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A LIBERDADE é o unico jornal da província que sc—publica SEMPREcom seis paginas. 0 m “, “'cªiíijipleto. O mais varia-
do. O mais original. O de maior tiragemb de maior informação”. O;.mais bem instalado. O de mais anuncios. O de maior
circulação.
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O numero de hoje tem 8 paginas : Politíca geral, A Semana Oomercz'alclndasml, A Semana da Instrução, Pela Cidade e pelo Bastr'e'».
cto, notícias e anuncios varios. .. __

',,“ ª" % * " ' " " ?,“ 71.3. —

interessa a vida
nºn mamníresame—se tudo quanto nacional pela sua informacao do interiorepeles

seus artigos sobre política, economia, administração, instrução, comerc'io,indastr1a e pela constante eXemph—
ficacão do que se passa no estrangeiro nos mais importantes ramos da atimdade social.
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A LIBERDADE é assim o jornal mais barato da provincia; & sua assinatura custa apenas 700 réis por semestre.

  

ca republicana e a. marcha governa-
Geral dos Demitidos—quer dizer

tiva da nação com os seus inconsis—
  Sitúação politica

  

  

o grande debate parlamentar da ul—

tima semana.—Hs declarações

do dr. Afonso Costa e o princípio

dos gabinetes de concentração.

—Necessidade urgente de se de—

fender a Republica.—H crise . . .

do ministro do interior.

tentes artifícios?

E' o que nos resta saber, na ho-

ra em que isto escrevemos. Mas o

que. sabemos e o que garantimos é

que o sr. Silvestre Falcao, tendo-se

mostrado incompetente para defen—

der a Republica, esta demissionario.
___—.Ov—

Incidentes mandares

Quando na sessão em que se. discutiu a

moção de confiança ao governo, o deputa-

sa-
binete de ter culuniado os grevistas de ja—

do almeidista Julio Martius acusava o

neiro quando disse ser o seu movimento

fermentado por monarqurcos, o deputado

camachista Carlos Amaro interrompeu—o,
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VEJAM ISTÓ!

75:000 contos de receitas gerais; 32:000 de des—

pezas com a divida publical Pouco menos

de metade das receitasl

Diziamos nós em 7 de março ultimo, sc-

gumlo a proposta orçmnental de 1912-1913.

53.885:OOO escudos de receitas totais; 21103456

escudos de despezas corn a divida publicar

40 por cento dos recursosl

54 por cento do total.

Recordreceu—se assim a impor-

tancia deste Ministerio na divisão

das despezas e facil e a explica-

ção deste fenomeno, desde que se

recorde estar incluido nele o ser-

viço da divida publica.

Atinge este no orçamento a

verba ja retilicada de 32.208z9õl

escudos, entre consolidada e ilu-

tuante, com os seus diversos eu—

cargos, juros, amortisaçoes e cam-

bios. Sobre a grandeza deste nu—

mero entendemos dever chamardizendo :—a mim disse v. ex.“ que . os gré—

 

Nâo sabemos, a hora a que esta-

mos escrevendo estas linhas, qual se—

rá a solução duda a crise politica la—

tente. Seja qual fôr essa solução, não

a aguardamos para falarmos, nem da

sua solução carecemos para fazermos

as afirmações que se seguem, inspi-

radas não no interesse de nenhum

partido, mas apenas nos mais altos

interesses da Republica.

No dia. dessa notabilissima sea.-.

   

           

   

  

  

  

   

    

              

  

  

  

 

   

        

  

  

  

  

  

  

em que na sala de S. Bentonos as-

sistimos & um dos maiores debates

da vida política portuguêsa, em que

se pronunciaram discursos que hon-

rariam os mais notaveis parlamen—

voto de confiança que envolveu todo

o ministerio, & crise do ministerio

do Interior revelou—se sem misterio

nas palavras do extraordinario ora-

dor e estadista que é o dr. Afonso

Costa.

Na verdade as palavras do ilus-

_ tre homem publico, sendo das mais

eloquentes, íncisivas c convincentes

que se podem pronunciar, foram de

uma franquêsa rara e foram sobretu—

do, essencialmente um pregão da

inadiavel necessidade de se organi-

sar uma defeza eficaz das nossas ins—

tituições e ao mesmo tempo um pro-

dos possam contar, quer os amigos

no regimcn, quer os seus maus ami—

gos, quer os seus inimigos.

A oratoria de Afonso Costa, to-

dos q, sabem, não é um ainontuado

de imagens espaventosas nem e foi-

ta de frases estudadas, postas com o

metodo das academias. )“ a argu—

mentação cerrada, o raciocinio rigo-

rosamente logico e ordenado, expres—

so em frases quentes e penetrantes

que nos não arrastam tanto pela pai-

xão que traduzem, mas sobretudo

pela lucidez com que nos esclarecem

e pela força. com que nos convencem.

No seu discurso parlamentar o

iminente estadista, não foi de modo

algum o derrubador temível de ou-

tros tempos, nem foi de forma algu-

ms, o chefe político exibindo as suas

hostes, agucnindo os seus soldados

ou ameaçando os seus emulos. Nem

foi romantico como Manuel Passos,

nem cinico ou astuto como Rodrigo

da Fonseca. Foi apenas como ele é

nos momentos em que coustroc, re-

soluto e firme.

As suas palavras foram sensatas

e prudentes, redetidas e calmas, se—

- renas e habcis, versando o problema

politico inter-republicano e as cir—

cunstancias da existencia governa-

mental.

O dr. Afonso Costa afirmou mais

uma vez ser necessaria a união dos

republicanos e pôz com inexcedivel

clareza e sinceridade, mais uma vez

tambem, o principio da concentração

' no gabinete.

Está pronto a dar o seu apoio a

  

  

  

   

   

    

  

 

    
   

           

  

são parlamentar da semana passada,“ »

tos dos tempos modernos, apezar do '

'do provas de uma inercia deveras

grama de acção política com que to-ª

resuscitado o bloco de triste memo-

ria que tanto comprometeu a politi—

governos onde entrem representan-

tes dos tres grupos dajcamara e se—

jam organisadOs segundo as conve—

niencias do paiz e aindispensavel

lealdade partidaria.

Tendo sido retirada ao atual go-

verno a couiiança dos evolucionistas,

cujo representante primitivo, o sr.

Celgstino de Almeida, nem porisso

saíu do ministerio, c não havendo

Dªlilª. razão parao ?vcrno abando-

úr' ' o' podérgzáfhaª' asião em que se

está discptindof um orçamento por

ele organismo,-ço partido republicano

português, pelosdeputados democra—

ticos, continuou dando o seu apoio

ao atual ministerio.

No entanto o dr. Afonso Costa

resalvou em termos muito precisos e

claros a, possível necessidade de se

substituir“ um ou outro ministro ou-

ja acção fosse prejudicial aos interes-

ses da Republica ou que não pos-

suísse, pelo menos, no presente mo-

mento, as qualidades de inergia &

sagacidade que são indispensaveis zt

defeza das instituições. '

Estava indicada a saída do sr.

Silvestre Falcão cuja integridade

moral e cujos sentimentos republica-

nos ninguem nega e todos reconhe-

cem com respeito, mas que tem da-

perrgOSa na presente conjuntura.

Na verdade, o sr. Silvestre Fal-

cão, cuja politica nos não interessa

mas de quem nós temos que apreciar

todos os actos como ministro da segu-

rança publica, tem mostrado a mais

completa negação para assegurar a

ordem e a tranquilidade do paiz.

As conspirações pululam, as ex-

plosões de dinamite tornaram-se uma

terrível banalidade, a indisciplina

campeia por toda a parte, o desres—

peito pelo regimen e vulgar e tica

impune, os erros e faltas das reparti-

çoes do seu ministerio são ilagran—

tes, e no entanto sua ex.“ nada faz

que nos de confiança. nada faz que

ponha em socego o espirito republi—

cano já indignado e o espirito publi—

co por de mais inquieto com tantos

sobresaltos.

Não pode ser. Sua ex." tem de

sair. O dr. Afonso Costa proclamou

com aplauso do paiz inteiro a neces-

sidade de se defender a Republica

com toda a eficacia e o dr. Silvestre

Falcão, não é o homem que as cir—

cunstancias reclamam e que merece

na sua pasta & conliança da nação.

A sua presença. na pasta de In-

terior e um perigo para a Republica.

A sua demissão é pois inevitavel.

Arrastará ele na sua queda todo o

ministerio? Conseguirá a teimosia

de algum politico habilidoso prestar

a Republica neste momento esse ser-

viço tão mau pelas consequencias

funcstas que pode trazer?

Estaremos em vesperas de vêr

  

 

  

   

  

  

  

  

      

  

  

vistas de Evora estavam feitos com os mo—

narquicos !

—Você mente! rctorqniu Julio Martins.

Carlos Amaro arremeçou—lhc com o mono—

culo que tinha na mão e travou-sc um con—

flito. As galerias intervieram dando inor—

ras ao almeidismo. A sessão foi suspensa.

Pouco depois tinha esquecido esse inciden-

tc lamentavel como os muitos que se dão

em todos os parlamentos do mundo e a

sessão proseguiu com a maior elevação e

no meio da ordem mais rigorosa.

Nunca. vimos mesmo discussão tão upei-

xonadn, decorrer com tenor—Serenidade e

com tão poucos incidentes. Das bancadas

dcmocraticas e uniom'stas não se proferi-

ram apartes e os que o &lmeidisuio teimon

em fazer ficaram sem resposta, o que foi

para nós um belisstmo sintoma.

Gatuno _d_e cartas

Foi assim que o nosso querido

amigo e ilustre deputado capitão Al-

varo Pope numa das ultimas sessões

parlamentares repeliu uma imperti—

nencia qualquer daquele sabujo do

sr. Antonio José d'Almeida que nos

roubou e fez publicar & celebre carta.

que os leitores conhecem e que tendo

sido deitada no correio para nós,

nunca nos foi entregue.

—Gatuno de cartas !

Chamou-lhe assim dentro da sala

o nosso amigo Alvaro Pope que de—

pois lhe veio aplicar ainda por cima,

nos Passos Perdidos, uma sóva tal

que não deve ter deixado ao emerito

secretario do ministro do interior do

Governo Provisorio e conspicuo em-

pregado do tribunal de honra, mais

vontade de abrir as guelas enquanto

não se lavar do escandalo e do crime

que sobre ele pesa.

————OQ-O-————-

ºs martin da Patria

O Parlamento votou na segunda-

feira ultima uma indemnisaçao de

600$000 réis a viuva de um oficial

que foi barbaramente trucidndo por

ocasião da ultima revolta do gcntio

de Timor.

A pobre senhora passou as maio-

res torturas quando os selvagens ata-

caram o posto, levando-lhe um ii-

lhinho e deixando—a meia morta so-

bre o cadaver do marido decapitado.

sem roupas, nem abrigo, nem ali—

mentos !

A infeliz viuva receberá tambem

a pensão de sangue a que tem direi-

to. Justo é que & Patria não esqueça,

nunca, quem por ela assim sofrer.

Ler na2.ªpagina:

A Semana Comercial e

Industrial

Na 3.R e 4.“

  

A Semana da Instrução

Na 5? e parte da 63“

Pela Cidade e Pelo Dis-

tricto

   

Diz a Comissão Parlamentar das Fí—

nanças, depois de recti/icadas e separadas-

oarz'as verbas no orçamento geral do Estado.

muito especialnnmte a vossa aten-

çao. Retificando. como era neces-

sario, aquela sema total descrita

   

    

  

mezes, nós tivemos o desassom-

apreensões em vista da nossa si-

tuação financeira, houve em mm'-

tos dos que habitualmente nos le-

em um movimento de admiração

e espanto, e em alguns, assomos

de indignação contra nós.

(_)ra o que nesse momento dis-

sémos c que depois continuamos

comprovando em artigos sucessi-

vos e devidamente documentados

em que temos feito uma rapida

mas verdadeira analise das condi-

ções da vida portuguêsa, não era

da nossa parte nem um receio

doentio, nem um pessimismo exa-

gerado.

Dissemos e repetimos que o

nosso mais veemente desejo era

podermos constatar que não ti-

nhamos razão, que viamos as coi-

sas por um prisma negro de mais,

que eramos enganados pelo muito

e entranhado amor que tínhamos

a nossa Patria de cujos destinos

tao ciosos somos.

Mas por em quanto, longe de

vermos animar-se o quadro da nos—

sa vida financeira, vemos confir-

marem-se as turvas apreensões do

nosso espírito com as palavras au-

torisadas da Comissão Parlamentar

de Finanças ao dar o seu parecer

s'obreoorçamentopara1912-1913.

Sobre o orçamento das receitas

já aprovado pela Camara, essa-

Comissao, cujos estudos só por si

honram" o Parlamento e o regimen

e constituem um trabalho cons-

ciencioso do mais subido valor,

publicou um relatorio a que por

vezes já. aqui temos feito referen—

cias, pondo-o ao alcance de todos

os nossos leitores e levando—o as-

sim ao conhecimento do povo que

precisa saber como teem corrido

os negocios da sua administração

e que precisa de saber os sacrifi-

cios que lhe são impostos numa

hora de verdadeiras dificuldades

para a Patria.

Agora, acaba a mesma Comis-

Quandoíjfàm 7 de março do cor-

rente ano, isto é, aqui ha tres

 

são de distribuir o seu parecer

sobre o orçamento do ministerio

das Finançasa cargo de quem es-

bro de dizermos neste jornal que tao os serviços da divida publica

o futuro ' - ia,.dgi Ngcíonslidar e que (LWE, de to_4%pam

de e da «3pr ea corria sérios nós, o mais importante e o mas 53.885 escudos, ,, que se reduz
riscos e dava logar as mais tristes mclindroso.

Esse parecer e tambem digno

de Ser conhecido e, nisso, particu-

lar interesse temos nós, porque

por ele vemos quanto eram justi-

ficadas as nossas palavras de 7

de março ultimo, lançando um se-

rio avizo a todos os portugueses

para que meditassem bem no ter-

rivel sintoma que o orçamento nos

apresentava, consignando para as

despezas com a divida publica

32:000 contos dos 75:000 con—

tos de réis das receitas geraes do

Estado. Dissemos então que jul-

gavamos chegado o quarto momen-

to de repetirmos a interrogação

feita por Oliveira Martins em

1894, perguntando se haveria

dentro das estreitas fronteiras

portuguesas recursos bastantes in-

telectuaes, moraes e sobretudo

economicos, para fazer face a cri-

se nacional.

E dolorosamente exclamamos

aqui, pedindo a todos os portu-

gueses que lessem as nossas pala—

vras, pedindo a todos os portu-

gueses que meditassem no quadro

que lhe punhamos deantc dos

olhos:

Como salvar o paz'z, acudir a

isto, levantar isto, no »in de

tanto desvario e de tanta indie

crzplz'na, de tanta desordem e de

tanta anarquia, se, repare-m to-

dos nisto,—«ih Portugueses ! De

75:023:444$037 réis de recei-

tas gemea os encargos da (livri-

da publica nos absorvem mula

menos de 32:042:923$674 réis,

isto é, pouco Menos que metade

das receitas games do Estado ?

* * *

«Dos 73.8351858 escudos de

despezas ordinarias orçadas para

1912-1913, recaiu sobre. o 'Mi-

nisterio das Finanças, (segundo

a proposta orçamental) escudos

39.47lz824 ou 40.1621738, se

incluirmos no Ministerio a Caixa

no orçamento para a reduzir aos

encargos efectivos, desce a escu-

dos 21.703:456 a despeza com a

divida publica, segundo o resumo

ja rctilicado dos (encargos da. ..di-

vida. '

. cam,.amsmw -— '

tambem a totalidade das receitas

efetivas, como nos foi demonstra-

do no parecer de. receitas, vê—se

que a divida publica absorve 40

por cento dos recursos.

Esta situação é sem duvida me—

lindrosa, e obriga-nos a mais re-

fletida economia na administração.

Quando os encargos

da dívida atingem

percentagens daque-

la grandeza sobre as

receitas normacs, fh-

cil é antevêr & proxi-

nlidade de crises que

ternaincm por liqui- '

daçõcs desastrosas.

Abundann os exem-

plos na historia es—

tranha e ainda aí cs-

tão bem patentes os

restos snbsistcntcsdo

exemplo da nossa ca-

sa. — doloroso leg-ado

que nos deixou & mo-

narquia extinta.»

Falou assim a Connssao de Fi-

nanças no relatorio que vem as-

sinado par todos os seus membros,

os deputados srs. José Barbosa,

Aquiles Gonçalves, Alvaro de

Castro, Vitorino Guimarães, Joa-

quim leliveira, Tomé Barros de

Queiroz, Malva do Vale e Inocen-

cio Camacho.

Fiquem os leitores meditando

nessas palavras e aguardem no

proximo numero outras curiosas

documentações da tristissima si-

tuaçao economica e l'manceira em

que nos encontramos.

E se são bons portugueses fi—

quem pensando bem quilo desdi-

tosa tem sido esta Patria o quan—

tos sacrificios a sua salvação está

exigindo de todos nós, se é que

todos os que neste sólo portugues

nasceram, alguma vez desejaram

acima dos seus caprichos e dos

seus egoismos, a salvação da nossa

Patria !
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0 seu curador.—Feiras de

º mostras. — () Palacio

Municipal de exposi-

ções.—Os interesses da

cidade

 

Tem mn cunho muito especial

e caraterístico as grandes feiras

de Leipzig

Diz-se que desde 1183 a cida-

de teve o privilegio medieval de

organisar as suas feiras. Em 1497

o imperador Maximiliano I orga- '

nisou esses mercados e deu-lhes a

maàªgecção . )

' ' comerciantes levavam ali os

seus produtos, mais tarde, porém,

ai por 1852 resolveram que, para

evitar o incomodo de conduzirem

os generos e as fazendas, tinham

toda a vantagem de levar a feira

apenas as amostras pelas quaes

os fregueses podessem fazer as

suas encomendas. As grandes iei-

ªras de Leipzig são, pois, apenas

feiras de amostras, o—que em pou-

cos outros mercados podera su—

ceder. As feiras realisam-se duas

vezes no ano e duram seis dias

. cada uma. Nesse tempo toda a ci-

dade se transforma. A «Peters-

trasse» com os seus inumeraveis

reclames anunciando os mais va-

riados produtos, com as suas lu-

minarias, bandeiras, visitantes,

compradores e curiosos, toma um

aspecto verdadeiramente original e

pitoresco. Todas as ruas da cida-

de, hoteis e casas particulares, em

todos os andares, janelas e pare-

des, são cobertos de anuncios das

fôrmas mais extraordinarias.

Calcula-se em 40:000 o nu-

mero de comerciantes que concor—

rem a feira com os seus mostrua-

rios e em 300:000 o numero dos

que vão a Leipzig em taes condi—

9598

Ber aqui "se pode avaliar a im-

pertencia das transações e os be—

neficios que a cidade aufere.

A feira é dirigida por um eo-

mité da Camara de Comercio que

publica um notavel armario com

os nomes de todos os feirantes.

Entre os vinte palacios de amos—

tras e exposições que Leipzig pos-

sue, distingue—se o Kaufhans do

municipios que custou 3.200:000

-marcos. Este palacio ocupa uma

superficie de 5.200 metros, con-

têm uma biblioteca, uma sala do

concerto, vestuario, restaurante,

estação telegrafo-postal e da lo-

gar a mais de quatrocentes expo—

sitores. São numerosissimos os ar-

tigos expostos e proveem de mais

de oitocentas industrias.

