
Ovar, 20._d.e. Janio, (le 1902 Numero 365

   

 

  

_ . -_ _500, é¡ ç Proprietalglo e Edltor P bl , V 7

s WM... i E¡ ' a ”POI _...... a.. . . . . . . r u i ' k ' › u ioações no corpo do jornal, 66wr6ia cada linha.

Comeltampll a .._..,.,....,................ 600 a
E Annuucioaecommunimdo¡,ñOIéísrnepeñçõmüür

éis.

F6“ do mm mm' o por“ do oww' l J l
Annunciou permanentes, contrlícSO'EIPüíal.

   

   

.._..___._-. .7-. ,A__...._T r 7.À~. _.

 

     

   

   

   

   

  

 

    

   

  

  

  

  

                 

   

  

   

   

  

  

   

  

  

   

 

' Mam“ Minado; l - _ . r ¡HPaEusAgi/JUSAÇÃO _ _ _

«Anunciar-ln nhtulittenrinpm-troce de dou exepipluu a ' a P M¡ l 211 2m P ' 25 p. c. de abatimento aos srs. assignnntes.

a '.IIEDAOÇÂDI AthSTIAÇÂñr-B. mena; , . fígfgfff': ”fg“ a __" °_'“° A _F'olh_aav31§a,2Q_Ij§iB.___

  

o merece. Merece-o pela sua eleva-

r 3. __ a, S - m_ i da intelligencia, pela sua fina edu-

\ 085a 'übesmde O eg“"lte P cação, pelo seu primoroso caracter

jecm de decreto;
e pelas suas elevadas qualidades de

_ _ ' fidalgo.. . embora sem pergami-

Paço, em 9 de Julho de 1902. nhos, como duo ñca_

Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro. Ainda não está careca, com gran-

de magua d'alguns dos seus melho-

r

mas com a ajuda de

A . (1› .-,í
1.0 re- res amigos,

1
'

tten cndo ao que Me p Santo [zum e do seu apremavel

sentou o PreSIdente do Conselho e seguro processo das ¡nsnllações,

ge Ministros, Ministro e Secreta- tem curado mvukas carecas_

!memoria do grande cidadão, em., .rio @Estado dos Negocios do Rei- Se o pincelad'o='não se conformar

mio ; Poeta! abalii'àdo litterato; mo; e ,Querendo Manifesto? P03' °§ÍhaÊoSÊuvÃÍtÃÍÍÊÀeÊZÊÉhLÍrCÍeÍlÍ
'

&álgenteromdor eleStadÍStaa que, ?Qdo splçm-ne o Efeito agudo. a ?ormular um recife corrig as dose:

'ÍÔÍsÃO 13313513.“ da' Silva Lêílão. @amor-lalpor tantcs mOtWOS _m° 'e qualidades das tintas que mais

dZAlmei'da .Garrett. - - Í' 'Slgnel 5104 Visconde ae Almelda possam fazer realçar este trabalho,

u_ .Os dotes singulares de inte'uf. Garrett: Heiper bem Determinar, gosgpaàlsfmednãarregará, em tal caSO,

dnbia ' ue o distino'uiram a, ex'. que os seus restos mortaes seJam - - . _

aofdílgría eleíação do aestrdwtmsl'ados para a Igreja de Sta-a De resto, para o effeuo das Pin-

.alqne antes d'elle'nenhuxn poeta, Maria'de'Belern¡ no* 'dia 3 de 1111110
celadas; _quer se conforme, quer

J _2, _ _ .. _ _ não, a bicha ha-de seguir, e estou

portuguez conseguira. 'exaltar-se_ É!? melmo anuo _de 1903. e que

:depoisdo grande epico, na. qugüoresta razão o misno dia se

conforme ao sentir nacional, como tenho de propôr à approvação de

o atam numerosas represent-a-

ções dirigidas às camaras legis-_

latiras, não chegou a, ser votada,_

considerando-se . escusado_ que o

fosse, por isso que imrnedíatal e

espontaneamente" o governo 'as-

seg'urou, que 'a tomaria. em con-

sideração para ser prestado aquel-

le 'honrosa tributo á- inolvidavel v

   

    

   

   

     

 

k. Finalmente' foi' feita justiça a

A. esse grandioso ;vulto que em vida'

se .chamou Visconde de Almeida

Garrett, honra e gloria 'das letras.

'portuguezas;› eminente orador,

eximis 9.06% primrospjlgisratq

~e notas/,el estadista.
t l l _

. . Foi- ànalrnente decretada a:

“ itras'ladaçãodos rest
os mortaes -de ,

Garrett _pago-Pantheon dos Je-i

.-.ronymoàí. õíquíe significa? paga-'

ñ mento »de uma diyida de honra'_

contrahida. por. _todos os portu-

'~ "gueZes- desde o-dia da !morte de

quem, , por fórma tão distincta,
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certo de que sua ex.a não a mata,

embora tenha de empregar para tal

dedicou tamanho culto¡ a riqueza¡ oonsrdere de festa nacionale gran-

' e' gala-'psra'todos os efl'eitos _do

lim o vermifugqlfanestochs. . .

