparelhos de

pesca serem pequenos, lançando a

a pequena distancia da praia, o seu

produto não era todo aproveitado,

perdendo-se grande parte na praia

por falta de meios de transporte. A

incapacidade administrativa dos ar-

raia, determinando quasi sempre a

falta de capital para renovar 0 ms—

terial, dava-lhes uma existencia pre-

caria; a primeira intervenção de ca—

pital deu origem às chamadas com-

panhas de senhorio ou do terço, nas

quaes um individuo, o senhorio, for—

necia todo o material vencendo um

terço do produto total sendo o resto

distribuido em partes pelos arraes e

pescadores. Pouco a pouco o senho-

rio foi—se atribuindo tambem um nu—

mero cada vez mais crescido de par-

tes, e a situação do pescador tornou-

se intoleravel. Em 1852 a situação

das companhas da Torreira era de-

ploravel, sendo muito curisso o fa-

cto de se ter pretendido remedia-la

dando-lhes um regulamento que as

colocava sob a tutela da autoridade

administrativa.

Actualmente estas sociedades de

pesca tomaram o caracter comercial,

e sob esta fôrma a intervenção do

capital tornou possível o emprego de

melhor material, de redes de maio-

res dimensões, a organisação dos

meios de transporte,a tração animal,

dando á industria uma vida mais in-

tensa e mais regular.0 pescador pas-

sou a simples condição de. assalaria-

do, mas ficou menos sugeito a extor-

sões e contingencias.

A duração dos contractos de pes-

soal, a importancia das soldadas ou

jornais, o sistema de pagamento va-

riam de costa para costa.

Em Espinho a safra principia em

1 de janeiro e termina em 31 de de-

zembro, vencendo os maritimes por

toda ela uma soldada fixa cuja media

e de 50000 reis, havendo .gratifica-

ções, que não vão além de 9000 rs.,

por serviços especiais ou de maior

risco. A soldada é paga por uma só

vez no ato do contrato. ,

Em Paramos e Cortegaça a safra

tem a mesma duração; a média das

soldadas é do 40000 réis, vencendo

mais cada maritimo uma percenta-

gem sobre o apuro bruto do contrato

de 0,285 p. c.. A soldada tambem é

paga por uma só vez no acto do con—

trato.

No Furadouro a safra principia

em abril e termina em 31 de dezem-

bro; a média das soldadas e de réis

40000, havendo uma percentagem

sobre o apuro bruto de 0,275 p. e.

Uma parte da soldada é paga no acto

do contrato e a outra parte a pagaás

semanas até ao fim da safra.

Na Torreira a safra principia em

abril e termina em 31 de dezembro;

a média das soldadas e de 48000

 

   

 

  



  

réis havendo uma percentagem de

200 p. c., sobre o apuro bruto do

0, depois de deduzido º imposto

á. Fazenda. A soldada e paga uma

parte no acto ,do contrato, 'a outra

parte é paga as semanas, ºu em pra-

sos fixos até ao fim da safra.

Em S. Jacinto, Costa Nova e Va-

gueira a safra principia em junho e

termina em dezembro. O pagamento

e feito as semanas vencendo o pes-

soal de mar um jornal médio de 400

réis com mar bom e 160 réis com

mar ruim, e pessoal de terra 340 rs.

corn mar bom e 160 réis com mar

ruim. '

Em Mira a safra principia em

abril; a média das soldadas é de reis

63:000 sendo o pagamento feito no

fim de cada mcz.

Muito teriamos dizer ricerca das

condições de vida da populaçao ina-

ritima que se emprega nos trabalhos

da costa, se tivessemos já reunido

todos ºs elementos de estudo. Pelos

dados que ficam mencionados cºns—

tata-se que em Espinho o trabalho é

-muito mal remunerado. A sua popu-

laçao maritima, adstricta apenas aos

trabalhos do mar. não aufere lucros

que lhe garantam uma subsistencia

regular; o sistema de pagamento fa-

vorece a sua ímprevidencia. Em Es-

pinho quando o pescadºr recebe a

sua soldada já está. gasta, uma grau-

de parte na taberna onde tem largo

crédito. Um ligeiro inquerito feito

no acto dos contractos demºnstrou-

nos que a sua vida economica 6 one-

rada com juros que vão-de 6 p. c. a

30 p. o., um pescador que recebeu

54:000 reis devia na taberna 30:000

réis preço de 500 litros de mau vi-

nho. Não é para admirar que no des-

filar de algumas centenas de indivi-

duos observassemos este caracteris—

tico geral : entre a pujança da juven—

tudo e a decrepitude quasi que não

ha transição; os homens de 30 anos

são decrepitos, porque as fadigas da

profissão, não são compensadas por

uma alimentação suficiente e 0 al-

cool vae produzindo os seus efeitos.

Todavia, tantº pescadores como pro-

prietarios parecem muito interessa—

dos em continuar o estado actual de

coisas.

A situação da pºpulação das ou—

tras costas parece ser mais desafoga-

da, sendo mais regulares as relações

entre o capital e o trabalho. A média

“das soldadas, juntando-lhe as percen-

tagens onde as ha, e ainda que o ar-

rasto só dê para as despezas, (» supe-

rior á de Espinho, havendo a consi-

derar tambem ºs importantes bene—

ficios da pesca. interior, dos trabalhos

agricolas, de pequenas industrias, que

os pescadores de Espinho não excr-

cem.

?eaoa. aaa aguaa

- Nºbres

A produção da ria de Aveiro ocu-

pa o primeiro logar na estatistica,

distanciandº-se muito Lisboa que

ocupa o segundo logar.

A pesca e apanha de algas na

ria foi em 1910 exercida por 1:930

embarcações com 1:366 toneladas de

arqueaçao, tripuladas por 1:245 in—

dividuos, empregando aparelhos nº

valor de 15:301:000 réis.

O valor da pesca foi de réis

52:834:000; em relação as algas a

estatistica é omissa, havendo muita

dificuldade, pelas condições em que

o seu comercio e emprego se faz, em

obter elementos precisos; um calculo

baseado em .boas informações leva-

nos a atribuir a apanha das algas

um valºr superior a 200:000:000 rs.,

anuais, e que nao deve admirar quem

conhece a sua exploração intensiva e

a extensãº do seu uso na agricultura,

A produção da ria, importante

considerada em absoluto, não atesta

de forma alguma a prosperidade das

suas industrias. O estado decadente

da industria de pesca na n'a póde

avaliar-se pelos seguintes dados :

Em 1883 avaliou—se o produto

anual da pesca em 46:000:000 reis.

Desde então os processos de pesca

mantiveram, se não acentuaram, o

seu caracter destructivo; mas a in-

dustria da pesca recebeu Os benefi—

cios resultantes da expansão de co-

mercio de peixe, devida sobretude a

crescente facilidade nos transportes,

tendo triplicado o valor das especies

mais apreciadas no mercado. Supon—

. do que a quantidade de peixe captu-

rada em 1910 fôra a mesma que a

capturada em 1883, deveria valer

aquela aproximadamente reis

120:000:000 quando tem apenas o

valor de 52:834:000 réis; represen—

tando, portanto, por 10 a quantida-

de de peixe capturado em 1883 a

capturada em 1910 será representa—

da por 4, 2, ºu seja uma diminuição

de mais de 50 p. e. num período de

27 anos.

Taes são as desastrosas conse—

quencias do emprego desabusado de

processos de pesca intensiva com oa—

racter destructivºf condenados por

todos os tecnicos de ha mais de 30

anos para ca e constantemente tole-

rados com o fim alegadº de favore—

cer as classes piscatorias. mas na rea-

lidade'para servir os interesses de

uma politica imprevidente.

Edmundo Machado, “espirito dis-

ciplinado por uma larga cultura

scientifica, inteiramente isolado e

incompreendido num meio inferior,

traçou vigorosamente o quadro da

actividade destructiva que se exerce

na ria:

«Desde tempos remotos o exer-

ciciº dos trabalhos de pesca na ria e

o que se pôde conceber de mais ir-

regular, desre'grado e fôra das leis.

Em torno desta grande bacia acha—se

estabelecida uma população nume—

rosa, que vive de lhe explorar os pro-

dutos por todos os modos e proces-

sos, bons ou maus, ao seu alcance,

segundo as suas aptidões c o seu na-

tural, nuns activo, noutros indolente.

Sob o ponto de vista—pesca—

distinguem—se sobretudo, e muito ea-

mcteristicamente, os pescadores da

Murtosa e os pescadores de Aveiro.

Os primeiros, sabedores de oficio,

pescam um pºuco por toda a parte,

cmigrando em determinados mezes

para o Tejo, o Douro, e Sado, etc. e

na ria, embora se sirvam muitas ve-

zes de rêdes de malha proibida, em-

pregam tambem outras,de tipºs muito

variados tais como a solheira, a bran—

queira e ºutros tresmalhos, a rêde

de salto, a mugcira, as tarrafas,-põem

em pratica os artificios do verdadeirº

pescador, c de forma que e sempre o

melhor o mais bem provido o mer—

cado onde vão vender. Os segundos

ao contrario, fazem consistir toda a

sua astucia e habilidade no emprego

das chinchas e dos brtirões. As chin-

chas são umas verdadeiras rêdes var-

redoiras de malha de meiº centime-

tro, a que não escapa peixe algum

por mais pequeno que seja. A espe-

cialidade do pescador de chincha não

e mesmº a pesca do peixe para con-

sumo de mcza, mas a de pequenos

peixes acabados de nascer que lhes

são comprados-pelos lavradores para

adubos das terras. As chinchas que

trabalham na ria, contam-sc por mui—

tas dezenas, e exercem todo o ano

essa devastação.