Ceramica, vidros, metaes, ma-

deiras em todas as suas aplica-

ções; bijouteria, quinquilheria,fio-

res artiiiciaes, brochas, pinceis,

celuloide, cautchuc, papeis, li-

vros, perfumes, moveis, instru—

mentos de musica e de otica, a.r-

tigos de iluminação, eletricidade,

fotogmlia, fonografos, quadros,

marmores, tecidos, objetos de In-

xo e de arte, bronzes verdadeiros

e imitados, etc., etc., bem como

frutas, legumes, comestíveis, vi-

nhos e licores, tudo ali é exposto

em mostruario aos frequentadores

das enormes feiras.

Da França, Inglaterra, Austria

e de quasi todos os paizes da Eu-

ropa, da America e Australia ali

se juntam anualmente milhares de

comerciantes, que dão ás feiras

uma animação e importancia uni-

cas e a Leipzig os maiores inte-

resses.

- [tratamientos

Taxas de desconto

 

Não sofreram alteração na se-

gunda quinzena de maio as taxas

de desconto nos bancos europeus.

Kantaoui-se as que aqui referimos  

  

   

   

   

  

   

  

     

   

   

   

  

 

   

 

   

  

   

  

  

  

  

   

   

  

  

réis.

bre Londres ficou, em 1 de junho,

Rio: 143840 réis.

temiõíçnais: franco, 200 réis;

marco, 247; corôa, 209 e ester-

lina, 47 1[2.

ALIBERDADE

 

 

na nossa ultima Semana Comer—

cial e Industrial _e que são “33

seguintes, sendo como se vê a de _

Portttgâl a mais elevada da Eu-

ropa:

Alemanha .

Austria.

Belgica.

França. .

Hespanha .

Holanda

Inglaterra .

Italia .

Portugal

Suissa .
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Cotações cambiais

da quinzena

 

25 de maio 1 de junho

%s., “s.,—

Comp lVend. ('omp Vend.
  

 

Lond. cheque. 48114l481184113147111

 

Tond. 90d1v. 48.3[4 — 481j4 ——

Paris choqulc . 590 593 596 598

Italia » ess 591 590 less

Alem. » 243 244 245 124611

Hol. » 413 41.5 *417

Madrid » 922 932 930 940

ªdll

|l$015 13021 15020 15030

   

Ag.-io do ouro: em 25

de maio, compra9ºlof. venda Nº[º.

Em 1 de junho, compra 10º[º;

venda 12 ºk,.

Valor da libra: em 25

de maio, compra 43930 réis; ven-

da 43960 réis. Em 1 de junho,

compra 53000 réis; venda 53050

() cambio do Rio so-

a 16,11,64.

Valor da libra no

TAXAS POSTAIS '

Até nova ordem, vigoram as se-

guintes taxas para a emissão e

conversão de vales do correio in-l

 

Amputação de farinhas na Irlanda

A Irlanda compra grandes

quantidades de farinhas america-

nas, canadianas, ungaras e aus-

tralianas.

Em 1908, a Irlanda recebeu

do estrangeiro 345.000 toneladas

de trigos e 239.554 toneladas de

farinhas, valendo respetivamen-

te 14.657.200:000 de réis e

12.819.200:000 réis.

Quanto a produção da Irlanda,

em trigo,ela foi apenas de 501000

toneladas em 1909.

l telngrnin nen lins

' nn Spining

 

A estação_detelegrafia sem

1108 do Spitzberg, acaba de ser

instalada sobre a margem éste do

Green Harbour, perto da estação

de pescaria da baleia, pertencente

a sociedade norueguêsa Ninrod.

A sua potencia e de 6 kw. Em

vista das diticeis condições do seu

funcionamento, a estação é muni-

da de um duplo jogo de maquinas

e aparelhos. A sala das maquinas

contém dois motores a petroleo, de

30 cavalos cada, dois dinamos de

16 kW., duas baterias de acumu-

ladores de 60 elementos cada um

e dois motores geradores de 10

kw. Dois altos postos metalicos

em grade de 60 metros de altura,

suportam as antenas. As constru-

ções constam de uma habitação

para o pessoal, a casa das maqui-

nas e da estação, dois hangares

para 150 toneladas de petroleo

cada e dois parques para madei-

ras, carvão, lenha e diversas cons-

truções de menos importancia.

O pessoal compõe-se de um

chefe, dois telegraiistas, um me-

canista e um cosinheiro.

   

 

   

   

    

   

    

   

  
  

    

   

   

   

  

  

meu, 1.“ a 70, 2.ª a se; Veneza, 105

de 2“, 13900; massa de 1.“ (cortada

e massinhas), 23100; de 1.a inteira

zanha e talharim), 23200; de 2.ª

cortada, 13900; de 2.a inteira (ma-

carrão e macarronete), 23000; de 3.a

(cortada), 13500; de 3.“ inteira (ma-

carrão e macarronete'), 13600; de lu—

xo: a

saquinhos de 0,250 gr., 33200; se—

mola de luxo, 23700. Ha. descontos

de revenda e de pronto pagamento.

tação ': preços a bordo: caixas de 88

kilgogv

693500; meia bim-iwªn 44 kiloígr.,

31500; por kilogr. fôra, 62 reis. O

desconto é de 10 p. c.

Lisboa: ].a qualidade, 100; 2“, 90;

Preçosdosgeneros

Praça de Iiisboa

NA ULTIMA SEDIANA

Frutas: por cento: laranja,

23500; tangerina, 13800; limão,

23000; damasco, 13600; bananas,

800; nesperas, 400; maçã 33000.

Por kilog: noz, 160; amendoa, 200;

azeitona, 140, uva de caixa, 700;

ginja, 80; cereja, 80, morangos, 140.

Por 15 kilogramas: pera aparada

43500; miolo de amendoa, 93000.

Creação: borracho, 140; ea-

brito, 650; borrego, 700; coelho

. manso, 240 a 300; galinha, 400 a

600; galo, 400; leitão, 13600; pato

bravo, 300; mansogagª perus, ca-

sal, 13800a 33900»

Cereaes—Mílho, da terra, pre

ço por 14 litros;“520; das' ilhas, por

13,8 litros: amarelo, 460; branco,

440.

Trigo : em vigor a tabela do Mer-

cado Central de Produtos Agrícolas.

Aveia : por 20 litros, 420 réis.

Cevada : da terra, por 14 litros,

420 réis; da ilha, 340 a 360, por

13,8 litros.

Sa'-meus : por kilog., 30 réis.

Alimpadura: por kilogr., 25 rs.

Arroz: em Lisboa, preços por

kilogr.: Bremen, 1.“ a 110, 2.“ a

105; Veneza, 150; ltangoon, 110; Pa-

tna, 150;—por 15 kilogr.: Nacional,

13800; da terra descascado, 13750;

o mesmo, fôra de Lisboa, 13600. Na

alfandega, preços por 1 kilog.: Bre-

réis.

rifassas : por 15 kilog., incluin-

do as taras: semola de l.“, 23100;

(macarrão, macarronete, aletria, la-

grancl, 23700; em pacotes ou

Farinhas de milho : para expor-

63300; meia caixa de 44 ki-

33400; barrica de. 88 kilog.,

Farinhas de trigo —Prcços em

Sl.“, 82 réis, com desconto de 1 por

cento.

Para &. provincia, os preços são

respectivamente de réis 102, 92 e 84

com o desconto de 3 por cento.

Para exportação os preços são os

seguintes: caixa de 88 kilog. 30007

réis; meia caixa de 44 kilog. 33900;

barrica de 88 kilos, 73600; meia

barrica de 44 kilogramas, 43100;

saco dobrado de 88 kilogramas, 73;

saco dobrado de 44 kilogramas,

33900. O preso e de 90 dias. Ha

descontos de revenda e de pronto

pagamento.

Legumes—Fava : da terra,

540 réis por 14 litros; ratinho, 550;

das ilhas, a bordo, branca, 520; roxa,

500, por 13,8 litros; de Italia, 530

por 13,8 litros. Feijão—em Lisboa:

preço por 14 litros: branco, 720; ver-

rnelho, 960; amarelo, 920; mantei-

ga, 800; manteiga da ilha, 13250;

frade, 650; apatalado, 820; preto,

700; mistura, 560. Para exportação,

por kilograma: branco, 88; verme-

lho, 98; mulato, 53; frade, 1.ªl a 80,

2ª a 77; preto, 70, Grão—em Lis-

boa, por 14 litros: meudo; 700;

medio, 800; grado, 13100. Para ex—

portação, por kilograma: 1.& a 92;

2.ª a 88; 3." a 84. Ervilhaca—pre-

ço de 20 litros, 500 réis. Tremoço—

idem, 460 réis.

Assucar: preço por 1 blog.:

n.º 1, 270;n.º 2, 260;n.º3, 250;n.º4,

245; nº 5, 240; granulado: 1.ª, 270;

2“, 265. Pile torrão, 270; quadra-

dos, 300. Mascavado, cana, 225 rs.

Bacalhau: preços por 15 kg.,

Sueco l.“, 23900; dito pequeno,

23700 réis.

Batata:

450 réis,

Cebola: por cada carrada de

750 kilogramas, 153000; por 15 ki—

log., 300 réis.

Alhos : por 15 kilog., 13500

réis.

Vinhos: por 17 litros, cativos

de direitos: Tinto: Algarve, 680;

Santarem, 750; Cartaxo e Almeirim,

800; Torres Vedras, 700. Abafados:

17 graus, 23300 Bastardinho, 23700;

Branco, Algarve, 720; Santarem,

800; Cartaxo e Almeirim; 800; Tor—

res Vedras, 750 réis.

No Poço do Bispo, cativo de di-

por 15 kilogramas,

  

  

   

   

   

  

   

   

 

  

   

    

    

  

          

   

  

 

  

  

framboesa e grenadine, 600; grose-

lha, salsaparrilha,

morango e

agua acima 43000; saloios 43400;

refugo 33600 réis.

des:—

fava, 30; feijão verde, 120; ervilha,

60; batata 30; cebola, 20;

merce-ana,

]ombarda, 240; repolho, 280; flor,

400; alface, 240; pepinos. 600 réis.

gos, 240; chicoria de gado, 60; ce-

noura, 70; espinafres, 120; beterra—

ba, 60; cardo, 140; aipo, 200 réis.

 

reitos: diversasprocedencias—por

preços 17 litros—Tinto, 700 a 750;

branco, l.", 13000. Abafado, 23300

réis.

Vinagre-: por 17 litros: tin—

to e branco, 800 a 13000 reis.

Azeites: por 10 kilog.: portu—

guês: de 1.ª qualidade (1 a 3 graus

de acidez), 33000 e 33200; de 2."

(4 ou mais graus de acidez), 23800;

hcspanhol, 23700. De procedencia

hespanhola já. entraram em Lisboa

cerca de 280;000 kilogramas.

Preços no Mercado Central—

por quantidades superiores a 10 ki-

Iogramas; até 1,5, 330 réis, por kilo;

de 1,5 a 3,5, 310 réis; para quanti-

dades de casco para cima: de 1,5 a

3,5. 275 réis por kilo; de 3,5 a 5,

265 a 270 réis.

Alcool, agnardentes e li-

cores: Alcool vinico, 40“, 700 ca—

da litro; dito agricola 40“, 700 réis.

Aguardente de vinho, prova, 30º

650 cada litro. Preços por 17 litros:

bagaceiras, 53000 a 83000; cana do

Brazil—Paraty, 113500; Pernambuco

103000; cana de Cabo Verde, 73500

a 123000; aniz, 53600 a 93500;

aguardente de Evora, 53600 a

73400 réis.

Genebra: por litro, 380 a 780;

cognacs: preços por litro: marcas

«Vieux» 600 a 950; «Fine-champa-

gue» , 13050 e 13100; Rhum, 700

a 900; licores: convento, garrafa,

500, de frutos, 53400 por 17 litros;

cremes 700 por litro; cristalisados:

aniz, 800 e 850; kumel, 850; rhum,

800 c 850 réis.

Xaropes: por litro: orchata,

laranja, limão,

goma 500; capilê, 1.ª

500, 2.ª 400 réis.

Ovos: 0 conto de 20 duzias:

()rtallças e legumes ver-

Vendas a peco—por kilo:

alhos,

100; tomate, 200.

Por duzia—couves: galega, 200;

240; portuguêsa, 300;

Por mólho—nabos, 100; espar—

A crise

do carvão

Nas minas e depositos de car-

vão em França vae uma enorme

atividade pois que a produção se

esgota rapidamente e não ha

stoks que permitam satisfazer to-

das as encomendas da industria,

especialmente da metalurgia e dos

transportes que consomem enor-

mes quantidades.

0 mercado ingles esta sofren-

do da alta dos fretes e das cons-

tantes ameaças de perturbações

da população mineira, o que man-

tem o alto preço de venda e a di-

ficuldade de acquisições.

Na Alemanha o sindicato car-

voeíro mantem a exploração ordi-

naria, estando-se, contudo, a acu-

mular stoks de coke. Na Belgica

as extrações prosegucm normal-

mente.

___—...a.—

ls habitações populares

reinados Unidos

O relatorio do «Board of Tra-

de» dai-nos detalhes muito interes-

santes sobre as habitações opera—

rias em New-York.

As construções apresentam uma

grande variedade de tipos, segun-

do a localidade e a epoca em que

são levantadas.

Em Brooklin, as casas tem

poucos andares, são muitas vezes

todas de madeira e a acumulação

de habitantes é tão grande, que a

casa destinada a uma só familia,

serve de ordinario, elegalmente,

para muitas. Em Bronx, as con-

dições são melhores, não se eu-

contrando nenhuma habitação sem

ter, pelo menos, tres comparti-

mentos.

Em Manhatlan, a concentração

   

  

 

  

   

             

   

   

   

   

   

    

   

   

    

   

    

    

tempo, de 26:369 contos em 1910 a

1911, figmaram: animais vivos, por

2: 165 contos; fios, tecidos e feltros,

etc., por 5:984 contos; substancias

alimentícias, por 91522 contos; apa-

relhos, instrumentos, maquinas, ar-

por 4:397 contos e taras, por 98 con-

da população é maior e mais ele-

vado o valor do terreno. O tipo

das construções e grande, achan-

do-se agrupadas compactamcnte.

Os negros pagam menos do que

os brancos, porque habitam as ca—

sas mais velhas e menos inveja-

veis.

quuanto aos emigrantes esses

limitam-se de ordinario a aloja-

mentos ainda mais inferiores para

aumentarem rapidamente as suas

economias.

«...—__—

tnnssn comercio externo

Boletim Comercial

e Maritimo

Comercio com o Estran-

geiro e Colonias Por—

tuguezas

No Balet-im Comercial e Mari-

timo, publicado pelo ministerio das

Finanças e repartição da Estatistica

Comercial, referente a setembro de

1911, volume que acaba de sair e

publicação que é sem duvida o mais

valioso elemento de estudo das con-

dições economicas do paiz e do seu

movimento comercial, verifica-se que

de janeiro a setembro de 1911, o

movimento total do nosso comercio

externo é representado pela impor-

tancia de 115:717 contos de réis,

contra 216:814 contos em egual pc-

riodo de 1910. A importação passou

de 72:072, contos em 1910 a 69:344

em 1911 e a exportação, de 44:742

contos no primeiro ano a 43:373

contos no segundo.

A importação para consumo foi

de 51:598 contos nos primeiros 9

mezes de 1911, tendo diminuído em

relação ao mesmo periodo de 1910,

2:101 contos.

A exportação nacional e nacio-

nalisada desceu, no mesmo espaço de

25:627 contos em 1911.

Na importação para consumo, em

mas, embarcações e veículos, por

4:665 contos; monufacturas diversas,

tos.

A verba correspondente a expor-

tação nacional e nacionalisada acha—

sc assim dividida: animais vivos,

3:054 contos; materias primas,5:377

contos; tios, tecidos e feltros, etc.,

1:291 contos; substancias alimentí-

cias, 14:036 contos; aparelhos, ins-

trumentos, maquinas, etc., 105 con-

tos; manufacturas diversas, 1:761

110111108.

A exportação dos nossos vinhos

nos mezes de janeiro a sotembro,dos

dois ultimos anos, pode avaliar—sc

pelos seguintes algarismos:

Contos de réis

1910 1911

Comuns—brancos . . 469,6 657,1

» —tintos. . . 2.974,11 3.617,l

Licorosos não mencio—

nados . , . . 198,4 186,2

da Madeira . . 406,4 456,2

do Porto ..... 4.878,1 4.216.0

Total da exportação, em docali-

tros:

Em 1910 .

Em 1911 . . .

8.203.994

8.990.658

A exportação estrangeira e ultra-

marina, de janeiro a setembro de

1911, acha—se representada na esta-

tistica pela soma do 17:746 contos,

contra 18:373 contos em egual perio—

do de 1910.

A verba de 17.746 contos, cor—

respondente ao período citado do

ano de 1811, subdivide-se pela se-

guinte forma: reexportação de mer—

cadorias estrangeiras, 5:119 contos;

reexportação de mercadorias, das pos-

sessões ultramarinas, 10:046 contos;

transito internacional de mercadorias

das possessões ultramarinas, 95 con-

tos.

Generos coloniais, reexportados

dejaneiro a setembro de 1911: bor-

racha, 3.039 contos; cacau. 5725

contos; está, 773 contos; cera, 350

contos, coiros e peles, 28,8 contos;

goma copal, 10,4 contos; marfim, 7

contos; oleos de palma e de côco,

31,9 contos; sementes oleosas, 59

contos; substancias medicinais, 3,7

contos; urzela, 2,9 contos; outras

mercadorias, 13,5 contos.

  

   

   

  

  

 

   

   

 

   

   
  

   

  

   

 

  

  

ASemana Comercial e Industrial

A INDUSTRIA

DA TURFA

A Europa produz anualmente

uma dezena de milhões de tone-

ladas de turfa combustivel. O prin-

cipal paiz produtor e a Russia,

pois que o seu rendimento atingiu

4 milhões de toneladas em 1912

e tem progredido desde então eu-

bindo cerca de 2002000 tons por

ano.

Segundo o Monitor oficial do

Comercio Russo de 7 de março

ultimo, existem atualmente 1.300

instalações turfeiras em atividade.

Os Estados Unidos, com ex—

ceção da Alaska possuem 11.200

milhas quadradas de 'Lturfeiras,

com uma profundidade meia de 9

pés, contendo cerca de 13 mil

milhões de toneladas de turfa

combustível de um valor de 3 do-

lars por tonelada o que representa

uma riqueza de 39 mil milhões

de dolars.

0 Canadá tem 23.680:000

acres de turfeiras conhecidas, mas

esta quantidade deve ser muito

inferior a verdadeira. 0 seu valor

o quasi incalculavel. Os peritos do

governo examinaram quatro dessas

turfeiras que se encontram a al-

gumas milhas de Otawa e avalia-

ram o seu conteudo em 25 mi-

lhões de toneladas.

As províncias do Ontario o do

Gueber compram cada uma por

ano aos Estados Unidos cerca de

20 milhões de dolars de carvão.

Em 1909 o Canadá importou 20

milhões de toneladas de carvão,

avaliadas em 26.813z859 dolars.

0 desenvolvimento de algumas

das grandes turfeiras do Domínio,

faria economisar ao Canadá uma

parte desta soma além de assegu-

rar o trabalho indigena.

Por isso se instalou já. uma

turfeira com esse fim que produz

30 toneladas por dia e que deu

no ultimo verão 1.600 tons de

turfa mecanica. 3.600 libras des-

ta turfa equivalem em Calorias a

uma tonelada de carvão antracite.

