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l l p l .

^' IAésim não obstante os deveres
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Anno XIII Ovar, 14 de Julho de 1907 Numero 621
7...,...

 AEMQiê §F§A0
w' ASSIGNATURA

l

Auignpturaemonr,semestre........
...... bOOréia i

Comutampilha.............. . 600 ~ l

'l

   

...--a-a-c

l ' Proprietaro e director , PUBLICAÇÕES

› V i Publica ões no cor io do 'or-n l 60 rms c: d linha
, , q , l v i J a › b a -

D05 i Annuncioa o comunicados, 50 réis; repetições, 25 rola

Composição é i'll-tm"“ ¡ Annuncioa parmanentea, contracto especial.

llPRENSA ClVlLISAÇÃO L¡ 26 p. e. de abatimonm aos ara. anaisnnutes.

Rua de Passos Manoel, 2]¡ a 219-Porto Folha avulsas, 20 rúia.

   

rm db reino'aocrooce o porte correiõ.

Pagamento adiantado. ~

&anunciam-ao obras litterarias em troca de doi¡ exemplares

Raw! _E_ “M'N'SÍMEÃÊ-“t ?UBWE'WNLJ  

  
.-

 

NOTlClARlO

  

Ovar, |3 de Julho da |907 homenagens ao herdeiro da coroa Abt'lu'se› POÍS. 0 cofre das graças'

no momento da sua partida para l P3“ a comecuçio do al'nejado in-

! tento. Firmou-;e Verbalmente o com-
   

            

  

 

  

        

    

  

  

   

 

   

   

    

  

as nossas possessões africanas em ¡

viagem de estudo certo que,

para darem cumprimento a esse

acto :de civismo e bonhomia, te-

riam que se avistar com El-Rei e

o que é mais com o seu governo,

a quem os mesmos deveres obri-

gariam a saudar, e bem gotejan-

te estava ainda o golpe incleznen-

temente aberto sobre todas as re-

galias populares pararque os che-

fes dos partidos monarchicos Op-

posionistas olvidassem esse acto

afírontoso vibrado ao seio dos

partidos e da grande maiOria da

Nação.

E, dadas as circumstancias es-

peciaes em que se encontra o Rei

e o Povo mercê dos actos de des-

potismo a que o governo d'aquel-

le submetteu este, não havia que

hesitar no¡ caminho a seguir. A

abstenção aos' actos officiaes im-

punha-se aos chefes da Opposição

monarchica e .assim o compre-

henderam todos, sendo até para

notar; que alguns marechaes dó

partido progressista deixassem de

seguirw nobre exemplo do snr.

promieso de que seria ampliado o¡

concelho de' Espinho, arrumando-sed

lhe tres fregnezias da Feira e a de

Esmoriz do acaso concelho, para o

eñeito de ser creada uma nova co-

marca com a séde na cabeça d'a-

quelle concelho. Segundo esse pa-

cro Ovar seria ainda mais cerceado.

transferindo-se para a Feira a fre-

guczia de S. Vicente de Pereira añin

de calar o chefe franquista snr. Vaz.

Seria este n preço da appetecida e

encommendada manifestação, que,

nñnal, se tramformou em verdadeiro

e genuíno fiasco.

Uma alma damnada, verdadeiro

sacripanta de sachristis, olvidando

os favores recebidos para conseguir

um hello beneficio intra-muros, ves-

te a pelle do demonio, desmascara-

se, torna-se franquista, e eil-o em

campo a cOmbater pelo seu deside-

ratum, fingindo ignorar que esses

seus trabalhos de sapa seriam inva-

lidados', como hão-de ser, pelo es-

forço unanime, conjuncto de todos

os munícipes de Ovar e até da tota-

lidade dos povos de Esmoriz, que,

por muitissimas razões, desejam e

querem pertencer ao concelho e cu-

marca de Ovar.

0 jogo felizmente foi a tempo des-

coberto e a tempo' ha-de ser apurado

para que cias sejam postas á infa-

missima i eia que tartufos de alto

jaez pretendem levar a cabo. .

Os seusnomes serão apontados á

execração publica na melhor oppor-

tumdade e haldadoa, queremos

crel-o, serão os esforços dos dege-

nerados que se vendem á politica

para conseguirem o engrandeci-

mento d'un¡ concelho extranho com

o depaupcramento do nosso.

Com um só homem se levantarã')

incontroversamente todos os mumá

reipes_ sem distinção, de partidos pa-

ra protestar energicamente contra a

esp'oliação «que lhe querem fazer

meia duzia de energumenos, ñ hns

abastardadoa uns, intruzos intrujõss

outros.

E' uma questão de patriotismo,

d'amor pela terrorista. a' que ae nos

depara. Por isso alert; ovarenaes.