Faz do, em certas epocas em que

a ria se enche de peixes pequeninos

de especies estimadas, de 4 a 6 ceu-

timetros de comprimento, tais como

lingua-dos, robalos, tainhas, cntrados

pela barra, presenciar a chegada ao

caes pela manhã de grande numero

de bateiras cheias com esta massa

organica ainda meio viva, que se fos-

se deixada crescer, adquiriria dentro

de um ou dois anos um enorme va-

ler, e vel-a assim entregar a vil pre—

ço ao serviço de uma industria que

aliaz não carece deste reccurso, de

que só lança mão por espirito de ro-

tina e desmazêlo. Os botirõcs são rê-

des sedentarias, tambem de malha

miuda, que os pescadores armam

prezas a estacas. Est-as rêdcs são eo-

locadas de travez no curso dos ca-

nais e captam sem distinção todo o

peixe que a corrente traz consigo.

Mas e veio de agua, que os pescado-

res acham mais conveniente, e nem

mais nem menos que o proprio ca—

nal da barra! Grande ou pequeno o

peixe que do mar quizer entrar para

a ria, dificilmente escapa a estas rê-

des, º que diga—se de passagem,

alem dos prejuízos que cauza a fau-

na da ria e do proprio Vºuga, não

pouco prejudica a navegação pelos

depositos de areia que se vão amon-

toando em torno das estacas. Mas

este sistema de pesca & reputado pe-

los pescadores de Aveiro como a ul-

tima e mais elevada, expressão da

arte!» .

Datam de ha quinze anos as con—

siderações de Emundo Machado.

Desde então para ca quasi nada se

tem adeantado na eliminação dos

processos de pesca, que justamente

condemna como contrarios aos prin—

cipios racionais em que se deve be-

sear esta industria extractiva.

Outras cauzas de empobrecimen-

to da fauna da ria vieram com o

tempo agravar a situação. Edmundo

Machado previu que o aumento des-

proporcionado do numero dos vivei—

ros viria. a tolher o desenvolvimento

racional da industria de engorda do

peixe, e a prejudicar o repovoamen-

to da ria, e assim sucedeu, tornando-

se essa industria, por uma situação.

absurda, numa das cauzas mais im—

portantes da decadencia da pesca. 0

primeiro viveiro data de 1858, e o

seu numero que em 1888 era de 12,

é hoje de 61; todos são povoados com

creaçao capturada nas aguas publicas

interiores, e que em Arcachon e ah-

solutamente proíbido, sendo a crca-

çaº capturada nas aguas marítimas.

Edmundo Machado escreveu a este

respeito:

«quuanto o numero destes es—

tabelecimentos foi pequeno os vivei—

ros povoavam—se com relativa facili—

dode. Nos ultimºs anºs porém, ton—

de crescido o numero, organisaram-

—se companhas de pesca com redes

de malha inferiores a 5'"["ª, as quais

durante toda a primavera e parte do

verão exercem uma perseguição enor-

me a todo o peixe pequeno entrado
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pela barra, afim de o fornecerem aos

viveiros. Salvem uma parte, maltra-

tam muito e espantam o que fica».

Um calculo recente estabelece

que por tais processos se inutilisam

em cada ano 20:000 kilos de creação '

de peixe; sabendo-se que muita crea-

ção. que consegue escapar-se fica mal-

tratada e que um traumatisto na apa-

rencia insignificante quasi sempre vi—

tima o peixe por intoxicação, aquele

numero ainda fica muito longe de ex-

primir a perda real. Desta forma a eu-

trada espontauea da creação nos vivei-

ros, que constituiria () processo na—

tural de seu repovoamento, sem pre-

judicar a riqueza do domínio publi-

co, nunca poderá dar-se.

A tão intensas causas de sistema-

tica destruição vem juntar—se a apa—

nha imoderada de algas; estas consti-

tuem nos remansos das praias, onde

se não faz sentir o efeito das corren—

tes, o esconderijo em que a creação

se furta a voracidade dos peixes gran—

des, e nas suas folhas encontram-se

moluscos pequenissimos que lhe ser-

vem de alimentação. Deste modo a

apanha intensiva na epoca de maior

frequencia de creação e directamente

destrutiva, por que sendo a apanha

feita por arraste e aquela colhida em

grande quantidade juntamente com

as algas, e indirectamente, por que

priva a creaçâo dos abrigos expondo—a

a voracidade dos individuos adultos,

e reduz as subsistencias dos sobrevi—

ventes. No seu arrasto os ancínhos

dos moliceiros chegam a capturar in-

dividuos já adultos, como ainda ha

pouco tivemos ocasião de verificar.

A esta faina de destruição nem

os moluscos escapam. O bcrbigão.cn-

ja abundanoia foi extraordinaria, fi—

gure na estatistica com uma impor—

tancia relativamente insignificante,

porque, muito miudo, e é o que mais

convem, é entregue para adubo a

agricultura por preço intimo, não eu-

trando este naestatistica; todavia cons—

titue uma especie apreciada na ali—

mentação publica, sobretudo para a

parte da populaçãe mais falha de re-

cursos. Um calculo, a que podemos

dar fe, avalia em 3650 batciras a

quantidade de berbigaº com dimen-

sões inferiores apanhado em cada ano,

no valor de 5:475$000 réis; seo dei-

xassem atingir as dimensões normais

carregaria 18:250 bateiras no valor

mínimo de 3650055000 reis.

A ria, constituindo uma piscina

natural com a superficie liquida de

6:000 hectares, com magnificas con-

dições fisico—biologicas para o desen-

volvimento das especies ictiologicas,

teria muito ! rais importancia econo-

mica se a sua exploração fºsse feita

com método,. e compensaria ampla—

mente as condições desfavoraveis da

pesca maritima. A pesca maritima

está., e estará por muito tempo, nas

mãos do capital; a pesca nas aguas

interiores, abrigadas e pouco pro-

fundas, é exercida com aparelhos e

barcos pequenos, de facil aquisição e

necessitandº de pessoal reduzido. e

pode assim garantir aº pescador uma

certa independencia economica.

0 pescador de Murtosa, embora

não isento de tendencias destrutivas,

reconhece espontaneamente a função

de equilibrio economico da pesca in-

terior; reparte a sua: atividade por

esta pesca e pela maritima, varia os

seus meios de acção e por isso gosa

uma situaça.) mais desafogada que o

pescador da cidade; este circunscreve

a sua atividade a pesca interior, espe-

cialisa—se no emprego de un: apare-

lho destrutivo, e recusa-se obstina-

damcnte a cvolucionar.

O misoneismo, a imprevidencia

do pescador são bem conhecidas; e

assim se explica que ele insista. sem—

pre,para dar remedio a sua má situa-

ção economica, em solicitar soluções

provisorias que, sendo contrarias ao:;

principios basilares da industria,mau-

teem um regimen que poderemos

chamar de permanente transgressão,

e agravam continuamente as causas

do seu mal-estar.

Moliceiros, berbigoeiros, pesca—

dores de qualquer arte, logo que os

seus interesses especiais colidem com

as disposições protectores com que se

procura garantir uma produção maior,

solicitam a sua suspensão sem olhar

ao futuro; estas tendencias compre-

endem—se e desculpem-se. Não se

desculpam porem todos os que, exer—

cendº uma acção dirigente ou influ-

cia moral mais ou menos acentuada

e têm por dever contrariar essas ten—

dencias, as tenham favorecido indis—

ciplinando, corrompendo «' promo-

vendo a miseria de uma população

cuja sorte lhes devia merecer maiores

cuidados.

O problema de fomento das in—

dustrias da ria depende de condições

que podemos agrupar do modo se—

guinte:

1.º— Melhoramentºs da barra

que, permitindo a entrada franca das

aguas de mar e das suas especies

itiologicas e dando sabida facil as

aguas interiores, exercerão grande

influencia na fauna e flºra da ria.

2.º— Manutenção efectiva das

medidas restrictivas e protectores ba-

seadas no principio geral—respeito

pela desovação na medida do possi-

vel, respeito absoluto pela emoção,

respeito pela cousa-vação dos fundos,

proh biçao da captura das especies

com dimensões que lhes anulam o

valor economico na alimentação pu—

blica. Destas medidas é consequen-

cia logica a eliminação progressiva

dos aparelhos nocivos, a proibição

absoluta da captura da creação por

particulares, ficando esta operação

a cargo do Estado, quº a graduaria

de modo a não prejudicar o dominio

publico, e só a forneceria para os vi—

veiros cuja organisação garantisse o

seu bom aproveitamento.

3.º——Creação de laboratºrio bio—

logico, viveiro modelº e escola de

pesca, onde se determinem os princi-

pios scientificds que devem presidir

a dinamica da industria, se destrince

a verdade do erro no conjunto de

conhecimentos empíricos que domi—

nam hoje exclusivamente, e se orga-

nisem e transmitam'os processos ra-

cionais de pesca. E' facil verificar

que estas condições constituem um

sistema, prejudicado desde que se

ponha de parte qualquer dos seus

elementos, mas que se. pode ir des—

envolvendo com método, vencendo

sucessivamente as resistencias do

meio. ,, .

0 melhoramento da situação rna-

terial e moral desta parte do proleta-

riado marítimo, que até ao presente

se tem mantido num estado de infe—

rioridade em singular contraste com

a inliuencia economica progressiva

da sua industria, depende essencial-

mente da sua educação tecnica. () re-

sultado mais impºrtante dessa edu—

cação, além da sua influencia na pro-

dução, será crear uma tendencia es-

pºntanea da classe para uma organi-

saçâo social mais perfeita, em que as

cooperativas de exploração, de venda,

de consumo, de seguros contra de—

sastres pessoais e materiais, a assis—

tencia medica, a assistencia a orfaos

e inválidos, exerçam integralmente a

sua função. A iniciativa da creação

destes organismos não pertence ao

Estado que só deve intervir, primei-

organisando a educação, depois esti-

mulando c disciplinando as tenden-

cias despertadas.

Eganet longínqua.

Dados mais recentes dos que os

da estatisca de 1910, os referidos a

1911, acusam uma tendencia para o

desenvolvimento do porto de Aveiro

como porto de pesca longínqua.