“

Rendimento das allandngas portugue

na no mez de maio

QEBBQA

No mez ultimo a receita da alfan-

dega elevou-se a 1.02917383316

réis sendo de direitos gerais réis

78228613413, de consumo e real

de agua 205z019$700 réis, de

tabaco 28:4153875 réis, de ce-

reais 2:3833661 réis e do trato-

go 11:0573067 réis.

Comparando estas verbas com

egual mez do ano passado vê-se

que a alfandega rendeu a mais no

mez de maio ultimo 6221023016

réis, tendo apenas diminuído réis

1083556 nos cereais.

FQRTQ

A alfandega do Porto rendeu

no mez findo 61524743818 réis,

mais 386643113 réis que em

egual mez do ano anterior.

 

108 10331311133

Por ser muito demorada a

cobrança pelo correio, vamos co-

 

meçar a enviar para as diver-

sas estações postaes os rectbos

correspondentes ao atvutl semes-

tre, pedindo aos nossos assinan-

tes a fineza de satisfazerem a

sua trrwortancm logo que eles

lhes sejam apresentados. A de-

volução dos referidos recibos,

causa-nos enormes prejuízos e

dificulta bastante a escrituração

deste jornal.
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Um armario da Patria

 

Umagloriadademocracia

Umapostolo olaInstrução

O' professor distintissimo, cujo retrato hoje

publicamos, depois" de' consumiu & sua vida

inteira pensinarf umas poucas de gerações,

diz-«nos'r'fastou eançado. O Estado não nos

remunera nem sequer: nos paga o que nos

deve e eu sinto—me já. sem forças para lutar

pela vida aos 45 anos de edade. Farto de

tnabàlhmr, não tenho com que sustentar os

 

meus filhos I,,

A“ nun homenagem a

Se ha professores distintos em

Portugal,! apaixonados pela. instrução

popular, inteligentes, hnbeis, cons-

cienciosos e verdadeiramente traba-

lhadores, J-osé Casimiro da Silva, ho—

je diretor- da EscolaDistrictal d'Avei—

ro, pºr hºmenagem “da Republica, é

um dos mais distintos e dos mais

ilustres. ,

A sua vida é um exemplo de

abnegação e de trabalho, de zelo e

de solicitude, de modestia e de be-

nemerenoia. _

Nde ha professor nenhum no dis-

tritº de Aveiro que o nãº conheça,

poucos estudantes passaram de ha

vinte anos para capelas bancadas das

escolas desta cidade, pelos colegios

ou pelo liceu que não tivessem apro-

. veitado os seus servicos.

Antigos discipulos seus são hoje

já. chefes de familia e ele ensinou—

lhes já ºs propriºs filhºs; uns ricos,

outros formados, medicos e advoga—

dos, empregados publicos, comercian-

tes e industriaes, magistrados, poli—

ticos em destaque.

Numerosos prºfessores ouviram as

suas lecionações. Muitºs e muitos os

seus ensinamentos moraes e Os seus

conselhos'de amigo e do educador.

A sua vida tem sido um labutar

continuo, uma luta gigantesca, tra.—

balhando a toda hora na instrução

desclasses populares que lhe têm si—

do confiadas, organisando, nucleºs de

propaganda e festas de interesse pe-

, agogico.

:Assúas crcanças e a sua família,

a vida dos seus e a vida das gera-

ções de nossa Patría, a preocupação

constante do seu espirito, a paixão

eterna da sua alma., o esforço persis-

tente de todas as suas inorgias.

' Mais de vinte anos ,de cauceiras!

Do nascer do sºl às horas altas da

noite, anos seguidos, uns após outrºs.

sem descanço, nas classes da sua es—

cola, nos colcgios, nos exames e nas

casas particulares, ele tem queimado

as suas forças em holocausto ao Futu—

ro no altar do seu ideal.

—— Luz, mais luz ! cxclamava

Goste, muribundo.——Luz, mais luz

ainda ! tem sido a exclamação con-

tinua de José Casimirº, na longa

ágonia de toda a sua vida do sacrifi—

cios, aspirando sempre com a ancia

sedento e entranhada dos grandes es-

piritos, por esse ideal augusto da

Instrução de que ele tem sido um

dos mais. esforçados apostºlos.

"Tem vivido para ºs outros. lu-

tando pelºs outros, arruinando as

suas forças pelo bem dos outrºs.

Egoístas sºfregos que levam a

vida pensando apenas na propria am-

bição, não podem compreender nun-

ca uma vida destes em que o pãº

chega como que as esmolas, trocado

pelo bem de um povo inteiro, pela

felicidade de inteiras gerações, e tº-

dºs distribuindº a riqueza das suas

faculdades.

E contudº, ele que mereceria ser

rico como tantos, ter pelº menos aº

_ cabo de tanto dia. amargo uma exis-

- tencia soccgada e remançosa, vive

atribulado, rodeado de filhos, cheio

de receios e apreensões, cercado de

dificuldades.

Benemeritº entre os bcnemeri—

tos, digno entre os dignos, grande

ultra os grandes construtores da Pa—

triaNova, apenas tem por consola-

ção a amizade dos seus amigos, ape—

nos tem como age. de tantos sacri-

ficios pelo bem publico, a gratidão e

n*estima daqueles que com ele pri-

vam.

Ingrata Patria !

a.
**

Pedimos-lhe para colaborar nesta

pagina. Sentimos—lhe a vontade, vi—

Jui Casimiro dil Silva

mos bem o seu desejo ardente de

aqui trazero seu auxilio. Ouvimos

então º coração bater-lhe de encon-

tro ao peito, num desespero de pai—

xão e de amargura, num desalento

horrível de vencido.

—— Eu não posso. O trabalhº da

minha escola, no meio deste cansaço

e deste desanimo é já para mim uma

tarefa penosa.

Sinto—me fatigadº, não posso ter

descanço, preciso de ganhar e os

meus filhos. ..»

Não insistimos.

ltepetimos, contudo, ha dias, o

pedidº por carta. A sua resposta cor—

ta º coração.

E“ uma carta intima, um desa-

bafo que ele só era capaz de ter com—

noscº, cuja dedicação por si nos sa-

be retribuir com um afecto paternal.

Perdoe—nos ele que aqui & estam—

.pêmos. Falar assim não e vergonha

para ninguem. E' honra apenas. Es-

sa carta dignifica—o, eleva-o, engran—

doce—o.

« . .. algumas vezes

me falta º pão para me-

us filhos. Não tenho

com que os vestir e eu

mesmo não me pºsso

apresentardeccntemen—

te. Tenho sidº convida—

do para dar lecionações,

mas vejo—me obrigado

a recusar, porque me

faltam as fo rças.

Estou esgotadº e

slinto-mc aniquilado

quando mais precisava

de poder lutar para as-

segurar º futuro dos

meus filhºs.

Com a esperança de

obter alguma coisa mais

do que o pouco que gra-,

nho, prestei-me. a subs—

tituir na escola um pro-

fessor em outubro de

1911 e fevereiro de

1912.

Devia receber des-

sas substituições 308%

réis. Pois até hoje nada

recebi, apezar dº trabalho violento

que tive. Pedi a minha nomeação para

presidente dum juri de exames de 2.º

grau em agosto de 1911. Pelas des—

pezas que fiz fora de Aveiro e pelo

meu trabalho devia receber 408000

réis.

Nada. me pagaram até hoje. Os

meus vencimentos como director da

Escola Districtal são inferiores aos da

escola primaria onde, ao menos, ti-

nha habitação.

Sôme a todas estas pessimas cir-

cunstancias materiaes, o meu abati—

mento iisico, e e constante preocupa—

ção pelo meu paiz e pelo futurº dºs

meus, e diga-me se eu poderei fazer

o que me pede. Não pºsso. Perdoe—

me. Tenho perdidas todas as minhas

ilusões !»

* * *

Publicando o seu retrato, quere—

mos prestar—lhe a mais sincera (: ca-

lorosa das nossas homenagens.

Nada dizem as nossas palavras

do muito que ele vale, nada dizem

de muito que ele merece. Elas repre—

sentam, contudo, a admiração mais

profunda pelas suas iminentes qua-

lidades de carater, de inteligencia e

de trabalhº. »

Elas são apenas uma expressão

palida do imenso respeito que temos

pela sua vida de professor e de apos—

tolo, de português e de demºcrata,

de benemerito da Instrução e de be-

nemerito da. Patria.

José Casimiro personifica o pro-

fessorado português, trabalhador e

honesto, desprezado, esquecido e alme—

gado, sofredor e humilde.

 

 

 

Cºmemos—lhe a fronte com pal—

mas c louros.

Desfolhêmos Hôres sob os seus

passºs.

Guardemos no coração o seu nº—

me e o seu exemplo.

Façamºs depressa com que a Pu-

tria reconheça e compense digna—

mente os seus serviços, para que nem

mais um instante caia sobre nós a

vergºnha das suas adições !

 

Cantinas Escolares

0 novo Codigo Administrativo e a

assistenciaescolar.—As cantinas na

Europa.—Os municipios e se inicia—

tiva particular.

 

Portugal é um paiz, onde, desde

muito, na legislação escºlar se. fez

incluir a disposição que torna o en-

sino primario obrigatorio, impondo

multas aos pais, tutores ou pessoas

encarregadas da educação das crian-

ças, que não cumprirem o preceito

da lei.

A” primeira vista parece que, an-

te disposição tão categórica, ante um

imperativo de tal naturêsa, efeito,

desde longe, não deveriamos contar

hoje um extraordinario numero de

analfabetos, o que constituc uma ver—

dadeira nodoa na civilisaçãº de Eu—

ropa.

Pois cºntamos e não nos admi-

remos. .

A lei obrigava o pao, o tutor, a

enviar a criança a escola, sem se

preocupar com as condições de vida

do grande numero de famílias pºrtu-

guesas, sem querer saber da quanti-

dade dc estabelecimentos educativos

de que se. dispunha, e ainda sem se

contar que a maioria (las escolas exis-

tentes não possuiam aquelas condi—

ções que os mais elementares princi—

pios de higiene e de pedagogia im-

põem como indispensaveis.

res para o cumprimento da lei, fô-

ram coroadas de exitº.

E não podiam sê—lº.

Sendo Portugal um paiz pobre,

muitas são aquelas freguezias em que

o trabalho do menor é apovoaolo

E assim, em raros circulos esco—

lares, as tentativas dos sub-inspectº—

não só para por meio dêle a crcança

se alimentar, como ainda para cons-

tituir uma fonte de receita, embora

pequena, que vao beneficiar a vida

dº casal. '

Ora, pretender levar a escola, to-

da a população infantil, sem primei-

ro se. alcançar soluçãº para o proble—

me da pobreza e da miseria, era, po-

sitivamente, tal não pretender; era

escºnder, em artigos de uma lei em

que parece pôr-se em evidencia o de-

sejo de acabar com o analfabetismo,

a reservada e malévola intenção de

manter o povo na ignorancia. Não ha

outra explicação para o factº.

Hoje, e felizmente que se ouve-

reda por este caminho, procura—se

levar a. creança aí escola, ruas pondo

em pratica os unicos meios proprios

para isso :—pela creação da assisten-

cia, pela abertura de novas escolas.

De maneira que, a familia vae ser

prestada aquela parcela de prºtecção

que necessita, para que possa dispen-

sar a croança da protecção de alguns

serviços o ainda para que,º seu esto—

mago vasio não seja um obstaculo e

sua falta de frequencia; e, por certo,

dentro de breve, não haverá aldeia

alguma no paiz, que não tenha um

templo dessa nova religião, para

combater as trevas da ignorancia.

  

  
   

  

    

 

   

           

   

  

 

   

  

A Federação dos Funcionarios

de Ensino Primado em França

A Associação dos Inspectores Pri—

marios, Directores e Direct-oras das

Escolas Normais de França, resolveu,

numa importante reunião rcalisada

em Pariz, nºs fins de abril ultimo,

criar a Federação dos Funcionariºs

do Ensino Primer-io, tendo já, muitos

trabalhos de valor nesse sentido.

conselho teve logo o dinheiro de que

carecia para a alimentaçãº dos seus

45:000 escolares.

lada cantina é dirigida por um

comité, cujos deveres, são, entre ºu-

tros, organisar uma lista das criari—

ças necessitadas, averiguar da situa—

ção dessas crianças e velar pela arre—

cadação dos fundºs. Em ºutras cida—

des inglezas, a. cantina tem organi-

sação semelhante.

Na ltalia sãº quasi que exclusi-

vamente os municípios que susten-

tem as cantinas: Milão gastou em

1906 umas 300:000 liras; Turim,

15:000. Muitas são as cidades italia—

nas que já. hoje gosam db tal benefi—

cio,—devendo citar—se Vercelli, no

Piemonte, onde, desde muito, º mu—

nicipio e pratica, obrigando todas as

crianças a servirem—se da comida. da

cantina, salvo expressa proibiçío do

medico.

Em Cristiania e ºutras cidades

norueguczas fornecem às crianças

que o desejam, um almoço sadio e

nutritivo. Ninguem lhes pergunta se

podem ºu não paga-lo. A cosinha é

sustentada com o produto de impos-

tos que são lançados para esse. fim, e.

que o publico sem relutancia satisfaz,

como se fossem destinadºs para qual-

quer outrº serviço publico. A. comida

e preparada numa casinha central e

dali repartida pelas escolas, consis-

tindo o almoçº em sopa. carne, ver-

dm'as e pãº.

Na Suissa ha uma contribuição

chamada Allrolwlzeheníel da qual

um decimo é destinado a. manutenção

das cantinas e. casas escolares de con—

valoscença. '

E em Portugal? Agora com o no-

vº Codigo Administrativo, a assis-

tencia escolar irá ser uma realidade

em todo o paiz ? Acredito—o.

Estabeleça o Codigo comº obri-

gação dos municípios e paroquins a

assistencia; chamem estas corpora-

ções, para seu lado, a iniciativa par-

ticular, e quero crer que, quando não

sucada como em Londres, em 1904.

ºnde não foi preciso lançar a contri—

buição, tcrão nela um auxilio pode—

roso para essa obra de regeneração e

verdadeira solidariedade humana.

 

Ainda bem. Foi com inefavel pra-

zer que tive conhecimento de que º

novo Codigo Administrativo, em dis—

cussão no Congresso da Republica,

introduz disposições tendentes a ter-

nar encargo obrigatorio das corpºra-

ções administrativas, a assistencia es—

colar. Não é que em Portugal a ini—

ciativa particular nãº tenha feito ou

não possa vir a fazer muito na obra

de protecção a hifancia; mas é a cor—

pºração oficial local que pertencer

directamente esse encargo, no qual

será, com toda a certeza, auxiliada.

pelos particulares, que cada vez mais

se vão convencendo de que não é

só ao Estado que cabe solucionar tº—

dos os problemas, proporcionar re-

medio para tºdos os males.

A” Corporação Administrativa de-

ve caber o papel de aproveitar e di-

rigir todos ºs esforços dos elementos

que em sua volta, sabiamente congre-

gar-a, para assim a sua obra ºbter

completo triunfo,sem sacrificio grau-

de dos munícipes.

Assim é precisº que, sucede, por—

que, entregar exclusivamente a ini—

ciativa particular, como sucedeu com

as tais celebres comissões que pela

lei de 1902 foram criadas em todas

as freguesias, com o fim de tratarem

da'assisteiicia, mas ás quais se não

forneceram recursos concretos. era

deixar que tudo isto continuasse co-

mo estava, o que não concordava.

Nºs diferentes paizes da Europa,

a ºbra da assistencia a todos merece

particular atenção. Um dos ramos de

esta assistencia, é a cantina escolar,

cuja impºrtancia esta de tal maneira

demonstrada, que. aparece por toda a

parte,, sustentada por entidades ofi-

ciais e particulares.

Assim, na Prussia, postº que a

maioria das cantinas sejam sustenta-

das pela bºlsa dos particulares, são

elas subvencionadas pelos municípios.

Em Berlim,em 1908, existiam 7:000

cantinas; em Hamburgo, 3:000 e em

Leipzig, 2:200.

Em algumas cidades da Baviera,

as cantinas, que são custeadas unica—

mente pelas associações de assisten-

"cia, fornecem às crianças varias re—

feições. Durante o inverno de 1906-

1907, a 1:239 alunºs, istº é 10 "],,

da população escolar, foi fornecido

almoço que custou a cidade 7:100

marcos. A cidade de Mannheim gas-

tou no mesmo ano 25:605 francºs

em leite e bolos para 15 ºr,, dos seus

alunos.

Na Austria, em Viena, a cºsinha

escolar forneceu em 1904-1905 ali-

mentação a 9:798 crianças. Para isto

só o municipiº contribuiu á. sua. par-

te, em 1905, com 80:000 corôas.

Na Belgica, na cidade de Bruxe-

las, calcula-se que se gastem por ano

nas 800:000 francos. Em Verviers,

em 1890, gastaram-se 25:000 fran-

cos; em Liege, em 1910, com o for-

necimento de 301529? rações dispen-

deram—se 19:065 francos.

Na França, só o municipio de

Pariz, em 1909, gastºu com as can-

tinas, onde o preço de cada ração re-

gula por 25 reis, a soma de 1.409z000

francos. A esta importante verba é

preciso juntar aquela proveniente das

caixas escolares que para tal tim

existem nas escolas francezas.

Na Inglaterra existe uma lei es-

pecial que manda que o Conselho do

Condado se relacione com as socie-

dades de beneficencia, a fim de ser

facilitada a alimentação as crianças

o ainda que obtenha as verbas pre—

cisas por meio de contribuições es-

peciais. Em 1904, Londres precisava

alimentar 45:000 alunos; o Conselho

do Condado contava com 4:000 li-

bras de donativos e a despeza estava

calculada em 20:000. Havia pois uma

diferença de 16:000. Como cobril-a?

Pensou-se logo em lançar a contri-

buição qne a lei facilitava; mas tal

não foi preciso, porquanto se ºrga-

nisaram subscrições voluntarias e o

Henrique de Sant'Ana,

Professor da Escola Normal de Porto.

Carteira dum aldeão

A questão do tllSlllltlll'lllllll'Íll

no nono uu

Ponhamos de parte, por agora, a

Inglaterra, a Suécia, a Holanda, a

Alemanha, a Suissa e as demais na—

ções cultas com as suas escolas mo“

delos com sala para projecções, casa

para duches, compartimento para

trabalhos manuais, gabinete medico-

dentario, cantina para crianças po-

bres, ginasio, recinto propriº para

recreio e tudo o mais; com os seus

jardins de infancia, com os seus es—

tabelecimentos post—escolares, com as

suas bibliotecas ambulantes, com es—

cºlas do anormais e assistencia nos

cegos, surdos-mudos e abandonados,

no numero necessario para cada paiz;

deixemos egualmcnte em paz nesta

ocasião ºs mestres da pedagogia mo-

derna, Rousseau, Pestalozzi, Froebel,

Girard, Herbert, L'Epée, Hcinicke,

Fisler, Mosso, Jacotot e tantos outros;

e pensemos atentamente nos recur—

sos que possue presentemente a na-

ção e no que podemos e devemos rca-

lisar com êles em favor da instru—

ção popular, para começarmos, já

que não sômos capazes, apezar dos

nºssos constantes protestos de amor

e de dedicação pela Patria, de nos

sacrificarmos por tão importante cau-

se, como aliás era tão preciso.

Todos compreendem perfeitamen-

te, de certo, que nós, que tão atraza-

dos nos encontramos das nações mais

adeantadas. não só nisto como em

tudo o mais, não conseguiremos colo-

car—nos, tão depressa comº em nosso

desejo, a par delas, com os meios or—

dinarios de que dispomos; que não

será apenas com planos espavontosos,

com altas pedagogica que alcançare-

mos sair dº nºsso vergonhoso atrazo,

da nossa barbarie intelectual, da qual,

daqui a algum tempo, não teremos o

direito de dizer que são culpados

unicamente os mºnarquicos, se nos

csforçarmos tanto por a extingir cº-

mo eles, a quem ela convinha para

os seus intentos politicos.