.1 i.. . : o .. .. z y. , - . @cientifica _e _litt'eraria das suas" _

elevada e altrmsta, nobilitou moh-raso tomamhoma e glgña estylo. _ x

Patria queMím bCTÇO-
' O Presrdente do Conselho de

. \..d'a-na ão. l .. _ _ i

vae wlmme'dçxanç
ar-lunlo Mn: o Visconde de Almeida¡ 'Miuistros, Ministro e. Secretario

de Alexandre Herculano, Camil-

._ ,, ç _ , . . v 4 Garrett foi tambem um benemei 'd'I'EStadO dos Negocmã do Reino;

.Í .1° ?333310 'Bianco e ?mm-s. Em' rito; o seu patriotismo efervorosa 553m¡ 0 tenha entendldo e faça

Í 0?“?le e eFCÊISPS. hmm?? de_ dedicação ácausa' _da liber'aade, executaç. . g

'T' ¡gt-ms -es-se'grandç Paulo“? .pala.- lcomriseo .devida e ruína' da sua “Paçol'eing de'jíllhó de 1902- *-

'dino @WWW da causa' làberal'* fazenda, osrelevantesserviçosnoe*Bm-*571mm ROdOZP/m Him“

?Wemdeémuf mel““ a É“ mais'variadosra'rnos-da ad'minis-" &bem; . v ~ -

..svldi *E959 ?3.5Ê9;.. ?sasçqs Proipms tráçãó Publica?, _na Eliplomaçía 19._ 1“ _ ' '

;._âhafãfeSj ,a -i aeçfétoi não só a no parlamento, que tantas vezes, ; a

v' 'í cala ?e e” r «"- -~ ~ deslumbroueourms fulgores da-

“medula que tornoup “me do sua. eloquencia, e o poderoso in."

z exrmbqltãefatoganha
m”: pf"" “Rum, qpeitã'o'beneñcaníenteexer

ê j ' '

tl“ a “asia.ãçaç' _ce'u'nas lêttras patria'sç iniciando"

mas tambem Ó nbbçe mem em? nova era. da 'poesiae cream _.

' "d-o cçmçulp* que O-refçrçqdou-ç doo theatroz moderno, o fazem _ _ . ç

que““ -anmsameme
cumpnu credor com larga “um do nosso bre, d'uma intelligenma c?Iara e culta,

- “a“ @messadeita no rlamento i. . . . v ._,¡sem_arrevezamentos e arte nova

2,' qugúdo ›mspbndeu~ aoür_ conde ãeãspelto' reçonhemmçntç ç gran avariadla| os seus olhos pe uemnos,

= 2› .r -i 0- __ mas VWOS e penetrantes, zem tu-

.elgç .Valçpçês-Sçbre este assgmpto' v Não !podia pois o governo dei- do.,F_iça-lhe bem a barba loira, cer-

POT ser de completa acmallda: xa¡ de agir'mn immedmta “qui. rada e abundante, a emoldurar-lhe

emenda ao convite, e tanto mais o resto algo sympaihico, para não

de damos hoje publicidadã a eslse
1h h b . Al

”L H "' ' ' P63'
. . o ; e c amar omto. to e ma ro,

l' :13226521133: ::Bãã
bãáfn :e que .que @Slice-lhe 9m falto eo? :and: saémpre correcto no'_ Vestir, semgpre

;É .. › v ; i hé_ «ue ao milha_ line??? .n uma_ _reprefi'ãn 39 0 i 3_ _amavel_ com os amigos e até com

'-êifíê-dqçgmre-on
' : ., ..¡; _ugocxedade _htteraria A Almeida_ aquelles que o não são, é um ver-

;aumento @OLmal-OÍ 'lumero' Garrett“ em que 9113, expressa. dadeiroçjidalgo, que muito se preza

' i' l mente declara» não pretender n'en.› . . , .A 'a _ ;ENE-OR
_de o ser... sem pergaminhos; Es-

v :a . H _.23 _i Sw _,: ..3, 1._ J_ _teve em tem* os que já lá vão, para

;_- ,_ _, A 1.; - _ _ “hum wxúêo db E5636” nas des_ !ser ,cura d'a mas, mas como des-

;Na &smidaieamara (108... dl- .pezaqda “6816113950, quere-clama crêsse da regeneração da humani-

gdos'pares'tdo reino de 2 (le-maio 'em .nome'do reconhecmlento Em.: Ilíada_ Pe¡al agua bem?“ t°m°u uma
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i Conselho nlstrlctal

de Agricultura

 

No dia n ínstallou-se o conselho

d'agricultura d'este' districto sob a

presidencm do snr. secretario geral,

no impedimento do snr. governador

civil. . , ' .