As condições interiores do porto

facilitam o desenvolvimento da in—

dustria; as vias de comunicação pa-

ra os principais centros distribuido—

res favorecem o comercio dos seus

produtos. As mais condições da bar-

ra di Iicnltam porem o movimento

maritimo e a falta de recursos para

a contrabalançar é bem conhecida,

sendo da maior oportunidade dar re-

medio a este estado de coizas.

Em 1911 entraram o portº &

navios do registo desta praça e 1 da

praça do Porto, com a tonelagem

bruta 785,77 t., 133 hºmens de tri-

pulação, l20 canoas, valor dos na-

vios 44500900 reis, dos aparelhos

500:000 réis. A epoca de pesca foi

considerada medíocre havendo a se—

guinte produção: 140361 kilogra—

mas de bacalhau no valor de reis

28:332:280 réis, 1:232 litros de oleo

no valor de 1231200 réis. A perma—

nencia nos Bancos foi em media de

120 dias.

Est-a industria apresenta em

Aveiro uma anomalia digna de

atenção, e que indica um amorteci-

mento de energias da população ma-

ritima da cidade, demonstrando-se

que a crise economica, cm que esta

se debate, não e inteiramente devida

á falta de campo para onde possam

derivar as atividades desocupadas,ou

mal remuneradas. Dos 133 homens

que constituíam a tripulação dos na-

vios apenas 3 pertenciam a cidade

de Aveiro; a distribuição de cerca de

18:500:000 reis de soldadas foi a

seguinte: 9:000:000 reis para a Fu-

zeta,4.000:000 réis,nâo incluindo os

vencimentos dos capitães, para Ilha-

vo, 5.000:000 réis para diversas lo—

calidades da costa, 470.000 reis, ou

sejam 2,6%, pºr cento, para Aveiro.

E” de notar que convém aos armado-

res recrutar tanto quanto possível as

suas tripulações no porto de arma—

mento, o que lhes evitaria as despe—

zas de transportes, dificuldades com

engajamentos que se fazem por ín—

termcdio de agentes, e uma selecção

dificil.

_—_º.4-————

COlllSSARlO DE POLICIA

Regressou já e Aveiro, encon-

trando-se atualmente a veraniar na

praia da Costa Nova, o sr. Antonio

Maria Beja da Silva, comissario de

policia e administrador do concelho

de Aveirº. O sr. Beja da Silva vem,

contudo, todos os dias a esta cidade,

ficandº aqui sempre que isso seja ne?

ocssario.

Registo

processo do Credito Pre-«

anal.—Tribunal da Re-

lação de hisb'oa.——Agra—

'no crime de Augusto Pedro

Quintela pelo advogrulo dr.

Carlos Barbosa.— LLÍ'BOA

Tip. da «Anuario Comercial

1912.

O nosso amigo e conterraneo

dr. Carlos Barbosa, que acerca de

um ano abriu º seu escritorio de

advogado em Lisboa, acaba de

publicar a sua minuta de agravº

no conhecido processo de Augusto

Quintela, implicado no caso de

Credito Predial.

Não seria para aqui apreciar o

trabalho do nosso amigo. Basta

dizer—se que ele tem merecido ras-

gados elogios a autoridades do

fere o que representa uma prova

do muito que vale ja Carlos Bar-

bosa como advogado e dº muito

que ha a esperar do seu talento e

das suas faculdades de trabalho.

= $:

Colecção Escolar: Belo.—-

Cartilha Escolar. (Ler,

escrever e contar) por Dom-ín—

908 Cerqueira, inspector do

ensino primario. PORTO,

Livraria (Ihardron, de Lolo

&' Irmão, editores.

E, um livrinho deveras interes-

sante, inteligente e cuidadoso, pa-

ra ensinar as creanças a ler, ea—

crever e contar.

E" seu autor o sr. Domingos

ierqueira, inspector do círculo de

Aveiro, e que é sem duvida algu-

ma nma autoridade pedagogica.

Agradecemos o exemplar ofe-

recido.

 

Julgamonto

Realisou-se quinta feira ultima

no tribunal judicial desta comarca. o

julgamento de um indivíduo que num

ex—jornal local dirigiu varios insultos

ao sr. Firmino de Vilhena, secretario

da Camara Municipal deste concelho.

A acusação esteve a cargo do snr.

dr. Joaquim Peixinho e a defeza ofi-

ciosa do snr. dr. Alberto Ruella. 0

reu foi condenado a 90 dias dias de

prisão correcional remivel a 500 reis

por dia, na indemnisaçao de 20095000

reis e 53000 reis de procuradoria,

custas e selos do processo.

“a Liberdade,,é ojornal

mals completo e de maior

tiragem da provincia por-

tuguêsa. 6 paginas. Varie-

dade de artigos e informa-

ções., Numeros de 8 paginas.

Suplementos especiais. A

sua assinatura custa ape-

nas 700 réis por semestre.

ll tigrada! ll

Varias pessoas que teem estado

em Albergaria-a-Velha nos teem

chamado a atenção para a forma

como no edificio dos Paços do

Concelho se oculta a coroa real

que encima o escudo das armas

nacionais.

Um trapo velho e reto finge

cobrir o emblema monarquico que

deveria ha muito dali ter desapa-

recido porque,nem é dificil faze-lo,

nem com isso a estética sofreria.

O que é pouco decente, segun-

do pessoas de credito nos afirmam,

é o que ali se ve. 011 a coroa se

cobre a sério eu se mostra tal co-

me em tempos monarquicos, sem

véus nem farrapos.

Recomendamos o caso ao sr.

Presidente da Camara daquele con-

celho. —

plana IMPRENSA

"Mozambique Gazette”

  

E' o titulo de um excelente cole-

ga que se publica em Lourenço Mar—

ques e que agora começou a permu-

tar comnosco. A Mozambique Ga-

zette e escrito em inglês e insere uma

variada e interessante colaboração,

tendo já publicado algumas curiosas

entrevistas com o dr. Alfredo de Ma-

galhães as quais não reproduzimos

por absoluta falta de espaço.

..

Cumprimentamos º novo colega

desejando—lhe longa vida. '

=Entrou no seu 8." ano de publi—

daçâo o nosso collega Povo da Mur-

tosa, inteligentemente dirigido pelo

snr. dr. Carlos Barbosa.

Fclicítamo—lo cordealmente.

“A Opera, de Paris

  

, Ao serviço do teatro da Opera,

de Paris estão ordinariamente 1:530

pessoas, a saber: 55 primeiras par-

tes, 165 coristas, 100 professores de

orquestra, 217 bailarinos e bailari-

nas, 277 comparsas, 2:30 maquinis-

tas, 38 electricistas, 82 alfaiates, 37

serventes, 17 empregados de cartei-

ra, 28 bombeiros e 255 extraordina-

nos.

Dizem as estatísticas que a tu-

berculose faz anualmente 150:000

vítimas em França; 1301000 na Aus-

tria; 112:000. na Alemanha; GO:,

na Italia; 58:000, na Inglaterra;

20:000, em Portugal; 161000 ua

Belgica!

Vªgog

Do nosso amigo sr. Francisco

Encarnação, administrador do con-

zelho de Vagos. recebemos o Se—

guinte:

  

Meu caro Alberto

Honra sem proveito faz mal ao

peito.

No ultimo numero de A Liber-

dade, insere o cidadão Antonio de

Brito Pereira de Rezende, de Sôza,

uma carta, em que, pretendendº jus-

tificar a sua conduta politica neste

concelho, vein—por informações—

dizcr que, nesta vila e sob a minha

presidencia honoraria, sc fundou o

Centro Escolar Republicano.

Não querendo apreciar o docu-

mento a que alude, limito-me a pe-

dir—te a publicação da inclusa carta.

Amigo certo

Vagºs, 28 | 8 ( 912.

Francisco Ferreim da Encarnação.

Meu c.c."'º amigo Francisco Fer-

ret-m da Encarnação.

Acuso a recepção da sua estima-

da carta, a que gostos-amento vou

responder com o que consta do livro

das actas do Centro Escolar Republi-

cano de Vagos :

1.º—Que o Centro Escolar Re-

publicano de Vagos se fundou em no—

vembro de 1910 com a adesão de

elementos opcrarios desta vila, uns

republicanos historicos e outros re-

publicanos a data da sua fundação;

2.º—Que nesta data ainda o sr.

Encarnação nao tinha residencia nes—

ta vila e nem estava a testa da admi-

nistraçao deste cºncelho;

ISP—Que em assembleia geral da

minha presidencia de 14 de novem-

bro do 1911 foi o sr. Encarnação

convidado por mim a assumir a pro,-

sidencia dessa assembleia, visto ali

comparecer a pedido da direcção;

it.“—Que nesta data, por propos—

ta do sr. João Martins Cristão, foi v.

nomeado presidente honorario do

Centro, nomeação recebida por una-

nimidade e aclamação;

5.0—Que ainda nesta data sc-

guia o referido Centro a politica re-

publicana, sem distinção de partidos;

fiº—Que só em 2 de março de

1912 o Centro Escolar Republicano

dc Vagos, por proposta apresentada.

pelo sr. Antonio Dias de Figueiredo

e aprovada pela assembleia geral, se

filiou no Partido Republicano Evolu—

cionista, orientação até hoje mau-

tida.

Desta carta pode o meu cx.'"º

amigo fazer o uso que entender.

De v. amigo e admirador

Vagos, 10 l 8 | 912.

A ”gusto Maia.

—————o.o-—__—-

hummmml

Dizem—nos que continua fazen-

do parte do juri dos exames de

instrução primaria que se estão

realisandc nesta cidade, o profe. -

ser da Costa de Valada, Manoel

dos Santos Costa.

Este professor, como já, disse-

mos. e tambem proprietario duma

farmacia dali que agora se acha

entregue a sua esposa a qual não

possue as habilitações necessarias

para aviar qualquer receita, cons-

tituindo, por tanto, esse facto um

perigo para aqueles que se vejam

na necessidade de a ela recorrer.