Eis o que em taes condiçoes nºs

cumpre, na minha humilde opinião,

fazer neste assunto em primeiro lo-

gar :

Regularizar a questão dos debitos

ao professorado primario, procuran-

do evitar, pclos meios mais eficazes

e seguros, que no futuro se repita º

mesmo descuido no seu pagamento,

  

porque, além de ser injusto e cruel

fazer esperar tanto tempo pºr essas

impºrtancias o pobre do professºr,

obrigando-o a sofrer as maiores pri—

vações com a sua familia, ás vezes .

bastante numerosa, cºmo e. geral-

mente a daqueles & quem mais fui—

tem os recursos, ha de tal facto tirar-

lho muitas vezes a vontade de tre-

balhar, de se sacrificar como é. preci— *

so que êle o faça para produzir nl—

gumu cousa, e demais estando o seu

vencimento tão longe de ser uma re-

compensa justa aos seus valiosos

serviços;

Promover“ zi classe imediata todos

os professores que a isso tinham di-

reito antes da reforma de 20 de mar-

ço do ano pretcrito e os que ate. hoje

conmlcturum o tempo de serviço cri-

gido pela antiga lei para a promº—

ção, para que quinhentos ou mais

professores, revoltados contra o arbi-

trio e a iniquidadc com que os fori-

ram, não esfricm nº ardor, no entu—

siasmo com que se vinham dedican-

do, embora desujudadºs dos gover-

nos, que não podirm simpatizar sin-

ceramente com a Escola, e em mui—

tas ocasiões perseguidos pelos caci-

ques, a sua nrduu e espinhosa mis-

são. o que prejudicaria imenso e cau-

se do ensino, e ter para o futuro em

maior consideração os direitºs dos

professores, ucautelaudo—os por todas

as formas;

llccretar u egnuldadc do amnen-

to dº vencimentº para todos os pro-

fessores, como propoz a Comissão de

instrução do Senado. pois que é ver-

dadeiramente absurdo e iniquo e por

isso do pessimos efeitos para os inte-

ressados do ensino dar a uns mais

5$000 reis e a outros apenas mais

1145000 réis, cºmo se fez, exigindo-se

a tºdos cguaes habilitações e eguacs

responsabilidndes;

(.loloear () professorado inteira-

mente indeçmndentc da politica, li-

vrando—o o mais possivel a. senha, no

furor dºs caciques, para que a sua

acção seja mais livre e por isso mais

intensa-c proliqua;

lteorganisur a inspecção escolar,

de modo que ela corresponda melhor

aos seus verdadeiros fins;

Preferir nos concursos das esco—

las os «*.-oucorreutes com serviço dis-

tinto a quuesquer outros, seja qual

fôr u sua classificação no diploma de

habilitação, o que será um magnífico

estimulo, um belo incentivo, porque

uuiruurai imenso o prºfessorado a tra--

balbur, e muito justo, porque, além

da bitola das classificações mudar de

escola para escola e até na mesma

escola, consºante aos empenhos cºm

que cada aluno se. faz recomendar e

outras circunstancias, não ha prºva

mais segura da competencia de um

funcionariº. do que aquilo que êle

realmente produz;

Criar o Ministerio de Instrução

como foi proposto ao Parlamento.

para ver se acaba o calos, a anarquia

que vao no ensino primario, e se isto

avança, se, isto caminha.

E em seguida a estas cousas, que

se nºs não uiiguram de muito difi-

cil realisação, dependendo, em nosso

vêr, principalmente da boa vontade

dºs gºvernºs :

Construir edilicios escolares em

todas as terras onde. se não encon—

tram predios particulares em condi—

ções sofri veis para as escolas prima-

rias, pelo menos; . ,

Prover todas as escolas do me.-

terial didatico mais indispensavel;

Reformar convenientemente os

programas de instrução primaria, (ln

modo a tornar o ensinº mais pratico,

atraente e util;

Criar cursos nºcturnos em tºdas

as fregueziae ruraes do paiz, o que

será de grande alcance para a educa—

ção dº pºvo, que irá a esses cursos

beber as ideias liberaos e aprender a

amar a Republica, e por isso muito

importante para a consolidação do

regimen, para a qual não podemºs

esperar pelas gerações nºvas;

Estabelecer as escolas mºveis pa-

ra as povoações mais afastadas das

escolas permanentes.

Depois distº, deveremos então

pensar nas escolas infantis, nas esco-

las primarias superiores, nas escolas

para anormaes e em tudo o mais que

nºs falta, não para realisarmos tudo

por uma vez, mas debaixo de um

plano metódico, consoante no-lo per-

mitirem as nossas forças, evitando

todas as reformas impraticaveis que

produzem quasi sempre o poor 'dos

resultados.

E assim, alcançaremos sem grau—

de esforço e em pouco tempo a meta

desejada; e assim chegaremos, quan-

do menos o cuidarmos, e altura das

nações mais cultas.

Castro Diario.

(Professor oficial)
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O descalabro dos serviços do ensino

primario

,huuuunu

u uuuuuu u uíuu u uu uuuuu?

— Por causa do desma-

zelo e da desordem que eu-

trou na Direcção Geral,on-

de lua numerosos escanda-

los e onde se não respeitam

os interesses do professora-

do, dizemos nos.

 

— Pela falta de empre-

gados na contabilidade e

pelo mal que vem de lou-

ga data, diz o sr. Ladislau

Piçarra, segundo infor-

mações da mesmo reparti-

çâo.

— Não podemos Vitter!

dizem os professores.

— E uma Vergonbal

di-lo toda a gente.

Muitas vezes nos temos aqui fei-

to eco dos clamores do professorado

primario que vem lutando com as

maiores dificuldades e que amarga-

mente se queixade não lhe pagarem

quando, depois de pelo ministro ser

sentirmedo o escandalo da escola da

Freixiosa, do concelho de Mangual—

de, onde se praticou uma falsificação

de datas grosseira e estupida, acu-

   

  
SOlld.

conhecendo o valor do animatografo

como meio educativo, nomeou uma

comissão encarregada de examinar os
   

  

   

   

   

   

  

           

   

mente utilisaveis nas conferencias

instrutivas e atraentes da escola pri-

aquilo que lhes é devido e que e in-

' dispensavcl não só ao sustento da sua

vida, mas ao proprio funcionamento

das escolas que regem

Possuimos um dOSSTBT terrível

de cartas e de reclamações de nume-

  

  

de escandalos de toda a ordem e da

mais crassa incompetencia.

adirecção de instrução primaria

E' do que estamos convencidos.

*

* *

Sobre o mesmo assunto escrevia

  

 

roses professores nossos amigos e co—

nhecidos, contendo algrunas palavras

de desalento e de lastima que devê—

ras nos compungem.

Não temos ficado insensíveis a

essas justas queixas dos benemeritos

obreiros da instrução e ao ministro

do Interior e ao proprio Parlamento

comunicamos já o enorme desconten—

tamento que lavra entre o professorado

e avergonhosa desorganisaçâo que vai

pelos serviços do ensino primario.

O pagamento das rendas de casa,

das despezas de limpeza das aulas,

do expediente e a promoção de eles-

ses ou os aumentos correspondentes

não teem sido pagos ha muito.

E os professores vêem—se na ne—

cessidade de emprestarem ao Estado

para essas despezas alguns vintens

retirados dos seus mizerrimos venci—

mentos que não chegam para ninguem

comer, quanto mais para o vestir e

para as continuas despezas do expe—

diente da escola.

A razão disto ? O desleixo que

vae nessa Direcção Geral da Instru-

ção Primaria e que lá entrou com

um director geral que só tem feito

mal a instrução.

Na verdade, desde que o sr. Leão

Azêdo entrou para o logar que tao

distintamente vinha sendo exercido

por Jcão de Barros, 0 que tem feito

a Direcção Geral.º que trabalhos de

lá têm saído ? que estudos, que ini—

ciativas, que beneficios tem ele pro-

duzido para a instruç.ão“3 coisa no-

nhuma. O director passa o tempo a

ha dias o senador sr. Ladislau Piçar—

ra, dizendo o seguinte, que por leal-

dade e porque no caso não temos

nern interesses pessoaes, ncrn ambi-

ções politicas, *aqui reproduzimos:

 

  

               

   

   

    

   

  

       

  

«Atormcntado por tão numerosas quei—

xas, e desejando esclarecer não só os inte-

ressados. mas tambem o grande publico

sobre as causas lundarnentacs da morosi—

dade com que são pagos os serviços daurs-

trução primaria, abri hoje um parcntcsis

nos meus trabalhos parlamentares, e fui,

em pessoa, ri repartição de contabilidade

de ministerio do interior para me infor—

mar directamente, e d'origem fidedigna. do

que ali se passava com respeito aos nego—

cios de instrução primaria.

Falei, como era natural, com o sr Olim-

pio Joaquim dOlivcira, chefe interino da

referida repartição.oequal, muito anravcl-

mente. me deu as explicações que passo a

expôr.

Começou o sr.01irnpio dOliveira por

me declarar, dum modopercntorio, que o

atrazo nos serviços desta repartição vem de

longa data E' um real. entre outros, que a

monarquia nos legou. E bom acentuar cs-

ta nota.. para que os detractores da Repu-

blica reconheçam, mais uma vez, que as

grandes dificuldades em que nos debate—

mos foram transmitidas pelo antigo re-

ginren.

lilas porque não teem as coisas melho—

rado agora, sob a influencia das novas ins—

tituições “rl—perguntamos nós.

A esta interrogação, respondeu o nosso

entrevistado, fazendo—nos uma clara e pre-

cisa expºsição. que vamos resumir em pon-

cas palavras.

O mal, como disse. vem de longa. data,

mas agravou-se ultimamente por serem re-

tirados alguns empregados ertraordinarios,

que trabalhavam nesta repartição, em con-

sequencia de reforma de finanças. e ainda

por terem acabado as tarefas. Donde se

concluo que. segundo as declarações do

proprio chefe da. mencionada repartiçâ0.0

 

  

  

  

    

   

  

  

   

  

tratar da politica do seu chefe e a

procurar a melhor forma de desgos-

tar toda a. gente, exceto um ou outro

cacique que lhe pede protecção para

algum afilhado a moda antiga.

Direitos dos professores, disposi-

ções terminantes da lei, ali têm sido

postergadas com o maior desplante

“como se continuassemos no regimes

antigo do compadrio e do arbítrio.

Não ha um acto só de relevo pra-

tipcadoor esse famoso director, cu-

jos titulos de habilitação para o lo—

gar, foram apenas os da amizade do

seuextraordinario chefe político que

acima de todas as competencias só

conhece a competencia para a poli—

ticagem.

Não pode ser. O director tem de

deixar o logar para que é incompe-

tente e a direcção da instrução tem

de ser confiada a quem, com profi—

ciencia, dedicação e independencia

possa desempenhar essa missão.

Mais de um ano passou já sobre

a famosa reforma de 29 de março de

1911 e até hoje ainda se não orga—

nisaram os quadros das classes, com

manifesto prejuízo dos professores

que tendo ha muito direito de subi-

rem de classe e de vêrem aumenta-

dos os seus ordenadas, continuam

recebendo apenas os irrisorios 40 rs.

   

 

zas de instrução primaria reside essenciai—

mente na falta do respectivo pessoal.

  

 

motivo do atrazo no pagamento das despe-

Ora, para acudir urgentemente a esta

lastimosa situação, diz—nos o sr. (). dOli-

veira, se ha uma soluçãozcérelorçar o pes—

soal existente na actual repartição de con—

tabilidade do ministerio do interior Mas,

observa-me este digno funcionario, como

ja existe uma proposta de lei crcando o

ministerio (linstrução; e como medida pre-

paratoria, poderia dividir—se. desde ja.u

actual repartição de contabilidade de mi—

nisterio do interior em duas repartições:

uma tendo a seu cargo a Contabilidade dos

serviços da instrução publica-, e a outra

ocupamdo—se da contabilidade dos demais

serviços do ministerio do interior.

Estas palavras for-am-nrc inteiramente

corroboradas pelo sr. Abel Dias, l.º oficial

da mesma repartido e chefe da secção de

instrução primaria. Repetiu—me este zeloso

funcionario que era indispensavel, com

efeito, aumentar o pessoal da aludida re—

partiçao.

Seja como fôr. terminava o sr. Ladis—

lau Piçarra, é indispensavel remodelar, o

mais breve possivel. a repartição de conta—

bilidade do ministerio do interior, de ma-

neira que os serviços a seu cargo se execu-

tem com a desejada rapidez e perfeiçao. E,

assim, cessaram, duma vez para sempre, os

justos e constantes clamores de professora—

do primario.»

0 mesmo dizemos nós, mas pa-

rece-nos que nunca mais isso se con-

seguirá neste paiz onde uma reforma

inepta veio colocar nas mãos das ca-

  

  

  

     

  

  

  

       

lmaras municipaes, que tão mas pro-

a mais que a reforma lhes veio dar.

Nãº ªº cuidou Bºªtº ªªpªçº dº os da instrução primaria e da manu-

- tempo de estudar e resolver nenhum

dos problemas da instrução. Nem

dos edificios escolares, nem da expe—

riencia dos cursos moveis e dos pa—

vilhões de madeira, nem da instala-'

ção das escolas infantis, nenr daor-

ganisação das escolas primarias su—

periores, nem das escolas normaes.

Absolutamente nada se tem fei-

to, senao colocar professores e assi-

nar expedientes da repartição !

O que prova tudo isso ? desleixo,

desmazelo, abandono e incompeten—

cia, afirmamos nós. .

0 meme e afirmou no Parlamen-

to e deputado sr. Pereira Victorino

vas de si teem dado, serviços como

tenção do professorado.

O mal da monarquia neste pon—

to, infelizmenie, agravou-se com a

falta de senso de alguns estadistas

da Republica e quer-nos parecer que

nós vamos caminhando para a com—

pleta desorganisação de tão impor—

tantes serviços.

A...-___
-
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0 antecessor do atual ministro

de instrução de França, M. Steeg, re—
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os BONS EXEMPLOS

aparelhos cinematograficos mais facil-

maria.

Por seu lado, a Ligue de lºEn-

seigncmemt, escolheu o fezimprimir

uma notavel série de filme para. os

professores primarios utilisarem no

seu ensino.

Na sua circular e ministro da

instrução condenou formalmente a

exibição das fitas dissolventes nos

espectaculos publicos e mostrou a

necessidade de furtar as crianças a

essa escola, de desmoralisação.

«Certos films deviam ser proíbi—

dos e convinha sobretudo impedir a

entrada das crianças a certas sessões

ou reservar-lhes representações parti—

culares. O melhor mesmo seria criar

nas cidades, onde ha salas em condi-

ções faceis de obter, um teatro espe—

cial para as crianças onde os pais as

podesssem mandar com toda a con-

iiança. A pratica temjá mostrado que

semelhante empreza tem já sido co-

roada de sucesso como está aconte-

cendo, com os melhores resultados,

em muitas cidades alemãs onde os

circulos pedagogicos locais teem os

seus cinemas escolares.

O cincmatografo assim moralisa—

do pode tornar-se um poderoso auxi-

liar do professor.

rlhuulu du Puuriuulluru

PORCHEFONTAINE

Acaba de ser aberta às alunas da

Escola Normal de Professores do de-

partamento de Serra e Oisc, a escola

de puericultura de Porchefontaine-

perto de Versailles, ha pouco criada.

As normalistas vão ali fazer par,

te do seu curso, assistindo apesagem,

mensuração e exame nredico sema-

nal das crianças confiadas a escola

Os medicos do estabelecimento fa-

zem——lhes lições práticas e clínicas so-

breo desenvolvimento ehigiene das

llltílllltlll

  

edaeação

Não compreendendo as Belas-

Artes, as despezas da Instrução pu-

blica na Republica Francoza, elevam-

se em 1912 a 298 milhões de fran-

cos, exactamcnle 297.742:024, au-

mentando mais de 7 milhões sobre a

verba votada para 1911.

Nada menos do 3 milhões de

francos, ou 600 contos de reis, desse

aumento, são destinados a melhorar

a situação do pessoal do ensino pri-

mario nas cidades de mais de 150:000

habitantes.

Como nos anos anteriores, a soli-

citude dos poderes publicos parece fa-

vorecer sobretudo o ensino primario,

o que é natural em uma nação de

suffer,rio universal, onde se encontram

ainda muitos analfabetos e quasi

analfabetos.

Como já na Lzherdade tivemos

ocasião de ver, a percentagem do

analfabetismo em França e de 4,39

por cento. Pequcmnissima como é, com-

parada com a de Portugal, onde ha

entre 70 a 78p..c de analfabetos

numa populaçao de.) milhões e meio

de habitantes, com a densidade de

61 por kilometre quadrado, ela bas—

ta para absorver a atençao dos pode-

res publicos pela. forma porque va-

mos observar.

Pelo que respeita ao ensino su—

perior e secundaria, a sua dotação

não tem sofrido alterações muito sen-

siveis nestes ultimosdez anos. Sobeste

ponto de vista, contudo, é bom não es—

quecer queas diversas partes do ensino

publico são em França perfeitamente

solidarias e que se não esquece que

o enfraquecimento da. alta cultura,

secundaria e superior, faria imedia-

tamente abaixar o nivel da instrução

geral.

Mas e cgualmeute justo observar

que se o esforço financeiro da Ter-

ceira. Republica parece aproveitar

principalmente ao ensino primario,ê

porque a instrução popular tinha si—

do francamente sacrificada pelos re—

gimcns anteriores.

Sob a Restauração, o credito anual

dedicado ao ensino primario era ape-

nas 9. irrisoria quantia de 50:000

francos ou 10 contos de reis e em

1860, no dm do 2.º Imperio, esse

credito atingia apenas 10 milhões,

de francos ou 2.000 contos de reis.

Hoje, as despezas da instrução pri-
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A Republica e o ensino popular

  

  

     

   

  

       

  

 

  

 

    

  

 

   

crianças e cada aluna, desde a sua

entrada na esçola, tem a seu cargo

um pupilo cuja educação dirige du—

rante os seus tres anos de estudo,

acompanhando e observando o seu

desenvolvimento fisico, intelectual e

moral.

Deste modo, as alunas ao saírem

da Escola Normal estão verdadeira—

mente habilitadas a velar-em pela

educaçao das crianças que lhes são

entregues, a fazerem uma ideia exac—

ta do valor do seu ensino e mesmo a

darem às mãos os conselhos necessa-

rios para que a escola primaria e a

família se completam numa inteli-

gente harmonia que muito facilita e

valorisa a. acção escolar.

Estes conhecimentos práticos da

puericultura, tão necessarios ao pro-

fessor moderno e sobretudo ás profes—

soras que de ordinario teem de lidar

com as classes mais temas e delicadas,

permitem que as professoras realisem

assim uma alta missão educativa,

combatendo a degenerescencia da ra—

ça e obstando aperniciosas práticas

a que as mães ignorantes se acostu—

mam pela tradição e pelo desconhe-

cimento dos mais rudimentares co-

nhecimentos de fisiologia e de higie-

ne infantil e que tão prejudiciais se

tornam pelos seus terriveis resulta-

dos sobre os organismos debeis das

crianças.

O exercício dos novos professores

junto das escolas, como as nossas es—

colas anexas as normais, acompa—

nhando ou praticando apenas o ensi—

no elementar, não basta para lhes

dar aquela orientação positiva, prati-

ca e firme que as necessidades da

educação moderna estão exigindo.