0 conselho elegeu os ex.m" snrs.

conde da Taboeira e Alvaro Couti-

nho para fazerem parte da .commis-

são executiva e conferiu a essa com-

m'issáo todas as auctorisações ne.

cessarias para representar o conse-

lho no intervallo das suas sessões

ordinarias.

-A camara municipal d'este con-

'celho na sua sessao ultima, havendo

concedido a escusa pedida pelo vo-

gal eleito, bacharel Pedro Virgolino

Ferraz Chaves, com o fundamento

de ser sub-delegado do procurador

régio e não puder auzentar-seda

comarca sem licença dosvseus supe-

riores hierarchicos, elegeu, em :es-

crutínio secreto, Sara vogal.do con-

selho districral 'agricultura o im-

portante proprietario e nosso illus-

tre amigo, bacharel Gonçalo Huet

de Bacellar Sette-Mayor Pinto ' Gue-

des. r . '

A eleição não podia ser_ mais acer-

tada, pais o dr. Gonçalo Huet reune

em si todos os requesitos essenciaes

para o desempenho de tao elevada

missão.
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(3_ Sensato como poucos, intelligen-

*.-

S. Palo da 'Porteira

Viagem de recreio

 

n.. ~ -› ›« « . “dm-w v _ org-,auto não de en. ;nova orientação', e ahi ov'erhosihoje

_9thth “PrçÊGn a .um,m°' 311?”,eutüxsaçãoqe islaüvap _ a, applicar__as aguas medicinaes e

cgnnãazndo o ggyerpo a' .m- e 9.8 . g .. _ " 'mais preparados phármacologicos,

:3- &957%; 95 ;39.3.1393 ?north do Ao magna?“ coraçao de VOS' *com a ñrme consciencia (e tem-n'a,

unem “Visconde del _Almeida 5.3 M3395”“ e _ao se“ entfanha'í _posso garantíl-o) de prestar um bom

:15 Garret'aejain trasladadeepara *o .do amor .por. todas as_ glorias pa-pvlge'grande serviço' ao prOXimo.

.J. .iñthwn Jeronymos,; e .v que tri”, serássmduyjd¡ mu; grata¡ .1; Ainda está solteiro, mas qualquer_

.tags ., ;A - - :li v ut ge“ _gx-u“¡BBima homem¡ 'em a_ di_ galga para _o rol dos homens

. *' ódio em. _(199 É”? 6,_ 5]_ . i ' ', g casados; (Que grande ale'grào sen.

_il açtqmolepipe. seia:: .congrderadq, QPÊW'ÊÊHÊQIÊQSÍÊÂÊQÇFH'O ?Pine _ tiu agora uma pessoa que eu ca

_ç ;rascme nacional. , ; .QÊWSEBÁQBÓF 15§9'90m 31??“ ' sei. . .) __ “ ' Çontinúa añirmando-se que a fes.

mada todo .0.410th s animaiãllmlllmàlãllãêaçül * “Idade ¡daãfgfreira revestirá' no”f.” _l- .'



' 2
W
M
,

presente anno desusado brilho, não

se poupando, desde já, a commissão

a importantes serviços añm de lhe

dar o maior luzimento.

Está já definitivamente resolvido

a vinda de um comboio especial de

Lisboa a Aveiro e Estarreja por oc-

casião d'a uella romaria.

A parti a será de Lisboa (Rocio)

em 6 de setembro, ás 12 horas da

noite, regressando de Estarreja em

9, às 3 horas da tarde e de Aveiro

ás 4 horas. Os preços de ida e volta

são de 3$ooo réis em 3.' classe e

4$ooo réis em 2.8.

*O

'Era-ways entre Por-to

e Aveiro

O movimento de passageiros no

mez de maio ultimo n'estes com-

boios foi em numero de 1092824 nas

tres classes e a receita respectiva

foi de II:096$900 réis. Comparado

este movimento com o de egual

mez do anno de 1901 dá um au~

gmento em passageiros de _24:181 e

em receita de 1:467$i7o réis_

Diz~se que o actual'horario dos

comboios :tramways›, que _muito

satisfaz o publico, será mantido na

estação invernosa.

4--

Mora-lentos

Consoante se vê do respectivo

annuncio a arrematação, por meio

de aforamento, das 49 glebas que

ficam a norte do caminho denomi-

nado do Lamarão e que compre-

hende parte da sementeiras novas

assim cognominadas e parte da

matta da Bicha, tera logar pelas io

horas da manhã do dia io de agosto

proximo na sala das sessões cama.

rarias d'este concelho.