Mais uma vez chamamos para o

caso a atenção do sr. governador

civil.
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Moruneuhihsla Gondim
 

A Federação Nacional das Asso—

ciações de Socorros Mntuos acaba de

dirigir a seguinte circular a todas as

coletividades do paiz, iniciando as—

sim“ a subscrição publico. para o mo-

numento ao falecido patriarca do mu—

tualismo em Portugal :

Ex.mº Sr.—(i'lorificar e imortalisur pela

tela. pelo impresso, pelo monumento, ou

pela estatua; pelo quadro, pelo livro. pela

pedra ou pelo bronze. os grandes hencmc—

ritos da. humanidade. herois da paz, culto-

res das sciencias, das artes ou das indus—

trias-, apos-tolos da instrução e educação po-

pulares. envangelisndora da verdade. da

justiça e do bem, é. simultaneamente. reu-

dor justo e devido proito ao seu merito e

valia. prestar relevante serviço social, dar

rmlrre oirenrplo e lição e cumprir dever sa—

grado de altíssimo civismo.

Se hn quem mereça ctenha jus otal

glorificação e homenagem, e., certamente.

aquele de quem um seu recentcbiografo no

«Elogio Historico», hn. pouco publicado.

(eloquentcmenl-c mostrou «o que foi e o que

valeu. e outros-im u que e c o que vale a

obra luminosa -- fecunda desse devotado c

indefeso apostolo da Previdencia c da Uari—

drrdc—da mutualismo. e moperativismn. e

da bencficcnciu; , cslrcnuo e incansav-ll dc.-

fcnsor do proletaidade;—esforçado e geno—

roso apostolo da instrução. educação e mo—

rigeração populares. o do movimento as—

sociativo; erudito investigador e historia—

dor eloquente das instituições de previden-

cia e das instituições de caridade em Por-

tugal; o ilustre u benemerito português (:

patriota, que, alem de muitos outros meri—

tos. tem o de ser, entre nós, o que foi Lau-

rent na Belgica. Luzzatti na italia, Malar-

cc em França, o dr. [loser na Austria.

Deak e Weirs na Hungria. Vieira Souto no

Brazil e D. Manuel Guido na visinha lies-

panha—o fomentador e o instituidor da

mais util e pratica. de mais ]:rroticua c fo—

cundn cSCola de previdencia :— a Caixa

Economica Escolar.»

A Costa (loodolfim já lhe teem sido

prestadas gloril'icrrçoes (: homenagens pela

fotografia, pela fotogravnra o pela pintura;

como pela imprensa, pelo jornal e pelo

livro.

Resta prestar-lh'as pelo monumento.

E' uma divida sagrada, ainda em aber-

to. Fechar esta. conta, saldar esta divida,

tal o proposito formado e a iniciativa to—

mada pelo Conselho Central da Federação

Nacional das Associações de Socorros Mu-

tuos.

Procura angariar meios para erigir no

cemiterio oriental de Lisboa (Alto de S.

J crio). no terreno cedido pela Caruara Mn—

nicipal de Lisboa., um monumento n me-

rnoria sagrada e querida de Costa Gondol—

Íim, o grande apostolo do mutualismo o do

cooperativismo e da associação em Por-

tngal.

' Por tanto, rimos solicitar da bsncme—

rita instituição da digna presidencia de v.

cx." que se digne inscrever com um quan-

tum, a seu arbítrio. para aquela jnstissirna

homenagem. que enaltece e. honra o mu-

tualismo e cooperativismo lnzitano.

Tal o nosso instante pedido. Outro

obsequio solicitamos : abrir uma subscrição

entre os vossos consocios e os empregados

das instituições. do que sois digno presi—

dente.

Lisboa, 1 de ma:o do IMZ—O ("-once-

llro Central da Federação : 0 secretario ge-

ral. José Ernesto Dias da Silva; os secreta-

rio's, João Ricardo da Silva e Josué Narci-

so dos Santos; o tesoureiro. ('onstancio do

Oliveira.; os vogais. dr. Arrrrelirn Junior,

Antonio Augusto Salgueiro. de,Abrantes;

Antonio Joaquim Simões de Alni'eida, An—

tonio dos Santos Pousada, de Espinho; ca—

pitão Desiderio Beça, Feliciano José llo-

drigues da Silva, Francisco Duarte Salva-

do. Francisco Maria. J orio Joaquim Antu-

nes Rebelo. João Pinto de Azevedo. de Vi—

la Nova de (laia; Joaquim Euzebio dos

Santos e Manuel José da Silva, do Porto.

vo

Carreira de tiro

  

Reassnminn as funções de dire-

ctor da carreira de-tiro da guarnição

desta cidade o nosso amigo sr. capi-

tão Manuel Ferreira Viegas Jnnior.

Sabemos que S. Ex.“ está. na dis—

posição de empregar os seus melho-

rcs esforços junto das estações ofi-

ciais para que os concursos de tiro,

que este ano devem ter logar no

mez de outubro,tenham o caracter de

uma verdadeira festa das do seu gc-

nero, 9 para isso tenciona. tambem o

nosso amigo dirigir-se a todas as

corporações o associações dos conce-

lhos vizinhos para o auxiliarem na

comuna
lº) Folhetim de A LIBERDADE

- ZEE“

0 'Fuzilado

 

 

Francisco, que o ouviu, ficou em

angustias. () pao, de resto, não sus—

peitava da sua cumplicidade. Abanou

a cabeça, dizendo-lhe a meia voz:

— Agora é que nós estamos ar—

ranjados !

— Foi esse maroto ! foi esse irra-

roto l—clamava o oficial. Decerto se

meteu pela mata . . . Mas ou hão de

encontra-lo, ou a aldeia pagará por

ele. E dirigindo-sc ao molciro:

— Vamos lá a saber, vocemecê

deve saber onde ele está escondido ?

O tio Merlier teve o seu rir si—

lenci0so, mostrando a large. extensão

dos outeiros frondosos.

—- Corno quer encontrar ali um

homem ?——disse ele.

  

  

             

    

  

      

   

    

    

 

   

   

    

    

  

 

   

   

   

 

   

   

 

aos atiradores que mais se distingui—

rem.

Dada a grande importancia que

têm estes concursos e oszbons amigos

do sr. capitão Viegas para que eles se

elevem este ano á altura dos seus

congeneres do Pais, e de crêr que a

concorrencia dos atiradores seja

grande.

() nosso batalhão de voluntarios

que tantos serviços tem já prestado

á. defeza da. Patria, não deixará de

auxiliar o director da Carreira nos

seus justos e patrioticos desejoso. de se

infileirar ao lado daqueles que. lá

forem disputar os valiosos premios

que de certo se hão de obter.

Dr. Lopes Fidalgo

Encontra-se em Ovar o sr. dr.

Lopes Fidalgo que no Brazil tem

desenmenhado o logar de secreta-

rio da. nossa, legaçào.

Este facto alegra-nos profunda-

mente, visto que a hopes Fidalgo,

a quem apresentamos as nossas

saudações, nos ligam de ha muito

as mais estreitas relações de auri-

sudo.

«“O”—._-

EXI'ZUBSÓES

E" no proximo domingo (pre se realisn

a excursão a Oliveira d'Azcmvis, promovi—

da pelo «Grupo Excursionisto 'l'ulab vier,-uso».

Os bilhetes provisorios devem ser requisi-

tados até hoje ri noite, nos seguintes esta-

belecimentos: Bernardo de Sousa Torres,

Augusto Carvalho dos Reis. Francisco An-

tonio Meireles. Antonio Valentim Pedrosa,

Francisco l'orlirio da Silva. l.)._.rningos l'e—

reira Gnirnnrãcs, Manuel da Cunha ('ril.

Jo.—ui Gonçalves (lamelas. Ricardo da Cruz

Bento, Albino Pinto de Miranda, João Vici-

ra da (?nnha e Manuel Evaristo d'Albn—

querque, ou reclamados aos membros do

(irnpo em cujas inscrições se tenham ins-

crito.

() comboio excursionistu parto de Avoi-

  

r'o as 6 horas 0 50 e o regresso e as 23 e 43, i-

-_ A Sociedade Recreio Artistico pro-

nrove tambem para o dia 25 uma excursão

ri. praia da Torreira. O trajecto efectuar-sc-

lra numa das lanchas que fazem a carreira

entre a Bestída e a Torreira. No regresso

os cxcursionistas rlcsombarcarão na mata

de S. Jacinto, se houver tempo para isso.

A inscrição acha—se aberta nos estabe-

lecimentos dos srs. Augusto (,?an'nlho dos

ltcis, aos Arcos, J«.uaquím Ferreira Felix, a

rua Direita cJoão Campos da Silva Sal—

gueiro, ao Espirito Santo. O preço dos bi-

lhctes e do 350 reis e a lotação da lancha

de 200, o minimo»

“A Lriberrdade”

Sento da iluminura»

Estando-sc a proceder ai co-

brança das assinaturas do 3? se-

mestre deste jornal, a administra-

ção pede a todos os srs. assinantes

e anunciantes & fineza de a aviza-

rem da menor irregularidade que

encontrem nas suas contas e de

apresentarem as suas reclamações

contra qualquer falta ou equivo-

co que se de neste serviço.

Tendo nos o maximo escrupulo

em todas as contas e em toda a

escrituração dependente da mimi—'

nistração da. Liberdade, ser-nos-ía

imensamente desngradavel preju-

dicar os cidadãos que nos honram

com os seus anuncios e assinaturas.

=*:

As assinaturas do

Brazil (5 Africa, pela

dinculdade da sua co-

brança, deverão ser

pagas com antecipa-

ção. A todos os que

nos enviarumjá aim-

   

—- Ora! devo lá haver esconde-

rijos que vocemecê conhece. Eu vou-

lho dez homens. Conduza-os. &

—— Pois sim. Mas são necessarios

oito dias para correr todas estas

matas.