Nada temos ainda no nosso paiz

no genero da escola de Porchefon-

taine, nem mesmo no estrangeiro são

frequentes tão uteis estabelecimentos.

Mas no dia em que entre nós o

interesse pela instrução deixar de ser

uma figura de retorica apenas, se

quizermos formar bons professores,

teremos de arranjar tambem escolas

identicas a de Porchefontaine desti-

nadas ao estudo da puericultura tão

preciso hoje ao educador da infancia.

 

nacional

maria custam a França 225 milhões

ou sejam, em moeda portugueza,

45:000 contos de reis.

Uma boa inovação do orçamento

francez é a distinção estabelecida, em

virtude do artigo 146 da lei de li—

uanças de 18 de julho de 1911, en-

tre as somas afectadas ao pagamento

propriamente dito do pessoal e as

que são destinadas a gratificações,

abonos e subsidios diversos.

A vantagem desta distinção e

permitir ao Parlamento conheceriª

com maior exactidão o que se tem

feito e vai fazendo em favor de pes-

soal e de mais com mais consciencia

julgar a exequibilidade e a justiça

das suas reclamações. Além disso to-

do e qualquer estabelecimento do

ensino publico tem, pelo menos, tres

capitulos de contabilidade—pessoal

subsídios e gratificações diversas.

material.

*

* *

Se agora examinarmos o orça-

mento que acaba de ser votado a 23

de fevereiro ultimo, poderemos apre-

ciar a enorme importancia das cons-

truçõese creações de estabelecimen-

tos escolarcs que ele prevê.

O artigo 86 da citada lei de fi-

nanças autorisa o ministro da instru-

çâopublica a criar durante o exerci—

cio 1de 1912 doze estabelecimentos

de ensino secundario do sexo femini-

no. Esta medida tornou-se necessa-

ria em vista do rapido desenvolvi-

mente que nos ultimos anos toma-

ram os estudos secundarios entre as

raparigas.

Mas mais importantes ainda são

as criações autoripsadas e previstas no

ensino primario.

O artigo 87 do orçamento auto-

risa o ministro a criar em 1912—

1.HD escolas e cadeiras, das

quais 1.300 para o ensino primario

elementar e 140 para o ensino pri-

mario superior.

Os creditos votados para constru-

ções escolares do ensino secundado,

elevam-se a 5.145:000 francos, dos

quais são 2.600:000 para os liceus e

colegios de rapazes e 2.545:000 fr.

para os liceus e colegios de rapari-

gas.

Para o ensino primario, a dota-

ção e ainda mais importante. 0 art.

89 prevê uma despeza de 10 milhões

   

          

   

   

  

 

  

   

  

   

  

  

  

  

       

  

       

  

     

   

 

  

  

 

   

  

   

 

    

  

   

ll INSTRUÇÃB NA BULGARIA

A sua historia. ——- Os cursos pri-

marios e as suas reformas. —-- A

frequencia escolar.— As escolas

primarias superiores.—0 ensino

livre.—0 ensino normal.

Limitada ao norte pelo Danubio

que a separa daRoumania, ao nasceu-

te pelo Mar Negro, ao sul pela Tur-

quia e a poente pela Servia, a Bul-

garia que apenas em 1878 conseguiu

libertar-se do servilismo pelo trata—

do de Santo-Stefano e que só em

1908 veio a completar a obra da sua

emancipação rompendo com as dis-

posições tutelares do tratado de Ber-

lin, tem uma superficie aproximada-

mente egual .i. do nosso paiz, uma

população de 4 milhões de habitan-

tes e uma densidade de 42 habitan-

tes por kilometre quadrado.

Os seus rapidos progressos entre

1878 e 1908 e a historia da sua vi-

da politica. nesse espaço de tempo

em que se preparou para proclamar

a sua independencia, a despeito de

todas as complicações da questão

balkanica, merecem que nós estude—

mos as razões de semelhante desen-

volvimento.

Se tal fizermos veremos que o

principal factor do rejuvenescimento

bulgaro tem sido a instrução popu-

lar que nesse paiz do oriente tão a

serio tem sido tratada, adquirindo

uma perfeição e um desenvolvimen-

to diguos de atenção e de referencia.

Vejamos, pois, o que e a instru-

ção poprrlar na—Bulgaria.

Os progressos do ensino

Os cuidados com a educação po—

pular e a instrução começaram ver-

dadeiramente entre os bulgaros pou-

co depois de 1878.

Foi nesta epoca de tanta ancie—

dade para. si que esse paiz compreen-

deu,e bem inteligentemente,os benc-

íicios do ensino e se lançou resoluta-

mente a difundi-lo e aperfeiçoa-lo

com leis felizes e medidas praticas e

atiladas, o que lhe permitirá adqui-

rir rapidamente um logar entre os

povos de mais cultura na. Europa.

Para se poder avaliar bem o que

tem sido esse trabalho e quaes os

seus maravilhosos resultados, acaba-

o ministerio de Instrução Publica

bulgara de publicar uma larga e com-

pleta estatistica perfeitamente docu—

mentada e contendo uma clara expo-

sição dos metodos e dos programas

ali usados.

Desse magnifico relatorio que a

publicar-se em Portugal seria apenas

causa de descredito e de vergonha

para nós com oito seculos de indepen-

dencia, extraímos os apontamentos

que se seguem e que são deveras in-

teressautes.

A Bulgaria. tem quatro categorias

de escolas primarias. As creanças de

mais tenra cdade teem ealas apro-

priadas com escolas Froebel.

Destas escolas infantis possue a

Bulgaria apenas 52, comportando

2.958 creanças entre os 4 e os 7 anos.

Em Portugal, como se sabe, ex—

cetuando Lisboa que possue uma,

temos estas escolas no papel apenas,

pois nem mesmo com as de iniciati—

va. particular se chega a contar uma

dezena de tão uteis estabelecimentos

para a educação scientifica da in-

fancia.

O ensino primario elementar

0 ensino primario elementar era

antigamente ministrado nos kilr'z' lo-

caes tristes e sombrios, onde o pro-

fessor era mais um guarda das crean—

ças do que um verdadeiro mestre des-

tinado a ensinar, o que, de resto,

preocupava pouco o povo bulgarõ.

A crise de 1878, contudo, acor-

dou a consciencia nacional e veio

mostrar aos bulgaros que & instru-

ção era nos tempos modernos a uni-

ca salvaguarda de um povo.

Dentro em breve organisararn-se

programas, escolheram—se e publica-

dos dos professores eram muito de-

ficientes e pagos metade pelo estado,

metade pelas comunas.

Em 1904 este encargo passou

exclusivamente para o Estado ao

mesmo tempo que se operou uma

profunda transformação na escolha

do pessoal docente que é feita com

escrupulo e rigor, de modo a tornar

todos os professores dignos deste no-

me e da sua elevada missão.

A instrução é obrigatoria e gra-

tuita,, durando quatro anos. 0 pro-

fessorado é laico. Toda a povoação

com 50 habitações deve ter ama. os—

cola que muitas vezes e mixta.

Um artigo da. lei proíbe expres—

samente o estabelecimento de ofici-

nas, fabricas, armazens, casas ou di-

vertimentos que possam perturbar a.

escola, quer no seu socego, quer na

sua higiene, quer na sua moral.

A comuna é obrigada a construir

uma escola e a sua sustentação e as-

segurada por um fundo escolar for-

mado pelos rendimentos dos moveis

pertencentes á. escola e pelos rendi-

mentos das terras de cultura, flores-

tas ou pastagens pertencentes á. co-

mana.

A Bulgaria possue hoje 3.352

escolas, das quaes 232 nas cidades.

A frequencia escolar e garantida por

leis severas, mas cujos beneficos efei-

tos a nação tem sabido apreciar.

As creanças são obrigadas a irem

a escola desde os 6 até aos 12 anos,

sendo apenas justitieadas as faltas

em caso de doença, mau tempo, fes-

ta ou luto de familia. Toda a falta

não justificada expõe a familia a uma

multa de 40 ou 50 réis por cada dia

de auzencia.

Se o aluno faltar mais de 10

dias, a multa é imposta pelo conse-

lho escolar departamental e pode

elevar—se a importancia ,de 13000 a

5$OOO réis

O numero de faltas é contudo

ainda. muito grande devido princi-

palmente a pequena densidade da

população pois que em 1909 era de

114:243, sendo a frequencia de

361;500, emquanto que em Portu-

gal com uma população de mais de

5 milhões de habitantes, numa den-

sidade de 61 por kilometre quadra-

do, a frequencia não vai além de

360:000 alunos em 700:000 crian—

ças que existem recenciadas.

Ao lado das escolas, teem-se des-

envolvido muito os cursos noturnos

e dominicaes. Junto de muitas esco-

las ha já refeitorios gratuitos ou can-

tinas escolares.

Acabam de fundar-se algumas

colonias de verão, como a de Legené,

havendo grande numero de socieda—

des e obras de assistencia escolar de

particulares que fornecem ás crian—

ças vestuarios, livros, refeições, pre-

mios etc. etc.

As escolas primarias superiores

A organisação definitiva das es-

colas primarias superiores remonta a

1906.

Não são ainda muito apreciaveis

os seus resultados apezar de estarem

organisadas segundo os mais moder-

nos processos pedagogicos. A Bulga-

ria possue contudo já. 154 destes

cursos, funcionando com regularida-

de. A sua frequencia não é obrigato-

ria e a duração do curso é de dois a

tres anos. A estatística diz-nos que

estes 154 cursos são frequentados

por 5:387 alunos.

O ensino livre

iudependentemente do Estado

existe um grande numero de escolas

privadas e particulares, tendo na sua

maior parte um caracter acentuada-

mente religioso ou nacionalista, sus—

ram-se livros e abriram-se numero- tentadas por comunidades ou cole—

sas escolas. Até hapouc
oos ordena- ctividades ricas. Inferiores a estas

   
de francos para as construções esco—

lares, e que tudo soma mais de 15

milhões de francos, ou sejam 3:000

contos de réis, para as construções

escolares.

São estas, e. traços largos, as prin-

cipais caraterísticas do orçamento da

instrução publica de França para. o

ano de 1912

Quando pômos em confronto com

tão soberbo esforço e com tão inteli-

gente orientação o que se tem passa-

do e continua a passar em Portugal,

em materia de instrução, duvidamos

muito e seriamente dos destinos des—

te desgraçado povo que tanto tem

  

desonrado os essenciaisfundamentos

do progresso dos povos modernos.

Ponham contudo os olhos nesses

numeros todos os palradores nacio-

nais. Ponham nesses numeros os

olhos, vendo o que eles significam,

todos os que se interessam pelo fu-

turo da raça portugueza.

Professores, politicos, cidadãos

sem distinção alguma, reparem nisso

e vejam como a França tem conse—

guido levantar—se da. decadencia e de

abatimento em que o Imperio a dei-

xou. Estamos nós resolvidos e fazer

outro tanto?

Resta sabe—lo.  
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o mm rnmromoo no morro

Por absoluta falta de espaço

não podemos publicar na Dober-

dade, d'hoje, um artigo desenvol-

vido acerca da rede telefonica de

Aveiro.

No proximo numero informare—

mos detalhadamente os nossos lei—

tores do proseguimento dos tra-

balhos relativos" a este importante

melhoramento, noticiando as in—

tenções em que esta o sr. Antonio

Maria da Silva, director geral dos

correios e telegrafos, de fazer pas-

sar por esta cidade a nova linha

telefonica Lísboa- Coimbra-Por-

to. Na opinião daquele distincto

engenheiro a rede telefonica de

Aveiro podera estender—se a Ilhavo,

Vista-Alegre, Eixo, Cacio. e An-

geja e quando o numero de subs-

critores se eleve a 300 a anuida-

de será deminuida e Aveiro terá

um posto de comunicação directa.

com Lisboa-Porto-Coimbra. 0 nos-

so director conferenciou ha dias

largamente com o sr. Antonio Ma-

ria de Silva, demonstrando o ilus-

tre funcionario o maior empenho

em dotar Aveiro com a projectada

rede telefonica.

——-o.

Homenagem ao regimento

de ininnterin il

A iniciativa do Grupo de Defe-

za da Republica que se propoz

promover uma subscrição publica

para com o seu produto adquirir

uma bandeira para o regimento de

infanteria 24, parece ter sido

admiravelmente acolhida por todos

os aveireuses.

E' já avultado o numero de

 

A inscrição continua aberta em

varios estabelecimentos desta ci-

dade e nas redacções de quasi to—

dos os jornaes.

___-_...—

Colegio de N. S. da Conceição

0- colegio de N. S. da Conceição, com-

posto da. Directora, sr.“ D. Rosa Moraes,

sub—Directora. sr.“ D. Luiza Regula e 33

alunos, foi na semana passada em digres-

são :: Agueda, sendo ali recebido pelas

srs." D. Ema Castela Ala, D. Madalena

Pires Estima e D. Elisa Rocha,

Depois do lunch que lhe foi oferecido

pela sr.“ D. Ema, visitaram os parques dos

srs. condes da Borralha e de Sucena. reti-

rando para Aveiro no comboio das 16 ho—

ras.

%

Estrada da Barra

á Costa Nova

Começaram já os trabalhos de

construção da nova estrada que

ha—de ligar as praias da Barra e

Costa Nova.

Como porém é natural que ela

não possa ainda ser utilisada na

proxima epoca balnear, reparar—

se-ha a mntigammbora ligeiramen-

te, para que se estabeleçam as co-

municações com a Costa Nova, o

que é absolutamente indispensa-

vel.

«...——

to or. director dos correios

Continuamos a receber constan-

tes cartas dos nossos assinantes

queixando-se de que não recebem a

Liberdade. Mais uma vez apela-

mos para o sr. director dos cor-

reios, para que tome imediatas

providencias, a dm de evitar es-

tas faltas que nos causam bastan-

tes prejuizos. Como já dissemos

no nosso numero passado a expe-

dição deste jornal é feita com to-

da a regularidade as quintas-fei—

ras. Não ha, por isso, razao algu-

ma para que os nossos assinantes

pessoas que teem subscrito com o não recebam a. sexta, ou deixem

varias quantias, como se verá. pela mesmo de o receber, como tem su-

lista

remos.

que em breve publica- cedido por mais do que uma vez

a dezenas deles;

Alguns encarregados de caixas

do correio quando não conhecem

o destinatario, deixam acumular

uns poucos de exemplares devol-

vendo—os depois com a nota do

desconhecido.

Outros devolvem-nos sem auto-

risação do destinatario, tendo nós

já recebido algumas reclamações

de individuos que deixam de ser

assinantes porque os srs. encar-

regados das caixas de correio ou

distribuidores ruraes, não querem

que eles o sejam. Ora isto assim

não pode ser.

Que o sr. director dos correios

tome imediatas providencias, pois

não estamos dispostos a sujeitar—

mo-nos aos caprichos dos seus su—

hordinados.

  

José Maria Ançã

A direcção do Centro Escolar

Republic-ano convidou o sr. cone-

go José Maria Ançã, para realisar

ali uma conferencia. O ilustre sa—

cerdote, que é mn espirito liberal

e um fervoroso republicano, pro-

meteu aceder ao convite, logo que

a sua saude e permita.

REGISTO CIVIL

Casamentos

 

Em .ªo—Manoel Francisco Nato e Me.—

ris. Marques da Graça. TestemunhaszManoel

Gonçalves da Cruz, João Vieira da Silva,

Josó Vieira da Silva, Faluano Nett, de Es-

gueira.

Em bªº—Amadeu Ferreira. Martins e

Aldegundes Ferreira Lebre. Testemunhas:

José da Silva, Francisco de Matos Junior,

José Pinheiro Paupista, Manoel Maria Nu—

nes, Ana Augusta Candida Ferreira, de

Aveiro.

Em, 3—,—Julio Antonio e Maria de .le-

sus. Testemunhas: José Cardoso, Jose Fer-

nandes d'Abreu Junior. José Rodrigues da

Paula e os pais do noivo, de Esgueira,

”_|_-+..—

Ercursoio e Oliveira de Azemeis

E' da iniciativa do Recreio Ar-

tistico a excursão em Oliveira de

Azemeis que se projecta levar a

efeito num dos dias do corrente

mes.

%

são as escolas turcas que teem as

suas aulas instaladas em casas sem

luz, sem mesas e sem bancos, a ma—

neira portuguêsa.

Muitos dos professores do ensino

turco não sabem lêr nem escrever,

limitando-se a recitar e ensinar as

crianças os versículos do alcorao.

Pagano—lhes umas vezes em di-

nheiro outras vezes em generos.

“ As escolas tartaras são tambem

pobres e deficientes.

As escolas israelitas e armênias

já possuem programas regulares; os

professores são bem pagos e os cur-

sos duram de seis a sete horas por

dia, o que é muito exagerado e vio-

lento.

Ha ainda escolas gregas, francê-

sus o alemãs que funcionam com a

maior regularidade e inteiramente

aperfeiçoadas.

Todas estas escolas privadas são

contudo lisealisadas pelo Estado. A

língua bulgara é obrigatorio. para os

nocionaes que as frequentam. A aber-

tura de uma escola é submetida a

autorisaçâo do Estado e os livros e

manuses escolares tem de ser tam—

bem aprovados pelo Estado para

qualquer escola que funcione no ter-

. ritorio bulgaro.

A instmção primaria na Bulga-

ria esta em pleno desenvolvimento e

éforça constatar que apezar do seu

povo ser dos mais atrazados e adver-

sos ao progresso na Europa, os seus

governos teem operado prodígios,

sendo de esperar que os resultados

pode tão brilhante orientação e de tao

inteligentes instituições escolares,

seja dentro em breve os mais lison-

geiros e invejaveis.

Paiz menos civilisado do que

Portugal, sugeito a opressão de va-

rios povos vizinhos até ha poucos

anos ainda, a Bulgaria tem na sua

instrução popular uma solida garan—

tia do futuro. Quando dentro de al-

guns anos chegarem a. edade adulta

as populações infantis que agora vão

naquentando os seus cursos, ultima-

mente tão aperfeiçoados, não tenha-

mos duvida disso, a Bulgaria será

um “dos povos mais adeantados da

Europa.

Vimos fotogravuras dos seus edi—

ficios escolares como a escola rural

primaria. de G. Stondenat que é um

verdadeiro modelo, solido, elegante,

arejado e alegre no meio do campo

onde nada perturba os trabalhos do

ensino. Do mesmo modo a escola

primaria. urbana de Koustchout é

superior a qualquer das nossas me-

Ihores.

A Escola Pedagogica de Kjusten—

dil, ou escola normal de professora-

do primario, é um verdadeiro pala-

cio, com linhas arquitetonicas, higie-

nico e elegante que deixaria a per-

der de vista os nossos mais moder—

nos e ricos paços municipaes, tendo

junto um vasto jardim e campo de

jogos e experiencias.

_ Em instrução a Bulgaria passou-

nos já a frente, avançando sempre

com denodo, emquanto nós não sa-

bemos se paramos se retroccdcmos...

Hoje o_oliorio oo

 

Debate-se atualmente entre os

professores primarios a questão dum

Sindicato que emergiu na cidade in—

victa.

Uns, os seus adeptos, supõem

que ele simbolisa o penhor sagrado

da defeza da classe; outros, por amor

a princípios, e a maior parte por

oposição sistematica,movem—lhe guer—

ra atroz. Estes ultimos são os parti—

darios da Liga.

Ora é forçoso lembrar que «não

se pode servir a Deus e ao Diabo ao

mesmo tempo».

A classe dos professores tem sido

sempre Iudibriada, porque ninguem

Ihc vê ou adivinha coesão, que pare-

ce ser uma utopia.