E' inadiavel terçaras armas que

tantas, vezes., com maior ou menor

perícia, hemos manejado no campo

politico e pugnar pla infegridade

çoncelhia e comarc' que, a confir-

mar-se o boato, se encontra eminen-

temente ameaçada. E' indispensavel

que os chefes da politica local se

movimentam, se concertem e que os

influentes "de Esmoriz, progressiatas

ou regeneradores, avisem os seus

'có'nterraneos da Cilada que se lhes

preparaañm de, incautamente e de

boa fé, não Cahirem em fazer assi-u

gnaturas que, por meios cavilosos,

lhes andam arrancando para tão ne-

fasto e antipathico tim. Volveremos

ao assumpto.

W

Companhia de ll. !lar-la

de Lisboa

             

  

      

  

  

   

    

   

            

    

 

   

Consoante previrarnos está sendo

extraordinariamente concorrida a

assignatura para as duas recitas

que, nos proximos dias 20 e 21, se-

ráo levadas a effeito no nosso thea-

tro pela companhia dramatica do

normal.

Estão tomados 0a camarotes e a

quasi totalidade das plateias, haven-

do já muitos pedidos feitos para as

galerias e balcão, o que faz crêr

que vamos ter duas casas á cunha.

Devsmos prcVenir o publico de

que os espectaculos prmcipíam ás

9 horas da mite impreterivelmente,

prevenção que fazemos pela cir-

cumstancia assáz observada de se

costumar entrar demasiadamente

tarde no theatro.

Os intervallos serão preenchidos

por um sexteto, sendo o publico

avisado do inicio dos actos por meio

de campainha electrica posta no

atrio, a qual, durante alguns minu-

tos, se fará ouvir para esse eñ'eito.

Damos em seguida os programmas

das duas récitas com as competen-

tes distribuições:

Sabbado, 20-A comedia em 5

actos 0 Avarento.

Arpagáo de Souza, Ferreira da

Silva; Julio de sza, Theodoro

Santos, Thomaz, Telmo Larcher;

D. Luiza de Souza, Jesuina Motilli;

Sebastião, Joaquim Costa; Mealha-

da, Mithias; Claudino, N. N.; Ansel-

mo, Conde; Duarte, Fernando Maia;

D. Marianna, Adelina Abranches;

'Guiomar dos Anjos, Virginia Farma-

ca; Simã) F utuna, Pedro Machado;

Felisberto, Gib'iel.

Domingo, 2!-0 drama em

actos e 6 quadros Os Fidalgos da

Casa Muunsca.

D. Luz Negrão Villar de Corvos,

Ferreira da Silv.; Joga, Fernando

Mira; Miuricm, Theodoro Sumos;

Fr. Jinuirio, _I mquim Cnitr; Tho-

mé da Puvm, Conde; O abbade,

Telmo Lircher; O DJutor, Pedro

Machado; Clemente, regedor, Cu-

briel; Antonio, veterano. Pratas; Un

crendo, Mathias; Gibriella, Thereza

Mattos; Bertha. A ielina Abranches;

Anna do Védor, Jesuina Marques.

 

  

  

    

   

    

 

    

 

   

 

   

  

   

     

   

   

   

     

   

  

Osacontecimentos politicos que

pr ecipitadamente se desenrolaram

no Paiz desde que o snr. joão

Franco assumiu a dictadura le-

varam os partidos monarchicos

Opposionistas a fazerem publica a

collectiva. dedaraçãos de que, rc-

conhecendo a _improñcuidade do

recurso 'a EliRei para, na quali-

dade_ de depositario do poder

moderador, fazer entrar oseu go'

verno na orbita do regimen cons-

titucional, não mais recorreriam

a Sua Magestade para tal ñm,

áconselhando o grande numero de

camaras municipaes que ainda

queriam protestar contra a dieta-

dura a sustar as suas representa-

ções que, pelo observado. teriam

destino identico ao que havram

tido as demais' «riásrer de palmito

a rapalla _ao aro/rim da secretaria

do Ministerio do Reino aonde dor-
U .

miriam o ”uma eterno», josé Limiano que, no caso SUJEI-

Esta resolução. embora não re- 10,- representa' _uma- quebra _ de

presente ou signiñquevsequer di. compromisso solidano. lodaviaa

vorcio com a .monarchia a cuja çgqççção drifnrr HintzeuRibei-

causa esses partidos foram sem. ro e do seu 'estado maior como

pre devotados 'e tanto quealguns, sempre adrmtíavel.

por vezes, se tiveram de mai,-

.guistar com o povo por càusa' do _ V

Rei, é certo que traduz um _pro- A

posito de corte de relações indi- _ ' ' 7 " A

vid'uaes :provisoriamenter-rsto ,éh . Aeabh “E1128“ ao Basso coube_

emquãnm. ° Chefe do Ê°der mó? cimento: a'grav'rssima noticia_ de que

@easier nãqaedetermmar a ía-w se anda @mandem-'sombra contra

«ser entrar.. O pOder executivo, ã' integridade-*.de nxsso¡.«czncelho e

_ _ * ' _, ' a nossa comarca. ssrm que nos

dg qne legalmente chefe' no 'e á- é oñirmado,-Tcom 'forosj de' verdade,

gimen- liberal. e nas normas do

. . _ A . que alguns traidores andam urdin.