..___*
--_-

Lei do sello

A «Bibliotheca Popular de Le-

'slação›, com séde na Rua de S.

giamede, iii (ao Largo do Caldas),

Lisboa, acaba de editar a' Tabella

Geral do Imposto do Sello, seguida

do respectivo «indiceq é a unica

edição que tem «indice›, e porisso

a de mais facil consulta. O seu

custo é de 160 réis (franco de porte).

-__o---

Reintegração

Na ultima sessão camararia tomou

a vereação conhecimento do reque-

rimento, ha tempos, apresentado

pelo bacharel José Nogueira Dias

de Almeida, d'esta villa sobre cuja

materia havia superiormente con-

sultado;.e, em harmonia com a dou-

trina do Acc. do S. T. Administrati-

vo, das Instrucções emanadas da

repartição politica e civil do Minis-

terio do Reino e § unico do art.

447.° do codigo administrativo vi-

gente, resolveu reintegrar o reque-

rente no logar de medico do parti-

do de que fôra, em face da doutrina

do citado Accordão, illegalmente

demittido, marcando-lhe para a no-

va posse o dia 23 do corrente, pelo

meio dia, o que vae ser levado ao

' conhecimento do requerente.

_-_+_

llellioras

Depois da impertinente enfermi-

dade que por tanto tempo o reteve

no leito, entrou, felizmente, em fran-

ca convalescença o nosso respeita-

vel amigo, padre João d'Oliveira

Saborino.

Sua rev." tenciona rezar hoje a

sua missa habitual na capella de

Santo Antonio.

E' com o maximo prazer que re-

gistamos aqui as melhoras de tão

venerando sacerdote e fazemos vo-

tos pelo seu completo restabeleci-

mento.

pu*-

í A DlsClJ-bb'ÀO

All.“

-Í

Fez annos no dia ' t7 do corrente,

a sm.“ Maria José Ferreira Corrêa,

esposa do nosso amigo e correligio-

nario João da Graça Corrêa; hoje

passa o anniversario natalicio do di-

gno escrivão de direito João Ferrei-

ra Coelho e no dia 23 o do nosso

bom amigo dr. Antonio d'Oliveira

Descalço Coentro.

Felicitamol-os. .

--_---~---

Actos e exames

Fizeram acto e exame durante a

ultima semana, ficando plenamente

approvados:

Na Universidade, Antonio Fane-

co Fragateiro, 4.0 anna juridico;

No Lyceu Central de Coimbra,

Antonio Baptista Zagallo dos San-

tos, sahida do curso geral dos ly-

ceus.

No Seminario dos Carvalhos, José

d'Oliveira de Pinho, philosophiu, e

Antonio Augusto Pereira de Rezen-

de, physics.

Nossos parabens aos briosos aca-

demicos e suas familias.

*-

Achado

Foi encontrada no dia 3 do cor_-

rente uma certa quantia em dinhei-

ro na estrada entre Vallega e Avan-

ca.

Quem a perdeu, pode procural-a

na residencia do snr. abbade de Val-

lega.

#-

Obi“

Sepultou-se segunda-feira passada

no cemiterio-municipal d'esta villa a

snr.” FranCisca de Sá Pereira, irma

do nosso estimado assignante snr.

Antonio Ferreira Marcelino, a quem

apresentamos nossas condolencias.

...M-_-

PCM

Foi muito satisfatorio o resultado

do trabalho de pesca na costa do

Furadouro, durante a finda semana.

_-*-__

Nascimentos

Deu á luz na quarta-feira ultima,

com teliz cinto, uma robusta creança

do sexo teminino a ex.“ D. Maria

Adelaide Estevão Aralla, extreme-

Cida esposa do nosso dilecto amigo

dr. Pedro Virgolino Ferraz Chaves.

-Tambem teve a sua délivrance,

dando a luz, com não menos felicn-

dade, no principio da semana, uma

creança co sexo masculino a ex.'m

D. Antonia Valente d'Araujo, ex-

tremosa esposa do nosso bom ami-

go, ur. Francnsco Ferreira d'Araujo.

Aos paes das creanças apresenta-

mos os nossos cumprimentos.

_______,___

llotel do Furadouro

Como já noticiamos Silva Cervei-

ra, proprietario do cafe-bilhar e ho-

tel do Furadouro abre amanhã ao

publico os seus importantes estabe-

lecimentos, commoda e decentemen.

te montados n'aquella praia.

Na presente epocha balnear Silva

Cerveira, a quem indubitavelmente

muito se deve o incremento notado

na nossa praia nos ultimos annos,

faz a abertura solemne dos seus

bem montados estabelecimentos Com

a oñ'erta de um jantar á imprensa.