A continuar a desrmião, assisti-

remos, dentro em breve, a um enor-

me destempero, que dificilmente se

poderá corrigir.

«Mais vale prevenir do que re—

mediar» '

Dentro do regimen monarquico,

o professor primado clamava justiça,

mas os seus brados não chegaram

aos ouvidºs dos governantes. Havia

unicamente embustes e expoliações.

. Dentro do regimen republicano,

e professor parece indiferente, embo—

ra sinta, por vezes, tremer o terreno

que pisa.

Não se una a classe numa só fa—

lange e sentira as consequencias.

Pelo que as gazetas anunciam,

falta só instituir uma especial Inqui-

sição para o professorado primario.

& O Parlamento esta com a mania

professoricida (deixem passar o neo-

logismo).

Dar-se—ha o caso 'de os nossos

deputados não quererem desmentir

o proverbio: «atraz de mim vira,

quem bem me fara ?»

Mas abramos por agora uma ex-

ceção; Alberto Souto insurgiu-se,

ainda ha dias, contra uma medida

cxcecional, mas essa medida excecio—

nal foi aprovada.

Medida ?! Não. loucura. Essa

loucura, amanhã vai gerar vilanias.

Sofre—las—ha o professor? Talvez

não. A defcza foi sempre um direito

ligitimo. 0 homem sedento de justi-

ça., investe como uma fera.

E dizem que raiou uma nova au-

rora! Será isto que se gosa ainda hoje

o extinguir duma aurora. boreal?

Professores primarios: Uni-vos.

E” urgente a união da classe.

Que importa que seja um Sindi—

cato ou uma Liga que advogue os

nossos interesses?

O que se requer e honestidade

nas intenções, energia nas obras, per-

tinacia nas reclamações e imposição

pela craveira moral.

O que de injusto os outros fizes-

sem, os professores desfaziam.

E' necessario assim proceder,

porque já. estamos fartos de sevicias.

Colegas: solidarisemo—nos.

José de Queiroz.

Professor oficial.

___—".o—

Afalta de espaço, devido á gran-

de aflzooncia de original, obriga-

nos a deixar de publicar um arti-

go do nosso director criticando a

reforma de Instrução Primaria de

29 de março de 1911.

,an Manoel Joaquim Correia

Peirtiu no domingo para a Madeira, o

Dr. Manuel Joaquim Correia, ultimamente

nomeado juiz para uma das comarcas de

aquela ilha.

O illustre magistrado teve na gare do

caminho de ferro uma despedida muito afe-

ctuosa, apesar de só um limitado numero

de amigos ter conhecimento do dia de. sua

partida.

«..—o_—

Obras Publicas

Foi nomeado Director de, repartição das

Obras Publicas deste districto, o sr. Souza

Brandão.

%

Os acontecimentos de (lis da Ribeiro

O sr. Beja da Silva, comissario de poli-

cia e administrador do concelho de Aveiro,

esteve a semana passada em Agueda, a pro—

ceder e. investigações sobre os aconteci-

mentos dc Ois da Ribeira.

S. ex.“ tenciona partir para ali na pro-

xima segunda—feira a fim de interrogar

us peseoas que desejem depõr sobre os re-

feridos acontecimentos.

Notas pessoais

 

Já se encontra nesta cidade, o

importante capitalista sr. Luíz

Marques da Cunha.

*i— Esteve em Aveiro, o sr. Al-

berto Leal, residente na Fontinha,

Alquerubr'm.

*i— C'Ircqou a semana passada a

Ilhavo, onde mepassar o verão, o

sr. Daniel Ascenção Regalo « sua

em.“ família.

*o— Tambem se encontra naque-

la vila, o sr. Amadeu Simões Te—

les, ha pouco chegada do Braz-il.

“i— Ghegou á Ermida, vindo da

Inglaterra, onde concluiu o curso

de agronomia, o sr. Alberto Fer-

reira Pin-to Basto Junior.

*e» Encontra-se já em Angoja,

com mas em.“ irmãs, a 87”. Ma-

noel Maria Ferreira Souto.

ªi- Acha-se quasi restabelecido

da doença de que ultimamente foi

acometido, osr. padre Bru-rw Teles.

=o— Segue para o Porto no pro-

ximo dia 11 o sr. Manoel Fernan-

des Lopes, que vae seo" colocado co-

mo empregado viajante numa casa

comercial daquela cidade. Dessa

data em clcante fica á testa do seu

estabelecimento aqui, sua esposa.

=o- Regressaram do norte os srs.

Domingos João dos Reis, dr. An-

dré dos Reis, major Butler e sua

em.“ esposa.

=|— Esteve em Aveiro, o sr. An-

tero Duarte, proprietario em Ana—

dia.

*e- Deve chegar brevemente a

Sarrazola, vindo de Coimbra, acom-

panhado de sua em.“ família, o sr.

Henrique Rodrigues da Costa.

"__—".O—

mereenarria 12 d'Agosto

Neste acreditado estabelecimento de

que é proprietario o nosso aun" o sr. Fran—

cisco Casimiro da Silva, está a dias em

exposição uma mobilia de sala. de juntar

que tem sido imensamente apreciada por

um grande numero de pessoas que ali teem

ido expressamente para admirar aquele belo

gueda

Ols da. Ribeira, 20

(RETARDADA)

Ja se encontra entre nós o vene-

rando padre José Bernardino dos San-

tos e Silva.

A sua chegada da cadeia do Li—

moeiro, onde esteve preso como cons-

pirador implicado no levantamento

dos rails da linha ferrea, junto da

ponte de Pano, causou bastante ala—

rido nesta pacata freguezia.

Depois da sua chegada houve

um conflito cujos precedentes se igno-

ram, mas cujos resultados bastante

funestos estão patentes: dois feridos.

O sr. dr. Eugenio Ribeiro, zeloso

administrador do nosso concelho veio

a este logar para colher pormenores

do conflito que se dera.

. Pois mesmo na presença da auto-

ridade superior do concelho os afei-

çoados do perigºso jesuíta não pode-

ram deixar de cometer as suas heroi-

cidades. A victims, foi o sr. Albano

Joaquim dlAlmeida, nosso dedicado

correligionario.

_ Como não presenciamos o facto,

pºis só momentos depois soubemos

da covarde agressão, do que fôra vi—

ctrma o sr. Albano, não podemos

afirmar quem são os agressores, mas

podemos dizer, sem rebuço, que to-

dos . estes desatinos que se teem co-

metido, são obra tramada pelo jesuí-

trsmo que tem aqui denodados de—

fensores.

O reverendo padre julga que com

o seu dinheiro faz tudo...

Ele e outros companheiros foram

 

 

  

postos em liberdade por tros con-

tos de réis . . .

Por tres contos de réis pozeram

em liberdade um homem acusado de

um crime monstruoso. O monstro, a

fera atacada de um mal terrível que

não se cura no Instituto Pasteur,

mas no Limoeiro ou em Timor, (sa-

uatorio para feras humanas) porque

não poude cevar os seus odios na

primeira investida, volta a carga.

Vem folgado, e corado como dizem

as moçoilas cá do burgo, e por isso

tenta mais uma vez atacar este ba-

luarte inexpugnavel que se chama—

ltepublica Portugueza. '

E sente—se animado porque os

seus dois acolytos o instigam e pro—

metem-line a maior das dedicações e

a certeza da victoria.

Como se engana. o sectario negro!

Julga que o seu dinheiro que chegou

para construir um espantalho de pa-

pel, que por si tomado será e que e

o cncastelamento de notas até perfa-

zer a totalidade de tres conto-

de réis, tambem chegará para

comprar os homens desta freguezia !

0h! ilusao ! Porque dois ou tres

homens se lhe entregaram já, ele se

julga senhor do campo.

Esses entregaram—selho, graças

a sua ignorancia (deles). lgnorancia

deles e habilidade do jesuíta e o que

significa a dedicação desses persona—

gens.

Um entregou-se-lho porque lhe

deve favores e porque o seu cofre es-

tava sempre aberto e a disposição do

amigo; entre eutrogou—se—lhe e dedi-

cou—lhe toda a sua vida, porque e

seu parente muito proximo. E' triste

mas é verdade; a ignorancia deles é

que os leva a entregarem-se ao iu-

vulneravel mestre ! Este seu parente

tem aproveitado bastante as lições do

mestre e tambem já sabe cu'rebanhar.

—Eu sou firme, conte comigo,

homem; o que diz o meu sogro nada

vale.

Era isto que ha dias lhe dizia um

arreban/nado.

O* homem que' te vendeste, lem-

bra-te que esse homem quer explo-

rar" a tua ignorancia, e que um dia,

se porventura podesse, serias tu, tal-

vez, o alvejado pelo poderio que tu

proprio lhe poderias dar.

Vigia o teu barco, vê se ele ren—

de, vê se o mandas soalhar, antes

que a isso te obriguem, trata das la-

vouras mas não trates de politica,por-

que a tua. crassa ignorancianão te dei-

xa antevêr o que fazes e que tão maus

resultados te poderá. dar.lgnoras se te

entregas a um homem que defende

uma política sã, se as suas doutrinas

são Iiberaes, e ele te atrae para inte-

resse dele ou por amor a causa que.

defende.

Nunca nos devemos vender, por

dinheiro nenhum, por principio al-

gum; a escravatura já acabou !

E tu, jesuíta infame, esconde—te,

desaparece da terra que te viu nascer

porque não és digno de estar entre

homens !

Ou então, regenera-te. Abandona

essa causa negra, cujo passado e pre—

sente e gravado em letras de sangue

repugna a humanidade inteira! De—

dica-te á tua vida particular, porque

a tua vida publica e impraticavel.

Toma para modelo aquele padre da

serra, de que talvez tenhas ouvido

falar; aquele padre que vive tratando

dos seus canteiros, das suas cepas,

das suas couves, ajudado pelos seus

afilhados, que tambem o vão aju-

dar a dizer a missa; aquele padre que

em cada paroquiano vê um amigo,

de quem 6 ele dedicado amigo, por-

que a sua missão é de paz e amor;

aquele padre que não toma nota do

nome dum paroquiano, a quem ele

fez um favor qualquer, para lhe ir

pedir o voto nas eleições seguintes;

aquele padre que a noitinha, nas noi—

tes invernosas,em que o frio nos cou—

vida a chegarmo—nos ao lar, faz aos

seus afilhados, sentados em redor dê-

le e da creada que cuida da coia,uma

prelecção sobre a moral moderna (ar—

te de praticar o bem), sobre agricul-

tura, erniim, sobre qualquer assunto

que se torne proveitoso para eles,

exceto sobre politica ou sobre jesuí—

tismo. Este padre e o verdadeiro pa-

dre portuguez, e um homem digno

da admiração e até da veneração do

povo.Judas expiou o seu crime, enfor-

cando—se, e tu regenerando-te, expia—

rás o teu passado !

E' proprio do homem errar, e

não havendo meios suazorios para os

regenerar, castigam—se com

Chicote.

 

- “Jlub, na Costa Nova

O sr. Francisco Nogueira e outros

Despachos

Justiça

Conservaloría (r'GT'll—l do Registo

Civil

José Dias Aidos, nomeado aju-

dante da Repartição de Registo

Civil do concelho de Albergaria-a-

Velha.

  

.

Misericordia de Ovar

A rnisericordia de Ovar pediu zi comia-«

são jurisdicional dos bens das extintas con-

gregações religiosas. para no, hospitalisnçãu

dos seus doentes.;olgmns objectos dn recheio

das casas das doruleas, daquela. vila.

Segundo nos consta vae ser atendido o

seu pedido.

Expediente

Pedimos a todas as pes-

soas & quem pela primeira

vez enviamos o nosso jor-

nal, & fineza do o devolve-

rem imediatamente, caso

nos não queiram hornar

com a sua assinatura.

    

“A Liberdade,, ven-

oIe-se em Aveiro nos seguintes 10—

cais:

Kiosque Valeriano, a praça

Luiz Cipriano.

Jiobacaro'a Hauaneza, aos Ar-

cos.

Kiosq—uc Por-reira, ao Côjo.

 

lioeiro oloomoio

Pinheiro da Bemposta, ]

Uma sacia . . .

Predominaram aqui, como em

quasi todo o districto de Aveiro, os

progressistas a quoun temos dado o

nome de partídarios da monarquia

dos arleanlmnantos por se terem da-

do bem com o regimcn findo.

Nunca evolueionarum, apesar do

pertencerem a um partido que se

chamava—por irrisão—progressista.

Retrógrados até a medula por

conveniencia e por luxo, vime—los nos

ultimos tempos da monarquia. de bra—

ço dado com a mais asqucrosa re-

acção ultramontana.

Jornais que fossem, dum instau—

te para outro, atacados do sarampo

liberal eram cxcomungados sem es-

perança de absolvição. A luz ofusca-

va-os. A treva era a sua vida. Nunca

foram, nesta terra, um partido com

ideias. Não eram uma organisação

com talento.

Nem eram um conjunto de ho-

mens com o proposito de acertar e

bem governar. Enem uma associação

de galopins eleitorais. Para conso—

guirem os lins todos os meios lhe ser-

viam. O principal era estaran no

poleiro.

Vimos, por isso, quando da con—

contração liberal, lamberem as botas,

como rafeiros, ao franquismo, depois

de terem dito dele o que Mafoma

não disse de toucinho.

Tem isto uma explicaçao: o fran-

quismo tinha—lhe conservado todos

os racc/ms.

Rompe-se a tal concentração o_o

franquismo tinha Os nomes mais

feios que a lingua portugueza possuo.

Tem, tambem, uma explicação:

a falta, embora efémera, de mundo.

A Republica queria—os seus par—

tidarios? Não os escorraçasse do tro—

no. Te—los-ia a seu lado com armas e

bagagens.

As .convicções dessa gente me-

dem—se, como vêem, por um tubo. . .

digestivo. E a digestão fizeram-a

sempre porque, reis absolutos por.

hereditariedade desta. . . par-voiçada,

outra pretensão não tinham senão a.

de mandar.

Dignidade política não havia.

Governar, fosse porque fosse, eis a

questão.

Os tentacuIOs de mando eram

'tão tensos que em algumas terras do

districto e Pinheiro tinha fóros de

Direcção de Obras Publicas.

Tinham, e o contrario não se con-

cebia, o padre por logar-tenemte a

quem compraram por uma quantia

avultada para luxos da egreja.

Faltou dinheiro para escolas?

 

o

frequentadores da. praia da Costa No- Faltou dinheiro para estradas ? Fal-

va tencionam instalar ali um club que tou dinheiro para. a assnstencra pu—

funcionara durante a epoca balnear. blica ? Faltou.



 

sempre no meio das populações me—

«nos cultas onde não vêem o padre

 

« ' ' 'A LIBERDADE
”.
*—
__
_.
”

Os militares licenciados não po-

dem ausentar-se para fôra do conti-

, . nente ou das ilhas adjacentes sem

' . "' i', . . . .

A glºw dos 91" m os que hª“ licença superior. A ausencia sem h-

dias iae-declarou eu“! Lisboa, coll- Gºnçª para º estrangeiro constitue

tinua sem soluçao, mantendo—se a deserçiio.

companhia e os operarios na mais Uma boa pratica que couvíra que

absoluta intransigencia. todos sigam, e _que pouiiará'muitos

A comp-aidna esta na resolução incºmºdª.—0011518156 em ªº 0030520“-

de despedir todos os seus empre- dªrem dlrºtªmºntº ºº'“ ºª pmnº'rºª

_ . . A“ sargentos ou com os comandantes

gªdº-ªº Estes teem tºmªdº na * ª' das suas companhias, para lhes pedi—

Sººlªçªº dos (lazomlstas, receben- rem todos os esclarecimentos de que

do todos os dias ínlpi'u'tantos ade- necessitem e fazerem quaesquer co-

sõcs de outras coletividades.
munieações. A companhia mais mo-

(ls Opcrai'ios da Companhia dos bilizavel sera, evidentemente, aquela

)ªuninlios de Ferro Portugueses,

cujo comandante souber, sem dificul-

dz des e sem demoras, onde estão te-

rcsolveram dar aos seus camara-

das em greve todo o seu apoio

dos os seus subordinados.

.

moral abandonando tambem o tra-

balho se a Direcção-da .Compa-

ESTRANGEIRO

nhia dos Carris despedir todo o __

, ] ' Na Belgica onde o acto eleito-

bºª pessoa ' . ' ral decorreu agitadissimo, haviam

sido eleitos até el- do corrente,

listªdºs que devem, ser _0b39f=|10i com, 44 mas 39

“mas pªlªsllfÍlÇ—GSllttlltllldllS
socialistas e 2 demorcratas cris—

talos,

: ——O governo resolveu consa-

()s solullpdos hcencrados contl- gm, ás despezas da guerra 117

. me ª. _ sseus «msn— . . ,

nuªm “ um" ªº reªl º milhoes de lu'as, que e o excesso

tos, batalhões e companhias, salvo . , . , , , ,“

se, no ato do licenciamento, declara- de .leceitas entre os enerclcios an-

rem ir risidir em distrito de recruta» temor e atual.

mªniª: d'fªrrgntgldªgglºlº (321: sºªr'-'ª' A oficialidade dos navios de

poni -, ao gi 'en. - e. en- _. .. . . _

oi.-rn, porque, nesse caso. serão trans- guerra turcos, escutada pela lm

feridos imediatamente para o regi- Plºnsªa _ª'lªªªçª desmur ºª mes-

mos names, caso o governo cont-1-

nue impedindo que a esquadra saia

mento correspondente ao distrito de

recrutamento para onde vão residir.

dos Dardanelos para se defrontar

com os italianos.

Mas não faltou dinheiro para o

padre porque o padre arranjava votos.

O padre tinha influencia porque fa-

zia batisados de graça. O padre tinha

influencia, porque o padre tem-a

l grin da eletricos

   

    

   

        

  

   

     

    

  

                          

  

    

  

     

como hor rem onesto,nem como apos-

tolo sincero duma religião. Pode ser

ele um devassa), mas e padre. Foi as—

sim que vendo isso trataram de dei-

tar a rede ao padre.

Foi por isso que o padre por sua

vez, vendo que eles eram capazes de

fazer o que ele quizesse, pôz a sua

consciencia em leilão. Não tardou

muito que viesse o dinheiro e ainda

hoje a estrada a que ele era destina-

do está a espera doutro.

Depois queixem—se da Republica.

Calculai pois o peso, a garga—

lheira que oprimia este povo. No al—

tar o padre. Na praça os partidar-zfos

da monarquia dos admnimne'ntos.

O destino os'fez. O destino os uniu.

Completaram—sc.—X.

   

Vida partidaria

Em 28 de maio p. p. realisou-

se na Vila. da, Feira a eleição da

Comissão Municipal Politic-a que

ha de funcionar no triem'o de

1912-1915.

A” reunião compareceram todas

as comissões paroquiaes politicas

de concelho, sendo aprovada por

aclamação, e no meio do maior en-

tusiasmo, a seguinte lista : ,

As praças licenciadas conservam

os mesmos numeros de companhia e

de matricula emquanto pertencerem

ao mesmo-regimento. Devem ser por-

tadoras das suas cadernetas, devida-

mente escrituradas, c apresentar—sc,

com elas, aos administradores dos

concelhos onde vão residir, para es- .

tes lhas visarcm e registarcm a apre-

sentação nos cadernos que estão a

seu cargo, já especialmente destina.-

dos a esse fim. Quando mudarem de

domicilio,'devqrao fazer a respetiva

declaração ao administrador do con—

celho, para este comunicar a mudan—

ça ao regimento.