,Verdêdfqu Syslema TePresent““ do, com pés'de lã, a ignobil teia da

vo que, entre nós, tem ,por base desmembração 'do cohcáiho e da co-

, a rarta~constitucionàL Em consta.j mãrlca. O' pago ;12132931, -cogtrã o

' 'cia d'essa attitude era necesá q ..a serem? _5 _ WW_ a '3 a.?

aii:: e obvio o retrahimenitofaos .659 a“? gnu' to' ame? da

- . . . . - - › passagem do dictad r para a mum-

.ÍQÇEQS DÊÊCÚÊ-“Sâ ,que Ê°uve§59 mi 'phal e historica .viagem á cidade .in-

. 'de assistiraEhReilcomo rna- ”vista. Era precisofoonseguir mani-

smifastação de_ menos agrado_ pela !estações de agrado na!! estações em

»marcha governadva e .pelo me-

íihospreço'_ en¡ que foram !ha-vidas

  

w

Benellcencla Escolar

que 'tinha 'paragem nücial o com- Sessão de 6 de julho de 1907

bolo e' para esse effeito todos Os

A , _, _4, _ __ , meios se empregaram, meios de di-

asirepresénçá 68 @as maissleta: versa natureza sem duvida mas at-

tineñiêñ'õ'm'êsmhmriíra Espinho

uma,_da§, estações do ,- "agem e
c Im -~ ,0' “ o .ç A

consequentemente mãfsp nsavel era

que essa .Villa se manifestasse em

Resoluções

Felicitou a sua secretária por lhe

ter sido concedido o premio insti-

tuído pela Camara. Tomou conheci-

mento dos donativos de 3695300 réis

fortes e 2553000 réis fortes, recebi-

dos por intermedia do benemerito

Antonio Rodrigues Abbade o 2.'

~ tado. › r

"de corteiri'a; e delicadeza rclã'i'igas-
piíól 'destilada palàdi'ho 'da liberda-

- . _. .r, de ,qües'ec'nçóntrla na presidencia

pessoalmente apresentar as suas do bónàelho. " ' -' - ' --
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dos quaes é a importancia subscn- mez passado, está definitivamente s A todos as nossas felicitaçoes. gura mais além; e os regedores sem-

pta por Boaventura Santos, e de resolvido em se eãectuar uma a _='=Deu á luz, com feTiz eXtto, no,pre n escapsrse _pgla malha. Post

38:83:30 réu forum importancia da , Vianna do Castello no Jia IS chaos_ dm m _urnarobusts creançi do sexo -tot tantosque labor“, cahiram por

3.' lista da subittripção aberta noito proximo, em beneficio do cofre masculino, a dedicada, esposa do emquanto na rede sómente os se-

Pará por o benemerito Manoel d'O- dos Bombeiros Voluntarios. _ nosso amigo Franciscode Mattos. ,gtttntesz

liveiru Pinho e resolveu lançar-lhes "~ .s preços ñxados para essa di- Os nessas_ parabens. *Ovar-Minoeljdu .Cunha e Silva.

na acta um voto de louvor e agra- gressão em 2.a e 3 1 classe são res- :De regresso do Pará, encontra- Vallega _Joaquim de Pinho.

decimento enviando-lhe copia d'esta pectivamente de 135850 e !$350 réis, se entre nós com sua ¡smilia 0 snr. ' Arade_substituto-_Joaquim Fer.

parte du acta. Designou o dia 4 ida e volta. ,A I Antonio da Silva Carrelhas, bem- nandes Games. ›

d'agosto proximo ao meio dia para As listas parainscripção acham-se qutsto commermante n'aquella praça. .r Esmeriz-Francisco Pinto Car-

a sua .sessão solemne e festa. reali- patentes nos mesmos estabelecimen- :Parttram na semana passada neiro.

sando á none um espectaculo. Re- tos em que o estiveram para as an-~ para Lisboa os snra. João d'Oliveira _ Corte &ça-Manoel Marques d'O-

solveu distribuir 4 premios sem teriores excursões. G›m_es Silvestre eseus filhos Ber- liveira Idoso.