A tranquilidade do velho enfure-

cia O oficial, que efectivamente com-

preendia o ridículo daquela monta—

ria. Foi então que ele viu Francisca

sentfnla no banco, palida e trêmula.

impressionou-o a atitude anciosa da

pequena. Esteve um momento calado,

examinando alternadamente o pac c

a filha.

— Esse homem,—acabou ele por

perguntar brutalmente ao velho,-—

não e o amante de sua lilhn ?

() tio Merlier poz—so livido, e

ponde crer—se que se ia atirar ao oii-

cial para o esganar. Conteve-se, não

respondeu. Francisca escondeu o ros-

to nas mãos. .

—- Sim, é isso,—continuou o

Prussiano. Foi vocemecê ou a sua li-

lha que o ajudou a fugir. Vocemecê ê

cumplíoe dêle. Ainda uma vez : quer

ou quer não entrega-lo ?

O moleiro não respondeu..Tinha—

se vrrado, olhava para longe com in-

   

  

._ arrombam ____—_“

ANUNCIO '
_

Serviços Florestais

ARBORISAÇÃO DAS DUNAS

obtenção dos premios a distribuir pol—(ancia '(las suas

assinaturas, os nos-

sos agradecimentos.

A administração.

M..—__

Dos abaixos assinados recebemos

para publicar a seguinte carta que »

vai ser dirigida a todas as comissões

municipaes do paíz. Dela. nos ocupa-

remos largamente no proximo nu-

mero :

Ex.mº Cidadão

Os abaixos assinados, cidadaos avei-

renses, constituídos em comissão, teem &

honra de se dirigir a V. Ex.", consultan—

do—o sobre o alvitre que passam a expôr.

E' por certo. a esta hora, do conheci—

mento de V.Ex.ª & nobilissirna o, para nos,

penhorante mediação expontaneamcntc

oferecida pelo Governo Brazileiro, no gene—

roso intuito de fazer cessar definitivamente

a tão incomoda (: oportuna. quanto dispen-

diosa situação. afora vidas que curta, que,

ha perto de dois anos, um bando de por-

tugueses ('(-gos degencrados c traidores a

esta Patria comum. nos vem criando. en—

eostado a uma censuravcl protecção que a

visinha Espanha ou, antes, (| Governo de

(laualejas. lhe tem dispensado, com que—

bras dos mais elementares principios de

direito internacional (: acobertando-so, pa-

ra justificar o seu procedimento, com eva-

sivas que seriam ridiculas. se não tichscrn

consequencias tão desastrosas..

()ra tão cativante procedimento do

Governo da Republica, nossa irmã, exige

de nós todos, por dever de honra opor

amor a este torrão, de tao deslumbrante

historia e de tão glorioso passado, que nos

unarnos num gesto nobre do reconhecimen-

to e de imcrredoura gratidão, para com a

grande Republica, na pessoa do seu Chefe

Supremo, cumprimentando carinhºsamen—

te no faustoso din lfr de novembro de.

1912.

Como realisar o intento?

Esta comissão lembra o se lhe anto-

lha viavel o seguinte alvitre:

Um grande cartão” de visita do curri-

primentos e de reconhecimento, entregue

pessoalmente. em nome de todos os runni—

cipios de Portugal, pelo nosso Ministro

l'lenipotcncinrio acreditado junto do (lo-

vcrno da Republica Brazileira, no dia 15

do proximo futuro rnez de novembro. no

l'randc cidadão, Hermes da Fonseca, na

qualidade de ligitimo representante da

mesma Republica. 0 cartão será composto

de tantos bilhetes de vizitas. colados em

seguimento uns dos outros, sobre tela apro—

priada. quantos os municipios (202); tudo

encimado pelo retrato daquele grande oi—

daddo, posto no angulo formado pelas duas

bandeiras, brazilcira e portuguesa, o pela

seguinte legenda:

15 de novembro de 1889

15 de novembro de 191.3

. A? . .

Grande tnlaln Blllllltllll

Os presidentes dos munici—

pios do Continente de

Portugal, por si e por

seus munícipes, gosto-

sarnente cumprimen—

tam respeitosos e re-

conhecidos

() grande- qnadro será condignamentc

emoldurado. & tallni de castanho nacional

de estilo rurais em voga em obras desta na-

turcsa. que a comissão, auxiliada por

conselho de tecnicos, adoptara; devendo

tambem o quadro ser cercado por uma

tarjaãxtres cores: arrrurela, verde e vermo-

lhn. traçadas sobre a tela. Além de que.

assentarão no lado menor o superior da

moldura as armas brazileiras e portuguê—

sss, interlnçadus e. no inferior. a data de

15—11—1912 a caracteres romanos de

ouro.

Cada nnrnicipio dignur-se-Ira recambiar

os dois inclusos bilhetes de visita, devida-

mente preenchidos pelo proprio punho do

seu presidente ou de quem suas vezes faça,

com os precisos dizeres, aqui ligurados, no

intuito da sernetris geral e graciosidade do

quadro; entendendo-se que o duplicado e

para o caso muito possivel de alguma irru-

tilisação, ao colar o bilhete na tela comum.

E finalmente. para maior garantia de

verdade. deverá cada bilhete trazer & charr-

cela ou selo do respectivo municipio, a tru—

ta apropriada.

O PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DO CUNOELHO

 

Eis a súmula da parte técnica.

Em quanto a parte economica : custo

 

diferença, como se o oficial se não

dirigisso a ele.

O oficial acabou de se enraivecer.

— Bem,—declarou ele,—vae ser

fuzilado em logar do outro.

E mais uma vez mandou formar

o pelotão de execução. O tio Mcrlicr

conservou inalteravel & sua fleugma.

Apenas encolheu ligeiramente os

hombres, todo aquele drama se lhe

nfigurava de um gosto medíocre. Es-

tá claro que não acreditava que se

fnzilasse um homem com aquela scru—

cerimonia. Depois, formado o pelo—

tão, disse com gravidade :

—- Então isso e sério ? . . . Pois

sim! Uma vez que é preciso fnzilar

um, eu não sou mais que o outro.

Mas Francisca tinha-sc levantado

com a. cabeça perdida, balbnciando:

— Perdão, senhor, não faça mal

a meu pae. Mate—me antes a mim. ..

Fui eu que ajudei Domingos & fugir.

Só eu sou culpada.

— Cala—te, pequena,—exclamou

o tio Merlier. Para que estás tu a

mentir ? . . . Ela passou a noite fc—

chada no quarto, senhor. Estás, men-

tir, juro-lb'o.

— Não minto, não,—tornou ar-

dentemente & pequena. Desci pela ja-

 

  

  

,Bcrna-rrlo de Sousa Torres, cmnercíantc

 

   

   

  

 

da moldura e vidro de cristal, conduç so do

quadro até ao Rio de Janeiro. bem como

tantas fotografias dele quantos os munici—

pios (262), para ser oferecida uma a cada.

afora dcspezas miudas inerentes. calcula

esta comissão que será suficiente a quota

de. 13500 réis por cada municipio; sem pre—

juízo do oportunamente dar, pela imprensa,

contas do capital empregado, devidamente

documentadas, e sendo os sobejos. se os

houver. entregues, no dia. 15 de novembro

do 1912. a um estabelecimento de benefi-

ccncia dos mais simpáticos do paiz.

A comissão apresenta este alvitre sobre

a parte economica, convencida, como está,

de que todos desejaria concorrer com a sua

quota do despeza, para deste modo todos te-

rem parte igual na realisaçâo da idea, como

e mister: se assim não fora, perderia ela o

alto signiticado nacional que deve ter.

(toniiada nos sentimentos patrioticos da

Camara da presidencia" de' V. Ex.“, espera

esta comissão que V. Ex.“ se dignará dizer

e fazer o que tiver por melhor. até ao dia

3l do corrente mês de agosto, o maximo,

ficando o resto do tempo, até fins de outu-

bro, que não será. de mais, destinado a exo-

cnçao da obra que deverá, por esses dias.

partir de Portugal, a tempo de chegar às

mãos do nosso Ministro Plenipotenciario

antes do 15 de novembro, dia da. sua entre-

ga ao Chefe Supremo da Republica.

Finalmente, mais rega esta comissão

que para tudo quanto V. Ex.“ houver por

bem dizer e fazer, incluindo a remessa cin

estampilhas da quota indicada se dirija ao

signatario desta, Bernardo de Sousa Torres.

0 qual tambem serve de tesoureiro.

(_!onr toda a consideração

De V. Ex.“

att.” e vencradores

Aveiro, 15 de agosto de 1912.

Ex.mº Cidadão presidente do municipio do

concelho de

A comissão promotora da homenagem,

Alberto Souto, jornalista e rlmntarln ao

Cosipa-9330

André Reis. advogado e no taria

.lntonio Alm-ia da C. Marques da Costa,

medico (: deputado ao Congresso

Arnaldo Ribeiro, fammccutz'co e director

do Democrata

Elías Fernandes Pereira, medico e pro-

fessor do Liceu-.

ªlºtlllil fio
(?.“ publicação)

OR deliberação dos inte-

ressados, nos autos de

inventario de maiores a

que neste Juizo e cartorio do es-

crivão do quarto oficio—Flamen—

go—se procedem por falecimento

de José de Bastos, solteiro, pro-

prietario, que foi morador na fre-

guezia de. Esgueira, desta comar-

ca, e em que é inventariante o cu-

beca de casal Manuel de Bastos,

casado, artista, irmão do falecido,

residente na mesma freguezia, vai

pela segunda vez a praça no dia

vinte e cinco do corrente mez, por

onze horas, à. porta do Tribunal

Judicial desta comarca, sito na.

Praça da Republica desta cidade,

para ser arrematada por quem

mais oferecer acima do preço em

que vai a praça o seguinte predio

pertencente zt herança do inven—

tar-indo, avaliado em seiscentos e

trinta mil réis:

Urna propriedade rustica e

urbana, composta de casas altas,

quintal com arvores de fruto e

demais pertences, livre e alodial,

sita na rua da Cruz, da freguezia

de Esgueira, no valor de tresentos

e dezessete mil e oitenta réis.