Se, porém, residirem na loca-

lidade onde está a sede do regimen-

to ou do batalhão, a que pertencem.

entregarão o declaração no proprio

regimento ou batalhão, como fariam

se estivessem em serviço efetivo. Se

a mudança de domicilio fôr para dis-

trito de recrutamento diferente da-

quele que corresponda ao regimento

a que pertencem, deverão requerer,

por escrito, a sua transferencia para

o regimento correspondente ao dis-

trito de recrutamento onde vão resi-

dir, como fariam se estivessem em *

serviço efetivo. Este requerimento

pode ser entregue ao administradm' ':“

do concelho, quando a praça requer '

rente resida em localidade diferente ,“

daquela onde esta a sede 'do regi- “::

mento. O administrador do concelho

envia imediatamente este requeri—

mento ao regimento.

As praças licenciadas devem con- '

servar com todos os cuidados ar-

tigos de fardamento que levarem,

mas não podem fazer uso df'les se-

não quando forem chamadas para

serviço. Aqueles que, dois dias de-

EFECTWOS

Dr. Antonio Ferreira Pinto Mota.

Dr. João Augusto da Cunha Sampaio

Maia.

Dr. José Fernandes Coelho de Amorim.

Victorino Gomes de Freitas,

José Moreira da Costa.

 

la anima lebre palete

ou seus, tuberculose
SUBSTITUTOS

Dr. Rufino Ferreira da Mota.

José (Tandido Marques de Azevedo.

Dr.àosé Antunes Rodrigues.

Dr. oaquim Alexandrino da Conceição.

Manuel Pereira Granja.

e outras doenças provenientes ou

muupunbadas de naAQiznzA un-

RAL. recomenda-se a '

PRESIDENTE HONORARIO

Dr. Elisio Pinto de Almeida Castro.

Do resultado da eleição foi da—

do conhecimento por telegrama

aos srs. Presidente da Republica,

Directorio do Partido Republica-

no Português e Dr. Afonso Costa.

:T:

0 Directorio do Partido Repu-

blicano Português enviou a todos

os jornaes, Centros Democraticos,

comissões politicas, etc., uma cir-

cular em que lhes comunica ter já

encetado os trabalhos prelimina-

res para solenisar em todo o paiz

a data gloriosa do 5 de outubro.

As comissões politicas distri-

taes, municipaes o paroquiaes de-

verão reunir com os centros, esco-

las, juntas de paroquia e outras

colectividades para estudarem o

plano desses festejos locaos, os

quaes revestii'ao o caracter (Puma

verdadeira festa nacional..

 

r' ' * feitas por inu-

EXPERIENCIAS meros clinicos

nos hospitais do pai-z e colonias con-

firmam ser o tonico o fehiil'ugo que .

mais so'-rias garantias oferwe no seu

* tratamento. Aumenta a nutrição. ex—

cita fortemente o apetite, facilita a ,

, digestão e é muito agradavel ao pa.-

lada-ir.

  

 

Instrucções em portuguez, franccz

c inglcz. A” venda nas boas farmacias.

Em Aveiro—Farmacia Reis.

Em Amdín—lªarrnacia Maia.

Drposifo no Porto—Farmacia

Rica, Rua do Bonjarzlim, 370. Da—

posifo grrai -—Farºniacfa Gama, O.

(fa. Estrela, LIS—Lisboa.

.. v , o ., ._-> «a» _,". ..
.,, _,. cegº,“ «,,, ao, ,

   

(Hiram—se coin

TOSSG asPasfíl/ms do

Dr. T. Lemos. Depositos: os mes—

, mos da Quinarrhcnina.

tlltll pianista
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: tinho, jornaleiro, residente no lo—

', moz, que foi devidamente publi-

  
      

        

      

    
     

   
      

     

   

      

   

     

   

     

     
       

     

          
  

     

    

      

    

      
  
  
      

 

     

 

     

 

 

A intangível

legalidade

Nunca perde ocasião de negar pelos

seus actos as palavras que traz sempre na

boca, o pobre morto moral que é Antonio

José d'Almeida.

Ha dias._ como no ultimo numero da

Liberdade dissemos e nos seus extratos

parlamentares o disseram todos os jornaes,

o proposito da discussão 'do codigo admi—

nistrativo, nós combatemos na Caruara dos

Deputados a municipalisação do ensino pri-

mario. L'm dos argumentos invocados con—

tra nos pelo sr. dr. Jacinto Nunes, relator,

foi o de apenas se consignarem no codigo

as disposições da reforma de instrução pri—

maria, decretada pola pasta do interior do

Governo Provisorio.

No nosso discurso utacámos, segundo

os nossos principios c o nosso modo de vêr.

o famoso decreto que julgamos uma cala—

midade para o professorado e para o ensi-

no.Mostró.mos alguns dos seus inconvenien-

tes. analisamos algumas das suas disposi-

ções. combatemos muitos dos seus princi-

pios. Defendemos os interesses do profes—

sorado, os interesses da instrução, e os in—

teresses da Republica.. Não tivemos uma

palavra só desleal ou incorrecta e bem pelo

contrario fizemos justiça às boas intenções

do autor e á. parte pedagogica propriamen-

te dita. do monstrosinho do 29 de março.

“Pois sabem os leitores como o homem

correspondeu a esta correcção de nosso

proceder ? dizendo no dia. seguinte no seu

jornal que nós lhe tinhamos arzlilosammie

atacado a obra.!

Era só de se lhe esfregar o jornal na ca-

ra, com essa garotice!

Mas isso importa—nos pouco. O que 'que—

remos consignar é que u homem que sendo

chefe dum partido que quer o governo tem

descido a assinar com o seu nome verrinas

contra o dr. Afonso Costa por causa da lei

de separação, ja considera intangível um

decreto que assinou quando ministro do

Governo Provisoriu.

Que faria. se a obra fosse dele !

 

ªssuzmâos iuáiaiais

'Divorcio
(Lª publicação)

OR este Juizo e cartorio do

escrivão de 4." oficio—

Flamengo —— correu seus

termos um processo de acção es—

pecial de divorcio, em que foi au-

tora Helena de Jesus, jornaleira,

residente no logar da Moita, tre-

guezia da Oliveirinha, desta co-

marca, e reu seu marido José Agos-

 

gar da Forca, freguezia da Vera-

Cruz deSta mesma comarca. E
.?

vorcio entre os referidos conjuges,

por sentença de 14 do corrente

cada,, e transitou em julgado. 0

3 de novembro de

1910.

Aveiro, 30 de maio de 1912.

Verifiquei.

O Juiz de Direito.

Reg/aldo.

O escrivão de é.“ obvio,

João Luiz Fla-mengo.

   

     

neste processo foi autorisado o di— "

, que se. anuncia para os efeitos le- "

-. gais, nos termos do artigo 19 do

Decreto de

As comissões devem participar

depois ao Directorio o resultado

dos seus trabalhos, para se poder

oportunamente fazer o programa

oficial dos festejos promovidos po-

lo Partido Republicano Portugues.

___—OW

Paiva Couceiro

Paiva Couceiro,o chefe dos ban-

doleiros realistas, é julgado no pro-

ximo dia 17. Deve ser absolvido,

como é de toda a justiça.

REGISTO

«Boletim do Partido Repu-

blicano Português»

  

Recebemos e agradecemos o nº

1 desta publicação da maior utili-

dade e interesse para todos os re-

publicamos.

0 seu preço é apenas de 350

réis.

«A cremação don cadaveres»

Recebemos tambem em folheto

a conferencia que com este tema

realisou o dr. Magalhães Lima, na

Associação do Registo Civil em 21

de maio p. p.

E' um trabalho notabilissimo a

que no proximo n.º faremos mais

largas referencias, trauscrevendo

algumas das suas passagens.

Agradecemos o exemplar que

nos foi enviado. '

  

   
- mada deve realisar-sc, principalmen—

pois de licenciados, forem encontra-

dos usando artigos do uniforme. se-

rão presos e pimidos. Todos devmn

conservar a sua. caderneta em seu

poder, e apresentar-se com cla, todas

as vezes que sejam chamados ou te—

nham de tratar qualquer assunto

com as autoridades civis ou mili—

taras.

Apresentar—sediou, o mais pron—

tamente possivel, devidamente uni-

ormisados e com a sua caderneta, no

quartel ou no local que lhes fôr de—

terminado,-logo que sejam convoca—

dos, Os que faltarem, sem motivo de

força maior, são considerados desor-

toros. Todos são chamados, cada ano,

para fazerem duas semanas de servi-

ço (escolas de repetição). Esta cha-

 

Divorcio
(2.& publicação)

Depois do importante debate

parlamentar de ante—ontem e no qu-

al tomaram parte os srs. Drs. Afon—

so Costa, Brito Camacho, Antonio

José de Almeida, Pereira Vitorino

e outros, o governo resolveu pedir

a sua demissão colectiva.

A nota fornecida a imprensa

[e do teor seguinte:

  
    

     

  
      

  

decreto de 3 de novembro

de 1910, se anuncia que

foi. autorisado o divorcio dos con-

juges Manuel de Lemos e Maria

Emília de Jesus Belican, ele ma-

ritimo, acidentalmente residente

nesta cidade, e ela residente em

Ilhavo, por sentença com transito

em julgado proferida na acção de

divorcio que aquele moveu contra

esta.

Aveiro, 18 de maio de 1912.

   

      

  
  
  

  

  

  
     

 

     

  

  
  

  

  

  
  

  

  

      

«O conselho de ministros, apreciando"

as votações hoje efectuadas na camara dos

deputados, reconheceu que não dispunha

do apoio parlamentar iudispensavel para a

sua missão e resolveu, por isso. apresentar

a sua demissão colectiva ao sr. presidente

da Republica.»

te, no mês de setembro. As convoca— ___-p.: V rífl .

ções ou chamadas, tanto ordinarias - e quel.

como extraordinarias, são feitas por 0 Grupo Parlamentar Demo- O Juiz de Direito,

editªis, ªvisos e quªºªºlªer ºutrºs cratico reunido depois da sessão, - Regalão

meios. A afixação de editais nos lu-

gares públicos, convocando os mili-

tares licenciados, constitue aviso le—

gal e intimação suficiente para a

apresentação dos mesmos militares

nos locaes, dias e horas indicadas. As

autoridades militares e civis farao,

porêm, tornar pública por todos os

meios ao seu alcance qualquer con—

vocação de militares licenciados.

As praças licenciadas ficam su—

jeitas ao regulamento ou código dis-

ciplinar logo que vistam o uniforme,

sejam convocadas, estejam dentro dos

quarteis, repartições ou estabeleci-

mentos militares, estejam tratando

qualquer assunto com superiores, ou

tenham recebido qualquer ordem de

serviço. Não podem esquecer-se de

que são militares que estão na situa-

ção de licença até serem chamados.

resolveu tomar a atitude que mais

se harmonise com os interesses

da Patria e da Republica. Mais

resolveu pedir ao Directorio de

Partido Republicano Português,

no qual está integrado, uma ren—

nião urgente com a assistencia da

Junta Consultiva, a fim de se fa-

cilitar patrioticamente a solução

da crise política. Tomaram-se ou—

tras deliberações de caracter ro-

servado.

" O escrivão do õ.º oficio,

Julio Hoonem de Cama;lho Cristo.

luª e, _ lia

CE o Juízo de Paz do dis-

? trícto de Aveiro e cartorio

do escrivão Manoel Tava-

res e nos autos de acção de pe-

quena divida, hoje já em execução

de sentença em que é autor-exe-

quente Eduardo Augusto Ferreira

Osorio, casado, comerciante, de

Aveiro, e ré a executada“ Amelia

  

 

=Jr=

Não se sabe ainda quem será o

encarregado de formar gabine-

te, falando-se, contudo, na volta

ao poder do Governo Provisorio.

     
  
  

       

     

    

       

    
        

    

  

, CS termos do. artigo 19 do 7

da Conceição Antunes, casada, do—

niestica,moradora que foi em Avei-

ro e atualmente ausente em parte

incerta de Lisboa, correm editos

de 30 dias a contar da 2.“ e ulti-

ma publicação deste no Diario do

Governo, chamando e citando

aquela Amelia da Conceição Antu-

nes para, no praso de 5 dias, de—

corridos que sejam os editos, pa-

gar ao exequente a quantia de

113100 réis pedida na mencio-

nada acção, e custas e selos desde

o começo da execução e que acres-

cerem até final, sob pena da exe-

cução seguir os ulteriores termos

legaes, para os quaes é tambem

pelo presente citada.

Aveiro, 22 de maio de 1912.

Verifiquei.

O Juiz de Paz,

'illozºe'ím Belo.

0 Escrivão de Paz,

ilícm-uel da Conceição Tavares.

.

Ao cardeal Patriarca é cou-

eedida & pensão anual

do [:zoosooo réis

Os senadores srs. Alfredo Jose

Durão, Amaro de Azevedo Gomes,

Nunes da Mata, José Miranda do

Vale, Afonso de Lemos, Manuel

Goulart de Medeiros, Magalhães

Lima, Antonio Xavier Correia

Barreto, Luiz Fortunato da Fon-

seca, Ladislau Piçarra e Antonio

Bernardino Roque apresentaram

ha dias, no Senado, o seguinte

projeto de lei que foi aprovado:

  

«Artigo 1.º——Ao cardeal pa-

triarca., resignatario, José Neto,

será, a contar do dia 1 de julho

proximo futuro, abonada a pensão

de 11200$000 anuaes, e paga

em duodeciinos pelo ministerio

das finanças, da verba destinada a

pensões eclesiasticas.

Art. “ZP—Fica revogada a le-

gislação em contrario».

Basse-tour

Galinha—(lm-tullu.

 

1 casal de frangos lian-

gsllan. preto.—i, raça de grau-

de volume e muito vistosa, por

255500 réis.

Galinhas I.eghorn,bran-

cas, pretas e cinzentas. Raça '

de pequeno volume, muito vi—

va e precoce. rustica e de facil

crcação, de grande crista, ex-

celente poedeira.

Cada galinha, em plena

postura, 159200 réis. Frangos

a 1%500 réis.

Ovos desta raça, cuidado-

samente selecionada, a [DC rs.

cada.

Coelhos

Angoras, brancos, com

2 mezes de edade, muito fel-

pudos e perfeitos, a 800 réis

cada.

ananozesou tricolores,

raça muito apreciada pela sua

resistencia, fecundidade e vo-

lume, com & mezes, a 13200

réis cada.

lucrando da renda:

Bernardo de Sousa lonas

AVEIRO

..

  

Constitue sem duvida um grande

acontecimento a vinda da excelente

Companhia do Teatro Avenida de

Lisboa, a esta cidade.

Raras vezes somos visitados por

Companhias desta ordem,e (: por isso

que com bastante prazer damos aos

nossos leitores a boa nova de que te-

rão nos proximos dia 17 e 18 no

nosso Teatro 3. primeira Companhia

portugueza de opereta.

E quando isto só não chegasse

para encher a nossa casa de especta-

oulos, bastaria então acrescentar que

nessas noites sobem a cena as com-

posições de Franz Lehar, o feliz au-

tor daViuva Alegre, Amor de Prín-

cipe,o grande exito da epoca passada

que em Lisboa deu 200 representa-

ções e & Casta Suzana, o maior sn-

cesso dos ultimos tempos, a mais

 

     

  

  

 

   

       

   

    

    

  

 

   

  

    

     

   

  

  

TEATRO A TEIRENSE

bela peça que no genero tem apare—

cido, pois só assim se explica o exito

brilhante e entusiastico com que por

toda a parte o publico a tem recebido.

A Casta Suzana conta sempre

as récitas pelas enchentes e todas

as noites o publico não se cança de

lhe dispensar os

aplausos, especialmente no segundo

acto, passado no Moulin Rouge.

Poucas vezes em palcos portuguczcs

se tem visto uma peça tão graciosa e

alegre e posta em cena com um luxo

tão desusado.

J086 Ricardo, a cargo de quem

estava a encenação, conseguiu movi—

mentar a linda opereta por tal forma

que toda a imprensa lhc não regatoia

louvores.

Amor de Príncipe foi o grande

exito teatral da epoca passada.A mu-

sica e tão bela que não ha hoje terra

alguma do paiz onde ela não tenha

chegado. Posta em cena em dois tea-

tros de Lisboa, conseguiu chegar as

200 representações, não se cançando

o publico de a aplaudir.

Da Companhia fazem parte Car-

men Osorio, a distinta atriz—cantora

que tem sabido conquistar as plateias

com o seu agradavel timbre de voz e

Armando Vasconcelos, o tenor sem-

pre querido do nosso publico.

A direcção cenica está. a cargo de

Oliveira, o velho comico, e a parte

musical e dirigida pelo laureado

maestro Tomaz Del-Negro,cujos mê-

ritos são bem conhecidos.

A Companhia apresentar-se—ha

completa, com todo o corpo de baile

de que fazem parte as formosas Her-

manos Gonzalez e uma esplendida

orquestra do Porto.

Para que nada falte, sabemos que

a iluminação do nosso palco vai ser

reforçada, dando assim todo o brilho

ao magestoso cenario e riquíssimo

guarda-roupa.

E', pois, de prever que o nosso

teatro regorgitara de espectadores

naquelas noites.

A assignatura está aberta na Ta—

bacaria Havaneza, aos Arcos.

A GHLHSSM
ZDB:

Mamooleiro

Fazendas, mercearias, mendezas,

tintas, oleos e ferragens.

Grandes depositos de adubos chi-

Arames para ramadas. Arames

farpados para vedações.

Sulfato decobrc e enxofre. Ci-

mento Portland.

, Batata de 1.“ qualidade para se-

menteiras, e muitos outros artigos.

Virgilio Souto Ilabla
«*.*—_—

llais um que se vai juntar às hos-

tes couccirislas

Ha alguns mczes que para o

regimento de infanteria 24 havia

sido transferido um tal alferes

Campos, que logo apoz a sua che-

gada a esta cidade começou a dar

nas vistas dos republicanos pela

forma descortez como se referia a

Republica e ainda por acompa-

nhar de preferencia monarquicos

com queru só podia ter relações

políticas, visto que pessoalmente

quando para aqui veio.

O alferes Campos convivia pou-

co com os seus camaradas, sobre-

tudo com os mais radicalmente

republicanos e dizia-se miguelista.

Esteve hospedado no hotel.

irritar os outros hospedes pelas“

antipatico e a todos dava a im-

pressão de não ser muito atilado.

Ha dois ou tres dias desapare-

que se foi juntar as hostes de,

Couceiro.

() alferes Campºs-esta com a'

nota (le—ausente sem licença:

to Vidal, sita a ruaCasa ,,
quintal o poço de agua potavel.

Esta arrendada ao sr. Campos

Junior que obsequiosamente se

presta a mostra-la. ”

Trata-se,em Soza, com Antonio:

de Brito. '

  

Vende-se a que

pertenceu a Joa-

quim Pedro de Briã

mais calorosos .

micºs para todas as culturas. .

todos eles lhe eram desconhecidos, -

Cisne, chegando algmnas vezes nª. ,

suas diatribes. Era pessoalmente , 
ceu, havendo ja a certeza de:



lll

lSO

herdeiros do falecido sr. João Lo-

  

  

   

 

não ficar satisfeito.

 

são enviados gratis

Tent todos os artigos

chapeu até ás meias.

 

Gelre lleenemiee ele lrelre

Tendo sido reclmnsds pelos
leleee le elee
Oferece-se para re-

gente duma lilal'mo-

nica, em qualquer

ponto do paiz. Sabe

tocar cornetim e vio-

lino.