Pela nossa parte desde já agrade-

cemos a amabilidade da oii'erta e

taronos-hemos representar n'essa fes-

ta que, avaliar pelas dos annos an-

teriores, deve ñcar gravada indelen

velmente na memoria. de todos os

convivas.

 

Inspeoções

Na proxima quinta-feira, 24 do

corrente, começa a funccionar no

salão da camara a junta de inspe-

cção do districio de recrutamento e

reserva n.° 24 aos mancebos d'este

concelho, recenseados no corrente

anno, a qual'é composta pela fór-

ma seguinte: tenente coronel Bo-

bella, tenente Castro, respectiva-

mente commandante e tenente do

mesmo districto, D. Miguel de

Alarcão, capitão do regimento de

infanteria n.“ 24 e dr. Adriano Pes-

sa, tenente-medico do mesmo regi-

mento.

Os mancebos que teem de se

submetter á inspecção sanitaria nos

dias que vão designados no respe-

ctivo edital-annuncm devem sollici-

tar a tempo as suas guias na secre-

taria da camara e não deixarem pa-

ra a ultima hora, afim de evitarem

qualquer transtorno que lhes possa

advir pela grande aff'luencia de ser-

Viço.

A proposito e para que chegue

ao conhecimento de todos os inte-

ressados devemos tornar publico

que, pelo ministerio da guerra, foi

determinado que os mancebos re-

censeados no corrente anno, pelos

concelhos em que a inspecção sa-

mtaria se realisar nos mezes de ju-

lho e agosto, poderão ser inspeccio-

nados na séde dos districtos de re-

crutamento e reserva, de 2 a 5 de

novembro, se provarem perante os

commandantes dos mesmos distri-

ctos que foram contratados para

servir como tripulantes em navios

mercantes, antes da publicação do

regulamento de 24 de dezembro

ultimo, sem embargo de entrarem

no sorteio na occasião em que este

se realisar para os mancebos recen-

seados pelas mesmas freguezias.

Egual concessão é feita aos que,

nas mesmas circumstancias de re-

censeamento, sahiram para paiz

estrangeiro antes da publicação do

citado regulamento, se não tiverem

regressado ao reino até á epocha

da inspecção nos concelhos em que

forem recenseados.

Aos mancebos a que se referem

estas disposições não é applicado o

disposto no artigo 79.o do regula-

mento, salvo se faltarem á junta na

epocha que acima mencionamos, a

a 5 de novembro.

----.----

"MIO

Na noite de quarta-feira passada

chegou a esta villa o ex.” dr. Fran-

cisco Augusto Lobo Castello Bran-

co, juiz de direito ultimamente

transferido para esta comarca da de

Valpassos. A' estação dos caminhos

de ferro foram aguardar a chegada

de sua ex.a o juiz substituto, o dr.

delegado, contador, escrivães e oii¡-

ciaes de deligencias que o acompa-

nharam até á habitação do digno

delegado do procurador régio onde

ficou hospedado.

No dia immediato tomou sua e¡.'

posse com a assistencia de todos os

funccionarios do juizo, fazenda e

audiencia.

_+_

Festividatlea

Com o luzimento dos annos ante-

riores, effectuoucse no preterito do-

mingo, na egreja matriz, a annun-

ciada festividade em honra do Sa-

grado Coração de Jesus, a qual re-

vestiu o maximo explendor.

A decoração do templo estava

magestosa, alliando ao bom gosto

um aspecto deslumbrante.

Esta imponente solemnidade prin-

cipiou por aquella sympathica festa

das creanças, que pela primeira vez

 

----.---- ,ia tomar logar a meza eucharistica.

* Pelas 7 horas da manha uniram estas

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

procissionalmente da capella de San-

to Antonio em direcção a egreja, en-

toando durante o trajecto aquellas

sacras canções que'a todos nós faz

avivar saudades.

Cerca das 9 horas foi-lhes all¡

ministrada a sagrada communhão.

Antes d'esta cerimonia o orador fez

umas referencias commoventissimas

a respeito da religiosidade do acto.

Os dois sermões prégados pelo

rev. Dias Silvares agradaram muito

e a procissão foi concorridissima,

encorporando-se n'ella as creanças

dos dois sexos que n'esse dia rece-

beram a primeira communhão.

A parte musical foi confiada á

philarmonica Ovarense.

Na freguezia d'Avanca_ realisaram-

se na quinta e sexta-feira passada

ruidosos festejos dedicados a Santa

Marinha, padroeira d'aqueila fregue-

zia.

Ao arraial da noite de quinta-feira

añluiu iiumerosissima concorrencia

de forasteiros, levados, talvez, a

maioria, pela grande fama que pre-

cedia as duas bandas musica'es que

alii tocaram, a do regimenio d'infan-

teria 24 e a de- S. Thiago. Real-

mente estas musicas foram muito

apreciadas e ambas se mantiveram

á altura dos seus creditos, sendo

muito applaudidas. A illuminação,

que estava profusameute disposta,

produziu um effeito brilhante. Foi

queimada grande quantidade de fo-

go.