Toda a contribuição de regis-

to por titulo oneroso e demais

despesas da, praça serão por conta

do arrematante.

Pelo presente são citadas to-

 

%

nela, obriguei () Domingos & fugir.

Esta é a verdade.

O velho fizera-se muito palido.

Bem lhe conhecia nos olhos que não

mentia, e aquela historia aterrava-o.

Como isto de creanças davam cabo

de tudo com o coração ! E zangou—se:

— Está doida, não faça caso do

que ela diz. O que ela está a contar

são tolices . . . Vá, acabemos com

isto.

Ela quiz continuar a protestar.

Ajoclbou, poz as mãos. O oficial as-

sistia tranquilamente àquela luta.

— Meu Deus !—disse ele afinal,

——su mando fuzilar seu pao, porque

não posso mandar fnzllar o outro.

Veja se encontra o outro e seu pao

será solto.

A pequena encarou—o um mo-

mento, com os olhos dilatados pela

atrocidade daquela proposta.

— Mas isso e horrivel,—mur-

murou ela. Aonde quer que eu vá

buscar Domingos, agora ? Ele partiu,

nem eu sei para que lados . . .

— Emlim, escolha.. Ou ele ou

seu pao.

— Oh, meu Deus l pois como

posso eu escolher ?! Nem que eu sou-

besse onde está o Domingos . . . Isto

    

   

           

    

   

  

  

     

  

   

            

  

 

   

   

AZ-SE publico que no dia 24 do proximo mez de agosto,
pelas 13 horas, na Secretaria da regencia dos referidos
serviços em Aveiro, no edificio do Gov

a connssao presidida pelo respectivo Silviculto

erno Civil efperante

r-chefe se receberãopropostas verbais para o fornecimento de 1:500 a 1:700 carradw

de mim),—"de 100 feixes cada uma,,postos na margem da ria adja-cente á sementeira das dunas da Gafanha, sendo a base de licita, _
ção de

Bêis 1$050 por cada carrada

As condições e encargos da arrematação acham-sc patentes na
Secretaria. da.. referida regenera, em Aveiro,

semcos, em Lema, todos os dias uteis, desde

o na Secretaria sede dos

as 10 ás 16 horas.
Leiria. e Secretaria; dos Serviços de Arborisaçvão das Dum“, 31

,de jnllro de 1912.

O Sllvlcultor-cheíe,

Egberto de Magalhães dicaqm'ta.
 

das e quaisquer pessoas incertas

que se julguem interessadas na

aludida arrematação para virem

deduzir os seus direitos nos ter-

mes da lei, sob pena de revelia.

Aveiro, 1 de agosto do 1912.

Verifiquei.

O Juiz de Direito,

Regalão.

O escrivão do 4." oficio,

João Luiz Flarnengo.

Edital
A Comissão Muni-

cipal Administrati-

va do concelho de Es-

tarreja

Faz saber que a contar da se-

gunda publicação deste no Dia-

rio do Governo e durante o pra-

so de 30 dias, nos termos dos

decretos de 5 de janeiro de 1887

e 24 de dezembro de 1892, se

acha aberto o concurso para pro—

vimento do logar de facultativo

do partido municipal, constituído

pelas freguesias de Pardilhó e

Avanca, deste concelho, com 0

ordenado de 200$000 reis anuais

e com os encargos e onorarios, do

anterior serventuario, patentes na

Secretaria da, Camara Municipal.

O que torna publico para co-

nhecimento de todos.

Estarreja,, 8 de Agosto de

1912.

E eu Manuel Maria de Matos

Tavares e Silva, secretario da

Caruara Municipal, o subscrevi.

Francisco d'Almeida Eça.

CARRÓ
De quatro rodas,

com capota, agua e

arreio. Tudo novo.

Excelente para medi-

co. Vende-se por réis

500$000.

Informações nesta

redacção.

  

”%

o csmagarem-me o coração . . . An-

tes rnorror! Sim, morrendo acabava-

se tudo. Matem—me, por piedade, ma—

tem—me . . .

Aquela scena de desespero e de

lagrimas acabava por impacientar o

oficial, que exclamou :

—— Basta! Bom de mais sou eu;

consinto em lhe dar duas horas . . .

Se, dentro de duas horas, o seu noi—

vo aqui não está, seu pao pagará por

ele.

E fez conduzir o tio Merlier ao

quarto que tinha servido de prisão a

Domingos. O velho pediu tabaco e

poz—se a fumar. No seu rosto impas-

sível, nem a menor comoção se lia;

mas quando se viu sósinho, fuman—

do, chorou duas grandes lagrimas

que lhe correram lentamente pelas

faces abaixo. Como a sua querida ii-

lha sofria, coitadirha!

Francisca tinha ficado no meio

do pateo. Soldados prussianos pas-

savam, rindo. Alguns falavam-lhe,

diziam—lhe gracejos que ela. não per—

cebia. Olhava para a pºrta por onde

seu pac acabava de desaparecer. E

com gesto lento, levava a. mão á tes-

ta, como que para a reter. de não os—

toirar.

“(FIEL

nu in an
Abriu no dia Lª de julho em

Vale da Mó o Novo Hotel União,

de que são proprietarios os srs.

Ferreira &, Alegre,

'
!

que se comprometem .a bem ser-

vrr os seus estimados freguezes.

Os frequentadores daquela

aprazrvel estancia daguas forreas

encontrarão no novo hotel boa

meza, quartos confortaveis e ae-

seados o modicidade de preços.

. Para pedidos de aposentos di”—

rigir & Ferrelra & Ale.

gre, ANADIA — Vale

da Mó.

dirija—soinata,
Marques da Costa—SARRAZOLA.

Adubos '
quimicos, compostos

e organicos

100 OLá/aro de cobre puro de 9,9 a

Ermofre (; flôr de sn;-cofre.

Arames lisos zincadas.

VENDAS POR JUNTO E A RETALl-ll)

   

QUEM

d e s ejur

comprar

 

Remetem-se tabelas de preços.

 

Depositos em Quintão o Mamodeiro

Virgilio S. Batola

Mamadeira

  

m—

“A Liberdade,, veu-

de-se em Agueda no

estabelecimento do

sr. Fausto Cumossa'

%

O oficial rodou sobre os calca-
nhares, repetindo :

—. Tem duas horas. Aproveite-as.

Tinha duas horas! Zumbis—lhe
aquela frase na cabeça. Então, ma—
qurnalmente, saiu do pateo, cami-

nhou em frente. Aonde ir ? que fa-
zer ? Nem sequer tentava tomar al-

guma decisão, porque bem conhecia
a motilidade dos seus esforços. Qui-
zêra, porém, vêr Domingos. Combi-
nanam ambos alguma coisa, talvez
atrnassem com algun-expediente. E

entre a confusão dos seus pensamen—
tos, desceu á beira do Morello, atra-

vessou-o por baixo do açude, num si—

tro_em que havia grandes alpondras.

Gururam—na os pés até ao primeiro
salgueiro, ao canto do lameíro. Co-
mo se curvasse, viu uma poça de

sangue que a fez descórar Era. ali!

E seguiu o rasto de Domingos pela

erva trilhado; o noivo devia. ter ido

a. correr, via-se uma linha de gran—

des passadas cortando o prado em

dragnal. Depois, do outro lado, per-

deu o rasto; mas num loureiro con-

tíguo, julgou te-lo de novo achado.

Assim foi até a entrada da mata, on—

de desaparecia toda e qualquer indi-

cação. (Continúa.)

.
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Basse—Gour

WMndmAwm.
  
    

   

   

  
1 casal de. frangos lian-

gshan, pretos, raça de gran-

de volume e muito vistoso, por

23500 réis.

Galinhas meghorn ,bran-

cas, pretos e cinzentas. Raça

do pequeno volume, muito vi-

va. e precoce. rustica c do facil

 

      

    

Gilª Eªglªªªªªªiãbgà

Tem todos os artigos para ômens (: lneninos, desde ()

chapeu até. ás meias.

   

  
Todos os ómens e meninos po- :]:ÉA'W'

dem vestir com elegancia e perfei- _'

ção pelos figurinos & moldes deLon-

dresdesde quepeçam as amostras ao '

0 d E"y la nfd f

Rua Augusta--LISÉOA

Faz os fatos SEM PROVA e res—

titue & importancia ao cliente que

não ficar satisfeito.

      

 

    

    

 

   

      

  

      

   

  

    

Poçnm zoniostiªas,cot.á,logo o jornal que

são enviados gratis "
  

  

        

          
    

  

Ei THEM-SF] 3 to- ' "

nez's de 12 points

cada-. Quem pretender

dúzia—se a Luiz daNaza

e Silo.a—Aveíro.

Dinheiro

Ila para compra de pro-

priedades, ipotécas,

   

  

  

A LIBERDADE

  

nn lolololol lorloolooo

SECÇÃO DE AGRICULTURA

Rua Vasco da Gama, 1 a 13

Avenida das Côrtes, 47 a 49 —

LISBOA
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: .Jonnrl Bopoblioono Domorroliro

_-. AVI—:mo

““ Binder—ALBERTO SOUTO g—ç

É Nada se publiªi referente à vi— É“.

%—*;5 da particular do cidadão. &

%á-É Não se dowdvcrn autografos. ir?»,

 

Homburo lodomoriloninhr

[lomplnhilllolrrlo Gonllsdoll lllllBllllG-lllllllltl-Irlllll   

   

  

Não se. ui,-cita colaboração que: rc

não seja pedida. ' “”ª-&

Não se publicam informaçoes

<anonimos.

ASSLNATURAS

%% Portugal, Ida—pardal, (: (.!oloniªs

rªgga; Portugrmzas :

%% Ano ......... 18400 réis

$gª ”(Slflrlcsfl'e. TOO reªis;-triruestre,

N: 300 réis; avulso, 30 réis; ou 140

%),; 10. 35 c 3 conlavos.)