Dâo—seinfornnuções

na tipog'ralla dº«A Li—

leeeeleee l. Meireles
Praça Luiz Cipriano

AVEI RO

eeeeeefee eeeeneu
Generos de primeira qualidade

Vinhos finos e licores

Especialidade em chá e café

Figo do Algarve

Agua do Barreiro

(BEIRA ALTA)

(Na Serra do Caramulo)

pes da Costa, de Carcavelos, fre-

guezia de Eirol, 0 capital e juros,

não pagos, do deposito n.º 1652,

efectuado nesta, Caixa Economica

por João Lopes, tambem de Cur-

csvelos, e suscitendo-se duvidas

sobre a identidade deste individuo,

convidem-se os interessados a.. no

preso de 30 dias, contados desde

esta data, produzirem, permite e

direcção da, referida Caixa,, os seus

direitos ao mencionado deposito.

Findo 0 preso acima u direcção

decidirá, nos tenhos dos estatutos.

Aveiro, 30 de meio de 1912.

   

      

  

 

 

O Secreta-lio da Direcção,

Firmino de Sousa Huct.

lele le llleee
vendem—se no armazem do

REIS & FIDHO

ROCIO

 

    
   

Preços dº líquido: Unico remedio natural que cura

rudicahnentc & Anemia, a Clo-

rose, as doenças do estomago, etc.,

etc., como se pode provar com ates-

tados de maxima confiança que se

acham patentes ao respeitavel publico

no deposito geral.

Rua Garrett, 76 e 78

Unico agente em Aveiro

# eeeee ee elee
21 de abril—327 kilometros

Fonte de Campilho :— Cada garrafa

de 1[4 de litro a 70 réis. Por dn—

zia, a 65 réis. Por caixa de 110 gar-

reina, a. 60 réis.

   

  

  

   
Fonte de Sabroso:—-Cadu garrafa de

][4 de litro a 60 réis. Por duzia. a

55 réis. Por caixa. de 110 garrafas,

50 réis. Cada garrafa de liirn, 120

réis. Por duzia, a 110 réis. Por

caixa. de 40 garrafas. e. 100 réis.

Pill llll'lllllli lll-lll lBl'l'Illlll'lll

    

   

    

  

   

  

 

   
Grande triunfo das motos

WANDERER
Corrida. de amadores—Ganha cm motocicletas “lande-

rer de 3 II. P.

1.º msmo—Ex.mº sr. João Hitzmaun, em 6 horas e 36 mi—

nutos. (Apenas mais 8 minulOs que o primeiro profissional que

montava um engenho doutra, marca de dobrada, força!)

PRIMEIROS rºm—amos DA CABEÇA—Todos até Braga—Ex.mº

ar. A. Sousa, Guedes.

3.º PREMIO—Ex.mº sr. Artur Oliveira e Silva, em 7 horas e

,a 51 minutos.

"Representantes e depesileries nos distritos ele Aveiro e Coimbra

llel lele le lille l l.&
, Praça da Republica —. OVAR

   
      

  

 

  

 

  

  

   

 

   

Todos os ómens e meninos po-

dem vestir com elegancia e perfei-

ção pelos figurinos e moldes deLon-

dresdesdequepeçam as amostras ao 1 -

AªLlBERDADE—
"

lª'-“73,2“v cãz'luv-z—ªo fiª '%

   
  

  

  

    

   

Old England

Rua Augusta—LISBOA

Faz os fatos SEM PROVA e res-

titue & importancia ao cliente que

Peçam amostras, catálogo e jornal que

©lól, Emg'lamde-Lieboae

para ômens e meninos, desde o
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leereee lelelelel Peelueeeee

SECÇÃO DE AGRICULTURA
: ;   

 

Rua Vasco da Gama, 1 a 13

Avenida das Côrtes, 4731 49

LISBOAWWÍÉW ' 'ma 'i'f.1':.r_:v.:_:..“£2_ª"rªi :  

Completo sortimento de charruas para toda a qualidade , '_-

de lavoura, terreno ou força.

Milhas de ferro especial temperado ou aço. Grande deposi—

to de peças do sobreceleute, moldadas mecanicamente, para

' completa garantia. de ajustamento. Preços e qualidades sem

competencia algums, devido ao que se acha largamente espa-

lhado () nosso material por todo o puis.

Importação direta de todos os aparelhos da melhor repu—

tação conhecida. para e nosso agricultm'a, como: ceifa-ras“ sim-

ples ou Madeiras, yadan/ecz'ras, raspei/[Moraes, desoaloladores,

. [araras, escol/eedores de semente, enfo'dadezfras pura força

manual, & gado ou a vapor, bombas para poço, rega ou trasfega

de vinho, azeite, etc. Autmnoveis economicos, de 1.ª qualidade.

Remote-se a quem pedir, catalogos, informações ou orça-

mentos, escrevendo para '

Rue Vasco de [leme, l e l3—Avenída. des Côrtes, 47 e 49

Lisboa

 

Escritorio de Advocacia, ePreeurederíe ª “IBERºHºE Vªndª"

— se em I.:isboa, na taba—

Assuntos forenses, comerciais e civis

Sob a direcção dos mloogados :

carla monaco, ao Roeio.

teles Berbese _
=E==

llevee ele llmelle URNAS FUNERARIAS

R. Augusta, 100-2.º-—LISBOA

Telefone 2650 EPOSITO d urnas fu—

 

“ ,t—=t—t & nerarias dos mais
ªs e esc-ri 0110 m e e quaisquer ,

causos em todºs os tribunais e ins- . modernos gOSÍE'Ob7 de

. tªnºlªª- _ diferentes madelras e
Encarrega—se tambem da athen-

nistmção de bens, cobrança de divi— fºrmatºs.

(las, publicação de anuncios no Dia-

rio do Goverew; averbementos na

Junta de Credito Publico, Bancos e

Companhias; processos de liquidação

de seguros, acompanhamentOs de

pretenções em repartições publicas;

legalisação de documentos, etc.

Brilhantina especial

para goma crua

anseo, 240 RÉIS

Fundições, da me—

lhor execução, duma

casa do Porto.

Elegancia e preços

sem competencia.

Manuel Pereira lle Rezende

PRAÇA DE PARDELHAS

ESTARREJA

Livraria Central e Papelaria

DE

Bernardo Tormes
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preferiam-se nesta tzjeoyra/ia por

preços mode'cos.

    

    

    

   

 

sendo o tratamento de primeira ordem, comida ei portu-

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

Para passagens, etc., pedir informações

aos agentes

HenryBurnay&0."

Rua dos Fanquee'ros, IO—LISBOA

. Telefone 172

ese. l llBElllllllE «+ -. - ':£, , , llenbnreluedamereleneehe llllllllllllilllllllllllllllllll
w leruel Repullleeee lemeerellee g); lempleelelllehrle lleeellsehell , , . , $ª,
“?: inverno 5515" , ' _-j.__
ªté Diretor-ALBERTO SOUTO %% * a;"
N = =“?!

“..É“? Nada se publica referente ú vi- ª;?
€,:

%% de particular do cidadão. atá
.“

353 Não se devolvem autografos. 553%
60

((<: Não se aceita colaboração que É;;

'Elª; não seja pedida. t-g-à
Q,»,

(=*/':: Não se publicam informações “49% .
,

dª? anonimos. ;x;

ªr$—É ASSINATURAS . 5, $

%;,» Portugal, Espanha & Colon-ias &

(58 Portuyuczrw $ . Diª a

fr— Ano ......... 1 400 mªis 3,4 1 . , _ .
_,”,Ç (Semestre, 700 réis; trimestre. 545, ª AanTEs e..—u LISBOA. _
%% 350 réis; avulso, 30 réis-, ou 140. ::>;

,,
53 70. 255 c 3 centavos. , ,, N a- ,.

é)? Brazil (moeda forte 33% HE RY BURNHY & Gv '
"gª outros paizes da É);

%% União Postal. . . 23.500 réis 4—5- __:—
;. : (Cobrança. adcsretada) %% $

,

.,«ÉÍQ linha ”“ªºs “ réis ªº, bladelra, Pará e Nlanáos '(DG: [ .......... . . ªº

- ª » _. - ª- m
. , ,%% “ti?:fãºººªhªtº cºm ª ªdmmª 5%? $ Paquetes regulares duas vezes por mez nos dizes + cal

ª ' ' - - ªº ª ' . .

É Redação e edmmnlreele ª $ ou as de cada. mez.
”, AVEIRO , , ,
ª? Praça Lu-iz Cipriano . & . Maranhuo, Ceara e Parnahyba
%% e R. (los 'lhvares—l.ºandar e;?“ _ _

“%*/3 (ªhí-““ªH tºdª?, as ditas dªs 21 & %* Serviço regular mensal entre 23 e 20 de cada mcz.%; — oras &

inª [llltlllllS Tl Olllilllldd ªº Paranaguá, Desterro, Rio Grande do Sul,«e, . . . a rã-
“((ªi 1). LUIZ Ctprzmrole gªl (108 Ta— %% Pelotas e Porto [Alegre

clª. varas—ret U) 6 uzo. 53x?)
:. . .. ,_ - _ tg, l . & iªra ,% (abertas todos osldiss u eis < as $$. Senda de 2 ou 3 paquetcs por mez-
.,. as 19 rolas) _yz,

&? Impressão & vapor É?“
U " 'n
re:, LARGO amoras fg:- ? .
9% Administrador “43% N. B.—T0dos estes [enquetes dispõem de nmgnih-

+=?)- Rm ºª ª““ ª Cºª” %- $ cas acomodações para passageiros do 1.1I e 3.“ clusse,

%
É

%

 

Cartões de visita eeeeereeeeeeeeeee c leet

Com perfeição e rapidez, e'm- BllilllllllllS Hºbªl't

Pompilio Ratolg

amargº

eee/eeºeeeeeeeeeeesveeeee ª

_ Ricardo daCruz

Bento

Praça do Peixe

AVEIRO

 

Ila para compra de pro-

priedades, lpotécas,

connlgnações de rendi-

mentos, usufrutos, ete.

     

     

 

  

 

  
RAPIDEZ NAS TRANSAÇÓES

Casanova da Fonseca
   

  

   

   

  

    

  

   

  

  

   

   

   

   

Estabelecimento de mercearia.

limite, bolachas, vinhos finos e de

. mexer.

Breu preto, louro e cru.

Azeite de peixe. Utensilios;

para amanho de barcos.Cor-

doame e poleame.

Licores e aguardente.

Papelaria, objectos de escritorio

e diversas meudczus.

lleleee le ileeleeele lllllll
Patente n.º 7.845

lneendeeeeneie pele geseline geselieede, e mais senseelenel des— 3:52"

ceberle de seeule XX

O sistema WIZARD é o mais economico e intensivo de todos os pro— :llf
cessos de iluminação até agora conhecidos. como se demonstrar pelo

R. da Assunção, 6'7-«2.º

(ESQUINA DA RUA AUGUSTA)

LISBOA

TELEFONE 3418

 

   

 

  
   

       
  

Quadro comparativo do consumo

  

de diversos sistemas de iluminação,

2:000 velas de poder ilurninante.  
tomando fpor base uma lampada de

   

consumo ron URA

      

  
  

Gaz de ulha, a 00 réis o metro cubico..... 217 réis
Luz elétrica, a 150 réis o Kiloivatt. ..... 312 »

Acetilenc. & 90 réis o kilograma. ele csrboncto de

calcio ........ . . . . . . 382 »

Petroleo. & 100 réis 0 litro ........ 782 »
Luz WIZARD, o. 28000 réis os 36 litros de gs-

zolina . . . . . ......... 17,5 »

 

     
Este quadro foi obtido, pelas experiencias feitas com o fotmnetro e so- —_ ,e

gundo os dados fornecidos pela ['eratica, em Portugal. ?; :
Uma lmnpuda de um poder iluiuinunte de 500 velas Cerco]. consome só Elª.

5 litros de gasolina em 50 órasl
.

Estes numeros sãm a prova mais eloquente da superioridade do sistema. «'
WIZARD e justificam plenamente o incompnravcl sucesso que as lampadas
WIZARD têm obtido em Portugal e em todos os peixes civilisados. '

      

   

      

Pedir catalogos e informações a

Carlos Guerra
ªgente na, waste aeípaía

Escritorio: Café Brazil—PORTO

 

      

 



s ' ' . ' _ ALlBERDADE

 

      

         

_ E; .. .,er , . Í _ , : .

”";; ' ' ' &Elnmamâmnalalaamau &; .

' as Novrdades para verão

Fªbrlcªs de gelº * livraria lianiral a Papalaria ' ª —=—

Eduardo Osorno

56, llua das Marcadores, 60:13, Rua Mendes Laila, 21

+DE+

Bernarda alaS. lavras

Praça do Comercio

CMIARAS FREAS

AVEIRO

,,x f» .
-—«—;:—;-_x [+» mg.—

“ ABERTURA DA ESTAÇÃO

J. Matas Braamaamp
Engenheiro de Frigorificos

Rua turva, 232, [.º—115512011

     Banlbla del (Jenu' Barcelona AV E I R 0 . . . .
com um variado e grande sortido, escolhido nas prin-

Wªh cªmª,.i— ' oipais casos.

      

   

 

    

   

  
    

  

 

 

Tecidos de alto novidade em algodões, lãs o sedas

para vestidos.

Grande variedade em sérias e guarnições.

Blousos, echarpes, sombrinhns e cintos, grande sortido.

Gmarde deposito de espartilhos, ultimos modelos.

Kimonos, a maior novidade, grande sortido.

PREÇOS MODICOS

_ Instalação amnpleta. do Leitaoias—Fabricas de per—

. veja—adegas—fahricas de chocolate, em etc.

Alvumas refere—nc ins: Fabirca de cerveja JANSEN;

Fabrica de Conscrvas BRANDAO GOMES; Fa— . «ª

brica de Gelo de Santarem, Angra Faro, Beja *É?

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

Lisboa; Grande Hotel de Vidago; Escola Medica '

de Lisboa, Assistencia Nacional nos Tubercuio— ': [

sos; Grande Frigorifico de Bilbao, etc..

BOMBAS COM MOTOR

MUITo ECGNOMICAS

LuzGleGªÉI'JLG-ª ÇÉÍ

Nas casas de campo, aldeias e viiaa

Ultima palavra — Fafi-nil—

Livraria, papelaria e oncina de encaderna-

ção. Grande soa-tido de papeis nacionais e es-

trangeiros. Objectos para escritorio, desmho e

pinta-ra. Tabacos nacionais (: estranlqeºiros. Li-

vros em branco para escrituração comercial. Arta-

gos pam brindes. Chri em pacotes.

Deposito de tintas para escrever, marca D.

Pedro IV.

Fornecimentos para escolas.

Sempre novidades- em bilhetes posta-is ilus-

. irados e com minas de Aveiro.

C'erzwjas (: gazozas, ,

Cordas para instrumentos.

Carimbos de borracha, metal . (: sa'netes para

lacre. '

Sabonetes nacionais e estrangeiros.

Pos c pasta para dentes.

Loções para o cabelo (: peaº/amaram.

Enviem—se amostras

Maíra E“, N,

A quem procure empanar () colossal triunfo da moto F.

N. conquistado na corrida Porto-Lisboa, atribuindo o sucesso ao

incendio na maquina do concorrente, podemos responder trian-

fantcmente que nesta corrida. não só se punham a'. prova as velo-
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Y . .

AGENCIA DE jORNAlS *:* calados de (fada maqzuna,como tambem a ma ((instrucção. E essa,

?ª corrida com de-monstrar a avarenrv'rvel sapo)zªovuladr da marca F.

.
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Aignnms retrrenoias: José Tavares da. Silva RebelovSAL-

REU, ESTARREJA. J. Carlos Barros, engenheiro electricista

—FXGUE1RA DA FOZ.

(Dotooioletos l—Ni—S—Ú—

A nlelhor, & nlais elegante, & mais du-

.E N. sobre tortas as outras, porque .ao dia, com a sua sólida con-

?Éll-llgll-R. s'tnacaão, poderia -r"'e.s'1.x'tn (( todas- as cuntualuladcs que surgem

_ , Agi num percurso tao tom/o, sobretudo mama epoca de tao rigorosa

inata";m'a.

Agente exclusivo da marron F. N . no distrito de AVEIRO,

.

Jnanquim Guerra-«AWM

III-lã]- IIEEEIE

 

 

 

Deposito de moVeis, col-

 

choaria e marcenaria

"
'

“
.
?

rave], a nlais simples, as unicas que von- +DE+- T

ceram as grandes corridas do Porto “ Lis-
&: Estação de Verão

_, , , Francisca Casimiro da Silva
() aganla nos distritos ala Avavra a Vizau:

Miguel Marques Henriques CôjO—AVEIRO

Albergaria—a-Velha
___—

asa
Rua 5 de Outubro

AVEIRO

AELEGANTE

FAZENDAS

MODAS

dam aa a Casa Pavara
Rua de José Estevam, 52 e 54

Rua de ilÍe-ndcs Leite, 1, 3 e

AVEIRO

 

,, Sortido completo em mobílias, louças, camas,

tapetes, etc.

      
      

    

     

  

 

   

    

 

 

     

    

  

  

     

   

     

  

 

    

 

Oficina para execução de colchões, com pes—

soal habilitado.

Todos os artigos para inobilar casas.

Olicina, a lnelhor no genero, de Inarce—

neiro.
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junto a ria, Em caniinho paraas praias

da, Barra e Costa Nova. Quartos com aceio

e magnificas vista-s. “

PREÇOS MODICOS

Executa. qualquer mobilia por catalogos.

Espalhe,ãe. axis'baaãn La,-amigas ªn.—aa e bijoúe

bexigas.

O proprietario deste estabelecimento

participa ás suas EX.“ªªª clientes e ao pu-

blico ein g,eral que acaba de receber um
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PREÇOS MODICOS
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'ª" '- ' PARA CUSER
mªmª!“
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srnenaa lalala lia]avaliªMercearia e confeitaria
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NOVA ESTANTE DE PEDAL l “ . É É PMFESSOR DE FRANCES enorme e variado sortimento de fazendas

com — , º 3, E . . ª? e outros artigos proprios da presente es-

FRICÇÓES DE Esrnnnns DAço & o :: nsmªndsuªºªm vação, %
0 MÍLHORAMENTO MAIS UTIL QUE PODIA DESEJAR“35 © d % 1 ' . E

. __ ,Q 0 na o, aunos.

. ªs Nestª redªcçãº Sºin- Preços nlmlicos

NAO CABEM , ce forma. .;

,A NAS %% lgannng

MACHINAS 5 ªº ,

8 aí
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MAIS
P. Marquez de Pombal

Especialidade em vinhos do Porto e
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”5,233?" .. “Emo É ]líadealra,001naos e outras bebidas.

mecgiirirsaao % = & Vanildo sortido de frutas secas,

._ roms mágºª? Éãiiofggºgigã gare/4703 e chocolates.

mais.—,.a'mossmeen “Ã ; EXCELLENTE mªiªmºdºmªªººªªiªêõºªpº- Pã Bolachas naca'onaes e estrangeiras.

 

  dagogicas, de higiene e de

& conforto, para o que possue ªs

ª pessoal habilitado e casa. no ª

ponto mais salubre da cida-

ã de. recebe todas as meninas ªs

que procurem casa de educa-

ção e ensino, garantindo-lhesª

à &çªmelhor instalação e as nie—K

lhores condições de aproveita

ªmento É

ªrmam“

  
“: EM TODO O MUNDO -——Q— Chá e café de qualidade superior.

MAXIMA LIGEIREZA.

MAXIMA DURAÇÃO.

MINIMO ESFORÇO

NO TRABALHO. —0
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DOMINGOS P. GUIMARÃES

RUA JOSÉ ESTEVAM
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