-Na risonha freguezia de S. Vi-

cente de Pereira festeja-se hoje,

com desusado brilhantismo, Nas-sa

Senhora da BoacNova, como o afiir-

ma o nosso illustrado correspon-

dente d'aquella local dade.

-Tambem se effectua hoje, na

visinha freguezia de Vallega, a fes.

tividade do Santíssimo, que consta

de missa solemne, vesperas, semões

e promssão.

Assiste a philarmonia Boa-União,

d'esta villa.

-_-›-c---_-

Festa do nar

Consta-nos que um grupo de de-

votos d'esta villa se reuniu em com-

missão para levar a effeito a reali-

sação da romaria do Senhor da Pie-

dade na costa do Furadouro, mais

conhecida entre nós pela festa do

mar

Tambem nos consta que esta ro-

maria, a fazer-se, terá logar nos dias

13, i4 e i 5 de setembro proximo.

Ah¡ fica a noticia aos romeiros

aficionados das festas da beir-mar

--_-.---_._

Publicações

Maravilhas da Natureza-Pela

arrojada Empreza da Historia de

Portugal, de Lisboa, foram-nos en-

viados os fascículos n.°' 81 a 85

d'esta interessantissima obra de A.

E. Brehm, editada pela mesma em-

preza.

_Maria da Fonte-Temos pre-

sente os fascículos u.“ 4¡ a 50

d'este romance historico de_ Rocha

Martins, com o ultimo dos qu'aes

terminou o 1.' volumegecelde toã

lente obra, a qual é editada Pela

importante Empreza do Recreio, com

séde na rua de D. Pedro V_ '34 a

88, Lisboa, custando cada um d'es-

tes fascículos semanaes 4o rei..

Tabella Geral do Imposto do sel-

lo-Acaba de ser publicada pela li-

vraria do snr. Francisco Romero¡

estabelecida na rua de S. Paulo.

192 a 194, em Lisboa, a nova Tabel-

la Geral do Imposto do Salto, ap-

provada por carta de lei de 24 de

maio passado. disposta alphabetica-

mente n'um volume de 60 paginas,

nitidamente impresso.

Acha-se á venda em todas as li-

vrarias, sendo o seu custo aco réis.

Deposito na dita livraria editora.



 

”carrear para o -lardomesticoa espe-

tesu- .

, _matriz d'esta freguezia a Senhora da

_ nm dos mais abal'

“901511903.
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*Noméz dejuhho, o'morimento da po-

pulaçño n'este concelho, foi o seguinte: A

Nascimentos 77, sendo Sâ'do ân-
i

culirio e 38 do feminino. I. . x

l. -i ' '

: ,j

Casamentos 16-.

Obitoe 29, sendo 14 verões e 15 femea..

canos m' roms:

De 90 e 100

Atejn'nnoog U_ ,- (J '415- Ê

De2n103n'nosi. - 'o'- o

“De.10¡30..r- 9 o -n
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De40n50' lv' . . é. 52-

9015“?39'mm52 -. ',-44
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De70e80 › o - o - 5

10380830“ o 74 .- r o i

l . '. c u 1

29

OBITOS POR [MUSA DE IGRTE:

'l',nhereiilose pulmonar ." . 1

Leprn tuberculosis. ' . . 1

Hemorrhagia cerebral. _. . 1

Lesão do coração .' . . 2

Pleurisia . . . . . 1

Sur-como intestinal? . . . . 1 _

Dion-bee em cremes . . . 1

Volvulo . . . . . . . 1

Debilidede oongenite . . . 1

'Debilidade senil . . . . 1

Causas ignoradas . . . . 18

29

GR“SFONBEXGHS
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S. Vicente, 8 do jllhli

_ (Retomada)

 

Pedindo venia ao illustrado reda-

ctor do Sympathico hebdomadario
«A

Discussão», venho hoje* com uma

mamcheia de noticias fresquinhas

que nem a d'ESpinho Viva a saltar

no aconchego da canastra da gar-

rula vendedora.