$pª- Hrazil (moeda forte)

ªçªº. outros paizcs da
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AGENTES En LlSlàr'rA:

H ENRY BUNHY & C.“

I

.
>

o
:

Y
R
$
?
“

s
ã
º

“%% União Postal. . . 255500 réis ZZ __ _

«5% (Coblanga adcantada) 1%

É? mmªº—ºª 3% M (1 1 - ' ' - '+35 Linha .......... 40 réis 35- ª º 'ªs ' ªrª ª “ªnªº-ª

%;; Annaes. contrato com a adminis— & )

ºf“ tração. ª»; 'I aqnetes regulares duns vozes por mer nos dias 4 o 21

“?ª Redação e ªdmmgtrmãº É 011 23 de cada. mez.

$#— _Av.]illlto ?A, * ,

;;;; Praça 1117213 Clã:-zana 1 d = Maranhao, ("Icara e l'arnahylm
“"=" e . oa a-vares— .ºan ar
W 1 _ . % . _ ,

%% (ªbbrtªª “dªi (1,30;sz dªs 21 ªª % Sorvrço regular mensal entre 23 o 25 de cada, prox.

ao: 45-

%%“ lllltllllls lipogroiions É”, Paranaguá, Desterro. Rio (irande do Sul,

%; P Lªlª;72323123; É)?” Tª" %% Pelotas e Porto Alegre

ªu,“: (abertos todos os dias uteis das 8 ª“? , _

('.-É as 19 horas) ª Saida de 2 ou à paquetes por tncv,.

Tiª—yª Impressão a vapor 3x—

%;“; mmo CAMÓES 2%-
ªeª “*
à; _ Aªlmi'ni'ºlº'fªlºt %% N. B.—Todos estos pnquotos dispõmn do rnngnili—
é“??? RLrDACuNuAElosrA (5,41% ] ., ”_ .. 1ª ,ª —.

'E ªgº; cos acomor açoes para passageiros do . o 3. classe,    

 

  

 

sendo o tratamento de primeiro ordem, comido á portu-

ueza, vinho a todas os roioiçoos, medico, etc., etc.

/ªtªdº:“Wiii

o
q

Para passagens, etc.,

aos agentes

pedir informações

HenryBurnay& 0.“

Rua dos Fanqzoeo'r'os, [()—LlSBOA

Telefone 172

ªôªºâLºªªdâºôLª

RicardºªªºrªªPllllllll llllllll
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consignações de rendi-

mentos, usufrutos, etc.

     

  

orcação, de grande. crista, ox-

oelente poodoim.

Cada alinha, em plonn

postura., 1 200 réis. Frangos

& 195500 réis.

Ovos desta raça, (anidrido-

comento selecionado, a 100 rs.

coda;

  

  

     

 

  

 

RAPIDEZ NAS 'rnANSAçõEs'

 

  

 

Uasanooºa. da Fonseca  

  

    

 

R. da Hssunção, 6'7—«2.o

 

   

 

Coelhos

Angoras, brancos. com

' 2 mezes'de cdndo, muito fel-

pudos e perfeitos, n 800 réis

cada.

Japanezesou tricolores,

roça muito apreciado pela sua

resistencia, fecundidade e vo—

lume, com 4 mozes, & 183200

réis cada. »

   

  

(ESQUINA DA RUA AUGUSTA)

  
].ISIIÓA

TELEFONE 51118

  

 

  

  

     
     _Euniozultura

Coelhos joponozes ou triculo-

res, puros. Roça de 1.a qualidade.

pela sua fecundação e desenvolvi-

mento. Esta raça produz de cada ,

parto( a 8 coelhos de excelente '

: .carne e de pronto desenvolvimento.

    

  

 

lnoorrogolo do venir:

Boroordo do Sousa lorros É

AVEIRO ' ,

  

   

  

  

(nda. exemplar ao desm'ámm - 500 réis

 

Cartões de visita

Com [perfeição (: rapidez, im—

  

Dos tios para. quatro me./es. 800 »

[,A criar cada ....... A.. . . . . 1:000 ,»

Coelhos cheias cada ....... 2:000“);

 

   
Virgilio Souto Ratola.

MAMODEIIN)

primam-se nesta topo!/rada por

preços mod'icos.

louro lo ”lino
Vendem-se no armazem de

REIS & FUJI-10

nomo

Preços do líquido:

Fonte de Campilho: -— Cad». gil,“ara

de 114 de litro & 70 ruis. Por du—

zia &. 65 nªis. Por uma do 110 _[:nr—

raias & 60 réis

Fonte do Penedo. —lea garrnia

do 114 de litro & 100 réis. Por

duzia a 90 réis.

Form de D “zuando: — (..nda gar—

rafa do lvl de litro & SO réis. Por

duzia. & 70 réis.

Fonte de Sob—rosm— (lada garrafa de '

1 litro. 120 réis. Por duzia, in 110 '

réis. Por caixa de. 40 garrafas. &

100 réis.

Pllll lllllllllll lll-lll llllllllilll

dddânion:

No onomio. loiros poloslros

ou selon. luhorooloso

 

e outras doenças provenientes ou

acompanhadas de FRAQUHZA Gm-

RAL. recomenda-se &

.Quinarrhonioaa

EXPERIENCIAS ÍÉÉZÍÍh—ªífílnllââi
nos hospitais do paiz (: colonias con-

firmam ser o tonico o fl.-bril'ugo que

mais sérias garantias oferece no seu

trutmnento. Aumenta a. nutrição. ex-

cita fortmnento o apetite, facilita a

(ligestão'u é muito agradavel ao pa—

ladar.

    

    
  

        

      

    

  

  

  

  

  

  

 

 

Instrucyõcs cm portugucz. francez

«: inglcz. A' venda nas boas formadas.

Em Aveiro—Farmacia. Reis.

Em Anorlia—dªarmacia Maia.

Deposito no Porto — Farmacia

Rim, Rua do BorrJ(u(lrr)1370.Dc—

posilo grab—Farmacia Gama. C.

da Est-rela, IIS—Tisbn”.

_

Caram—sc com

TOSSGS asPost-ilhrmdo

Dr. T. Lemos. Depositos: os mes-

mos da Quinarrhenina.

  

 

incomodªndo

Bicicletas El_obart

Pompilio Ratola

   

Corrzpleto sortímrª-nh) de virar/"urls para toda a qualidade

do lnvonru, terreno ou força.

Balizas de ferro especial temperado ou aço Grande deposi-

to de peças do sobrccelcntc moldadas mecanicamente, para.

_ ,“ completa garantia de ajustamento. Preços e qualidades sem

' - competoncio alguma, devido ao que se acha largamente espo—

lhado o nosso matcrialpor todo o pais.

Importação direta 'de. todos os aparelhos da melhor repu-

, tação conhecida para a nossa ª:—wricullurn, como: ceifeioas sim-

ples ou atadoirns, gminnlnºuas, :espiqadores, descalolado'reo',

ia-raras, escolhedores de semente, enjizrdadeíms' para força.

manual, 3. gado ou a vapor, bombas para por:,o rega ou trasfega

de vinho, azeite, etc. Automoveis economicos, de 1." qunlídade.

Remote-sc a quem pedir, catalogos, informações ou orça—

mentos, escrevendo para

lino Vasco da Gomo, l & l3—Avonido dos Coins, 47 o 49

stbºa-

Escritoriº ªºMinºtª.“llllllll llllllllllllll
Assuntos forenses, comerciais e civis

. Sºb “ ª"“ººªº dºª ªªºººªªºª EPOSITO durnas iu-

todos BdlllllSll nerarias dos mais

: =E= ' modernos gostos, de

'Íilllllllll (lll llllllllllll diferentes madeiras e

formatos.

 

 

R. Augusta, 100-2.º—LISBOA

Telefone 2650

___ . lhor execução, duma,

Este escritorio trata de quaisquer casa (10 Porto

cousas em todos os tribunais e ins- Elegância. e pI'GÇOS

tancins.

Enourrcga-so tambem do a(hni- 80111 cºlnpetencia,

nistmção de bons, cobrança do dívi- _

Manuel Pereira do Rozendo
dos, publicação de anuncios no Dia-

rio do Governo; averlomnentou na

PRAÇA DE PARDELHAS

ESTARREJA

Junta de Credito Publico, Bancos 0

Companhias; processos de liquidação

de seguros, acompanhamentos do ————-———-—-—

pretençõos em repartições public-us; '

lognlisnção de documentos, etc. Fªbrlea lle pªpel

Brilhantina especral o t d

uem pre .on' or - (comprar um

pªrª— gomª crua born cilindro de moer 1313130 e plo-

FRASCO 240 REIS tinns do mesmo bom como outro

qualquer material dn Fabrica de

Papel l'linho, diiij n-so & Agos-

tinho F. Ventosa—FAMALICÃO

Bernardo Tormes —ANAL'D]l.

Livraria Centíral e Papelarza

Fundições, da me— .

Bento

Praça do Peixe Prªça do Comercio

&V'EIÉEQ
AVEIRO

Esta msn tr—lm á venda pão de

primeira (lllªlllllllll bom como pão

espanhol dricv bíjou .rbiscoitado,c

puro (li.:lnlicos. llr- tando. ns dilicio-

llreurpreto, louro e cru. Sil-S pªdªs.

Azeite de peixe. Utensilios Completo sortimento de bolachas

paraamunhode barcos.(lor- dns pr'imzipucs fabrico.—; do capital,

doameepoleame. massas alimentícias, .nroz. chá de

' ( | ( l “Llcôres e aguardente. .livclsus quolidnlos, nssnoaios, istg-

. . rinas. vinhos finos.

.Papelaria, objectos de escritorio Café, espelziulicluli (listª casa,

e diversas meudezas. a 720 o 600 réis o kilo.

, : :» ** rj

Motrena-. Fi Nº

A quem procure empinar o colossal triunfo da moto F.