Dever-aprontar e \occasiatn 'ãue

'ora'faza'da'àê 'nte offerece; por ue

como esta poucas terei em S. V1-

cente, uma aldeia onde a pacatez é

distinctivo de todas gente séria, _pa-

ra esgrafiar, currente'calamo, !meia

duzia de periodos attinentes a levar

ao conhecimento dos meus benevo-

los e attenciosos leitores o que de

mais importante tem occorndo na

classica terra de Pereira. _

-Está em ferias a academia cá

da terra, e ainda bem-que compas-

ta de cinco estudantes, nenhum' quiz

ctral raposa, que n'estes tempos

da' defêao. ao menos, e .o phantasma

terrilico de todos os filhos de Mi-_

nerva. Nem outraxcpusa de esperar

era dos señs sentimentos de repazes

briosos, nem dos seus creditos de

estudantes applicados e intelligen-

ACá estão; noir, cheios;- dfalçgria e

plenos d'enthusiasmo; causa gosto

vdmmueiarow @esta?seus epor

.esses.mmpos.no intuito _ouvavsl de

retemperar depauperadas _forças e

de 'espancarcorn o 'oxyg'equa al-

deia' o 1ar corrompido das cidades.

"Bemvindos sejam, e pelo trmmpho

alcançaddd'e pela'prova testemunhal_

que acabam de dar da sua intelli-

gencia 'pers icaz e constante appli-

rece' ” rn ...parabens :sinceros

e cordeae. . _ .

. #No diezao d'eete; renomeie-se

com pompa desusada_ na ,egreja

Boa-Nova. Na vespera haverá ar-

ataial, constante -de fogo d'artrñcio

izados pyrote-

illuminaçào a veneziana

por um perito da arte e despiquq,

musical em. que tornarão parte as'

efetuadas musicas de S. Thiago e de

Cucu'aes, o _

horas] defü'ídfugida. Comte-n '

'7 ví 3,',

qual_ durará até alta ,ç

A V DISCUSSÃO

W
M
#

que ,para _policiar o arraial tanto de

dia como de ponte, ,o digno adm¡-

nistrador do" concelho requisitará

umarçfor,ça__do _24 d'infanteria d'Avei-

são. justo.; o 'alvitre de s.

@rica s i_ verdade não lhe rega-

?teàrenibs geoer attenta a neces-

dia cada vez mais

duramente'sevâe fazendo sentir da

policia nos arraiaes, para conter nos

limites da ordem e da harmonia al-

guns dlSCOlOS que parece respirarem

a plenos pulmões odios, Vinganças

e rancores. ' ' v '

No dia haverá a festa religiosa do

costume, e depois da prociSsào con-

tinuará o arraial, subindo de novo

aos seus coretos as musicas, execu-

tando mais lima ve'z as melhores e

mais mimosas peças do seu esco-

lhido repertorio.

-rTem passado algo incommoda-

;.itlo,'§~victima'_ld'urn desastre que lhe

l podia " ser fatal, o meu sympathico

amigo e illustre patricm, ex.m“ _loa-

quim Alves da Cruz, um caracrer

impolluto, coraçao de pura agua e!

alma d'oiro de lei. Felizmente, gra-

ças á rigorosa dieta a que volunta-

riamente se sujeitou, tem experi-

mentado melhoras senswels e con-

sideraveis, com o que muno folgam

todos os seus amigos, e tio bem, a

pouco trecho', vêr-ol'completamente

restabelecido,-~oique_ do íntimo d'al-

ma lhe appetegél _ -

_ -_A trovoada pavorosa, que tão

assignalados prejmzos causou pelo

pauz todo, ,tambem por_ aqui pôz

em sobresalto todas as gentes com

o seu medonho rtbombar; acompa-

nhado de uma quilaria de relampa-

"gos successivos como poucas vezes

_ternos_vist'o.- Não ha' desgraças pes-

soaes a lamentar, se bem que, com

todo o pezo da sua incalcutavel for-

ça, caiu uma descarga electrico no

logar de MOugumho, estilhaçando

dous grossos pinheiros.

-A agricultura vae bastante atra-

zada, o que descontenta deveras os

lavradores, que muito' receio têm

do anno nào ser tao abundante,

como (a principio, presumiam.

Os vmhedos, actualmente bastan-

te atacados do mzldio e outras mo-

lestias, não promettem muito, e isto

com certeza devido á irregula-

ridade ua estação que atravessamos.

_No proxmru mez d'agosto cele-

bra a sua Missa Nova, com toda a

pompa, para o que já prin'c1piaram os

preparativos, na egreja matriz d*es-

ta. treguezm, o novel levita Jasé Fer-

n ndes dasilva, _que na sua carrei-

r, mic-Mn; tem _evrdencmdo que

site 3 uma' intelligencia robusta e

um espirito culto.

No povo da freguezia, pela proxi-

ma 'realisação d°este .faustoso acon-

temmento que vem marcar uma no-

va era nos annaes do povo da terra,

que não se recorda de facto seme-

lhante, lavra grande animação e

muito enthusiasmo. Nas vesperas,

nào me faltando lazer, envrarei no-

ta *circutns'tediadar Au revoir.

C.

, _ LIfiERATURA

 

não coins: nnnn

(4' menina C...)

suomeoúm”'

Tão fascinadora,

Devaneadora V_

A; »samsung

saiu? ¡ei-a 'hein bella"

A face de "053

' 4 e ~ tãoformosa,

a

E

Novel mariposa,

Que temas voar,

Sê mui cautelosa;

Não se vão crestar

Teus vôos de rosa:

Não queiras amar.

Bemposta, 1-7-902.

Manoel de Quadros.

 

;anunciam O

Edital
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Antonio dos Santos Sobreira, Bacharel

formado em llircilo pela Universida-

de dc Coimhra e Presidente da Ca-

mara Ilnnicipal do concelho d'0var,

etc.

Faço saber que, no dia 10 do

proximo mez d'agosto, pelas lO

horas da manhã, na sala das ses-

sões d'esta Camara, se hade pro-

ceder, em hasta publica, ao afo-

ramento de parte dos terrenos da

antiga Matta municipal, que ñ-

cam ao norte do caminho do La-

marão, incluindo parte do terreno

denominado matta da Bicha, si-

tos n'esta freguezia e villa d'O-

var e divididos em 49 glebas,

que serão arrematadas em sepa-

rado ou reunidas, conforme me~

lhor convier aos interesses do

municipio, servindo de base para

a arrematação o valor dado pelos

reSpectivos peritos.

As condições da arrematação,

assim como o auto de medição e

avaliação e planta dos menciona-

dos terrenos, estão patentes n'es-

ta secretaria, todos os dias uteis,

desde as 9 horas da manhã ás 3

da tarde, até ao dia supra men-

cionado, afim de poderem ser

examinadas por todos aquelles

a quem interessar.

Para constar se passou o pre-

sente e outros de egual theor,

que vão ser affixados nos logares

publicos do costume.

Ovar e secretaria da Camara

Municipal, 8 de julho de 1902.

E eu, Abel Augusto dc Souza e

Pinho, secretario, o subscrevi.

Antom'o dos Santo: Sobreira.

(397%

 

Arrematação

(l .° PUBIÍCAÇÃO)

No dia 3 de agosto proxi-

mo, pelo meio dia e á porta do

tribunal judicial d'esta comarca

por deliberação do conselho de

familia tomada no inventario

orphanologico a que n'este juizo

se procedeu por fallecimento de

Manuel Luiz Baptista de Pinho,

que foi de Porto d'Egreja, de

São Vicente, se ha-de proceder á

arrematação d'uma leira de terra

lavradia, chamada a Borbulha,

J 

3

ferida freguezia, avaliada em du-

zentos e trinta e seis mil réis,

pertence em ' partes eguaes aos

menores Emilia e Manuel, filhos

do inventariado, e vae ser pracea-

da pelas tres quartas partes do

seu valor ou seja pela quantia de

17755000 réis. Pelo presente são

citados, quaesquer credores in-

certos do casal. ' "

Ovar, 12 de julho de 1902.

.Verifiquei a exactidão.

O juiz de direitoL° substituto,

Descalço Coentro.

O escrivão,

?bão Ferreira Coelho.

(398)

Editos de 30 dias

(L-PUBübAÇÀO)

 

No juizo commercial da co~

marca d'Ovar, e cartorio do es-

crivão Freire de Liz, correm

editos de trinta dias, a contar

da segunda publicação d'este

annunCio no Diario do Governo,

citando todos os credores incertos

e tambem os certos joão Fernan-

des dos Santos, viuvo, do logar

do Outeiro, freguezia de Macedo.

e Francisco Fernandes Ramalho,

casado, do logar da Boa Vista,

freguezia de Esmoriz, que não

acceitaram a concordata proposta

por Manuel dos Santos Graça,

negociante e mulher Maria Fran-

cisco Ferreira, do logar d'Além,

freguezia de Maceda, para no

prazo de cinco dias, posterior ao

dos editos deduzirem por em-

bargos o que considerarem do

seu direito contra a concordata,

nos termos do artigo 124 do Co-

digo de fallencias.

Ovar, 12 dejulho de 1902.

'Veriñquei a exactidão,

O juiz,-1.' substituto

Ducalço Coentro

O escrivão,

Antonio Augusto Ffaire de: Liz.

(399)
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Agradecimento

Antonio Ferreira Marcelino e

familia agradecem a todas as pes-

soas que os cumprimentaram por

occasião do lallecimento de sua

irmã e tia Francisca de Sá Perei-

ra e acompanharam esta á sua ul-

tima jazida, protestando a todas

a sua gratidão.

Ovar, i8 de julho de 1902.

 

Agradecimento

Oabaixo assignado, na imposc

sibilidade de poder agradecer e

cumprimentar pessoalmente as

pessoas que se dignaram visital-o

durante a sua doença, vem fazel-o

por este meio, confessando a to-

dos a sua gratidão.

Padre ?cão d'Olivaira Saborz'no.

'situada no logar da da-  
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