N. conquzstado 'na corrida Pooto—Lisboa, atrohnmdo () sucesso ao

incendio na maquina do concorrente, podemos responder triun—

fantemente que nesta camelo, não só se punham «' prova as velo-

cidades de cada maquina,com0 tmnbem (( sua (on.»t)"(ção. E essa

amªnda veio demonstrar «. invencioel supercorn/(ode ((a "'"HMHHL F.

N. sobre todas as outras, porque só ella, com (o sua sólida con—

strucção, podería reHs'r's'to'r a todos a.» (:((:ntu,((l('d((.(l(.»- qm» «(:(/om

numerpercurso tão longo, sobretudo numa (pm(( de tao rigorosa

Estabelecimento de mercearia,

azeite, bolachas, vinhos finos o de

mexa.

   

”Agente exclusivo da marca F. N. no distrito do AVEIRO,

Joaquim Guerra-dlllllllll

Novidades para verão

Eduardo Osorno

56, Rua dos lloroorloros, 60=l3, Rua Mondos Lollo, 21

AVEIRO

ªurª-(

ABERTURA DA ESTAÇÃO

com um variado e grande sortido, oscolhido nas prin—

ClpíLlS cnsns.

Tecidos de alto novidade em ulgodõos, leis e nodais

para vestidos.

Grande variedade em sérios e guarnições.

Blouses, ochnrpes, sombrinhas (: cintos, grande sortido.

Grando deposito de espmiilhos, ultimos modulos.

Kimonos, & maior novidade, grande sortido.

PREÇOS MODICOS

a“.——

Enviem—se amostttas 
  



l l

  

Fillill

VERl“
L.,, Excelente agua, do mem. Resultados garantidos pam ,

bexiga, rins, ligado, estomago, etc.. O seu valor (: coniir- '

' medo por numerosos atestados.

Aº venda nas principais terms do pain.

DEPOSITOS :

PORTO—Rua de Santa Catarina, 32-1.".

LLISBOH—Rua da Prata, 231.

AVEIRO_Bervnarrdo de Sousa Tormes.

     
    
   

   

   

    

 

 

Calieida Franco

(o melhor para extra)-r os calos)

   

 

, Deposito em Lisboa,:

22!) Rua da Prata—231

 

   

 

A nualhor, & lnais elegante, a mais (lll-

ravel, a mais simples, as unicas que ven—

ceram as grandes corridas do Porto a Lis-

boa.

& agente nos distritos de Aveiro e llizcu:

Miguel Marques Henriques

Albergaria-a—Velha

lllllEl MSIE
Rua 5 de Outubro

AVEIRO

Magnifica. instalação. Casa apropriada, -

junto á ria, om caminho para as praias

da Barra e Costa Nova,. Quartos com aceio

« o magnificas Vistas.

PREÇOS MODICOS

 

  
bricsaáeeol &,

CAMARAS FRIAS    

 

J. Mºns Braamcamp
Engenheiro de Frigorifico:

Rua. Aurea, 232, Lº—LISBOA

Bambla del Centro, I4—llal'c010na

; )
WH...—

,, Instalação completa. de Latarias—Fabricas de cer- "ª

i. veja—adegas—fabrioas de chocolate, etc., etc. , -' =

. Algumas referencias: Fabrica de cerveja JANSEIN;

Fabrica de Conservas BRANDAO GOMES; Fa-

brica de Gelo de Santar-om, Angra, Foro, Beja,

Evora, Figueira, Coimbra, etc. A NUTRICIA, de

Lisboa; Grande Hotel de Vidago; Escola Medica

de Lisboa, Assistencia Nacional aos Tuberculo—

sos; Grande Frigorifico de Bilbao, etc.. '

BOMBAS com MOTOR
RIUITO ECÓNÓNIICAS

Luzeleotgaioa
Nas easas de campo, aldeias e vilas

Ultima palavra — Fafnir

     

    

       

        

    

    

          
  

Algumas referi—mias: José Tavares da Silva Rebelo—SAL-

REU, ESTARREJA J. Carlos Barros, engenheiro electricista

—FIGUEIRA DA FOZ.
    

A LIBERDADE

.

& &&EEEIMEEEEEBE- I

E — I .
,. . . .

lllll'il'lil Central e Papelaria :

—l— DF 4—— a

rF &

' %>?

Btllliil'llt S TOPPBS “: E

_ E

Praga do Oomercro E

AV E I n o

HW -

bª“, .
Lio-ram, papelaria e enema de encaderna-

ção. Grande sortido de papeis- nacíonais e es—

*E tmngetros. Objectos para escritorio, desenho e

ª pintura. Tabams nacionais e estrangeiros. M- &

oras em branco para escrituração comercial. Arti—

gos pam brindes. Chá. em pacotes. ..

Deposito de tintas para ese-rever, marca D. _,.

Pedro IV. ,

&: EJ-rnecz'mentos para escolas.

Sempre novidades em bilhetes postais ilus-

irados e com vistas de Ancara. &

Cervejas e gazozas,

EE Cordas para instrumentos.

Carimbos de borracha, metal e sinetes para

lacre.

Sabonetes nacionais e estranyez'ros.

Pós e pasta para dentes. E,

Loções para 'o cabelo e perfumaria. &

,,
AGENCIA DE jORNAlS

:..-l"EEIEEE-laâlgaag

 

 

Deposito de moVeis, col-

choaria e marcenaria

+DE+—

Francisca Casimiro da Silia

Côjo—AVEIRO

Sortido completo em mobílias, louças, camas,

tapetes, etc.

Oficena para execução de oolohoes, com pes-

soal habilitado.

Todos os artigos para mobilar casas.

oncina, & nlelhor no genero, de marco-

neiro.

Executa, qualquer mobilia por catalogos.

ãapelhos e onâabaeeeªmeaças ªnos e hijo-ua

bestas.
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PREÇOS MODICOS

MW'

llalagia lalaall

P. Marquez de Pombal

AVEIRO

::

A direção deste colegio

montado nas melhores de

mais modernas condições po—

dugogicas, de higiene e de

conforto, para o que possue ,!

pessoal liabilitado e casa no

ponto mais salubre da cida-

de, recebe todas as meninas

que procurem caso de educ.—a-

ªi ção e ensino garantindo-lhesª

%; a melhor instalação e as nie—ª

ªmmmmmm'rª

Paaaassai naanuais

Ensina na sua, casa e

na dos alunos.
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Nesta redacção sein-

forma.G

 

  
lereacari e cnniailria

——4o.gm»__

  
Espeecolidade em vinhos do Porto e

Madara, cognacs e outras bebedas.

  
Variado sortido de frutas secas,

queijos e chocolates.

    

Bolachas nacionaes e estrangeiras.

Obá e café de qualidade superior.

    

 

DOMINGOS P. GUIMARÃES

RUA JOSÉ ESTEVAM

AVI:-IO
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.ª“; Estação de Verão ªrª

A ELEGANTE

FAZENDAS

MODAS

Camisaria

E

gravataria ». A

=DE=

amuattinn
Rua de José Estevam, 52 e 54

Rua de Mendes Leite, 1, 3 e e

AVEIRO
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Oproprietario deste estabelecimento

participa ás suas EX?“3 clientes e ao pu-

blico em geral, que acaba de receber um

enorme e variado sortimento de fazendas

e outros artigos proprios da presente e'-

tação.

Preços medicos
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oficina de pintura

Modelação efundição em gesso

laaaaia lareira llaaalall llllllllll
Rua Domingos Carrancho (Cinco Ruas)

AVEIRO

“ESTA oficina executam-sc todos os trabalhos de pinturª com a

XX maior perfeição e &rte. tais como: taboletai para estabeleci-

J cimentos. desde o mais simples no mais complicado traballio-,

pintura de bicicletus. cofres, cam», luvutoriuu, jarros. baldes.

regadorcs, biLlL-ts. banheiras. candiciras de suspensão. de parede. etc.. e

outras miudezas que cureçmn de pintura. Além dos trabalhos citados. en—

carrega—se da pintura de cumus. por mais deteriurudas que estejam. man-

dando-as concertar. (: substituindo os metais velhos por novos. Tambem

na pintura de bicicletas se esmcra em servir bem os seus ox."'º' freguL-zes

pelo bom ncabmnento & perfeição.

() proprietario desta oficina. nchuva-se habilitado & todos os traba-

lhos que lhe forem confiados não só em pintura como em modelação, l'un—

dição em gesso e reprodução em bustos. medalhões. etc. Encarrega—se iam-

bem de obras com pintura e ::siuquc. fornecendo para as mesmas os orna—

mentos precisos. para ornamentação de salas. quartos e outras depLndLn-

cías, para o que possue um grande e variado numero de cantuneiras. flo—

rões. folhas. rendilhos, etc. 'lambcm faz modilos novos por Llesenhos,a

gosto dos L.liontes ou do proprietario da. oficina e fomeco ornatos fundi-

dos e upurados prontos :: asscntuicm qualquer obra ainda que lhe seja.

estranha! lia/, imitar,-(us muito aproximadas do natural (tingido) em qual-

quu qualidade de pedra niurrnorL uu granito. e bem assim em madeira.

Exposição permanentede originais em gesso e de algumas fotogrn—

fins de diversos trabalhos feitos'pelohvropriLtario dLstu olicinn. os quais

poderão ser apreciados_pelos seus freguezes.

Pede pois. aos seus ex.“ªº” LliLutes ique visitem o sen estabeleci-

mento onde encontrarão economia e perfeição no sumiço de que for en-

carregado. parafonque está habilitadissimn.

Preços sem competencia

Tabela de preços da pintura de bicicletas

Quadro, rodas e guarda-lamas

Vindo já com'mimtcmenle raspadas (* laudas . . .

adro e rodas

ácom-enierzwtemente raspadas e liaarlaa..... 1$600 »

Sem filetes menos 200 réis. Sendo desarmada e armada nesta oft—

cíªna, mau 200 réis.

A pintutura é feita ao gosto do freguez, remonsalrilisando-se o

proprietario:da oficina pelo:bom acabamento.

23000 réis

13800 .

13800 . 
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