gradação com os nomes .da colonia nardtno e J tão, João d'Oltveira Go- Com os nossas cumprimentos aos

ovarense em Manaus, os do Pará, mes e Francisco e Antonio d'Oll- agraciados endereçamos sinccrt'ssi-

Saramago e OllVElra Pinho, alén votre“Gomes. nws'ps'rabens. I

do donativo distribuido a cada um :Passou pela media do I.° ao 2.°' A prepmito de regedores lemos

dos t6 subiiji tdos que é um fato anno de preparatorios no lyceu d'A- nu ::Osso collega jornal d'Ot/ar.; ' q

completo de casimira, boina e sapa- veiro o menino Justino Rodrigues «Diz-se que vae ser nomeado re-

tos_ da Silva, ñlhl) do snr. Manuel Ro- gedor d'esti Íreguezis d'Ovar o snr.

Cteou para as creançis não su- drigues da S iva, de Lisboa. Antonio da Cunha Farraia. E' acer-

bsidiadas uns «Premios d”honra e :Acompanhado de sua familia tada anomeaçao; porém é incompa-

Menções honrosas› que serão en- chegou, na quinta-feira pasqada, á ttVel com o logar de administrador

tregues aos alumnos em face da praia do Fura-:louro insinuando-se que elle exercer. ' '

proposta "dos respectivos profesvto- na sua villa Paraense o nosso con- Poderá o c~ llega informar-nos _se

res e na proporção de r premio pa- terraneo e amigo Commendador a tal incompatibilidade nasceria da
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santa Marinha

N¡ praxim-i quina e quinta-feira

realisam-se em Avanca brilhantes

festejos em honra de Sinta Mari-

nln, padroeira d'aquella freguezia,

os quaes promettem exceder em lu

zimento os dos annos anteriores.

No primeiro dhquelles dias ha

arraial nocturno, viitosas ¡ilumina-

ra cada to alumnns, sendo um ter- çõü e mudo e abundàme @g0 do Manoel Pereira Dias. nomeação que se fizesse, que afinal

ço dos premios constituídos por a' e ÉÊhbçnãlh e 03““? "ãv'dzdãs se não fill, do sur. Farraia psra're.

menções honrosas, os diplomas res- pymt” me““ e 36“”” os e p a ' _w gedor ou se já existiria quando elle,

IBSÍH; e no segundo, missa solemne

a grande instrumental, sermão e

procissão, de manhã, e_ grande ar-

raial, de tarde. Tomtitn parte n'estes

fem-jus as afimidas bandas de In-

fante:iu 14 de Vizeu, e de S. Thiago.

exerceu iJentico logar com 'situa-

ções progressistas?

B:m desejariamos isto apurado

para não lí :armas com a crença de

que a regedoria do snr. Farraia

progressista é Compativel com a

administração do cemiterio e a do

mesmo snr. Farraia franquista é ín-

compattvel con a mesmissitnu admi-

ntstrução.

pectivos serão entregues aos alu-

ntnos premiad is na sessão solemne.

Vae a commissào fazer publicar

em livro todas as poesias do nosso

patricia e distincto poeta Dias Si-

mões, expressamente escriptas para

as festas escolares, revertendo o

producto da venda em beneñeio do

cofre da commissão. Resolveu final-

mente subsidiir no proximo anno

55_alurnnos abrindo desde já o con-

curso para as vagas existentes o

qual terminará no proximo dia 15

d'agosto.

Chamamos a attenção dos interes-

sados para o aviso abaixo publica.

do e para os editaes afñxados nas

Escolas ofñciaes.

Ae Vagas são em numero de 41.

Cale-hotel do Fut-admiro

Sob a habil direcção do seu pro-

prietario e nosso bom amigo Silva

Cerveira abrem officialmente ao pu-

*blico amanhã. 2¡ do corrente, o ca-

fé restiurtinte e hotel da praia do

Furadouro, oEerecendo o seu infa-

tigavel proprietario, consoante os

demais surtos, um jantar em honra

da imprensa. ,

Agradecemos o convite que nos

foi dlrÍgÍd0.- Augusto Duarte

_w

Consorcios

Consorciaram-se tetça-feira na

egreja parochial o snr. Francisco

Soares e a menina Elvira de Jesus

Freire, filha do nosso amigo Justino

de Jesus e Silva.

::Tambem se realisou no dia 6

no Port-t o enlace matrimonial do

snr. Americo Valente Compadre

com a menina Maria José de Sá

Pereira.

A tolos appetecemos um futuro

feliz.

W

Segundo nos consta foi internado

no manicomio do Conde Ferreira o

distribuidor de j trnaes Augusto

Duarte, mais vulgirmente conhecido

pelo alcunha do (PEIOJIIL Folga-

mos, pois possivel é que consiga

cura radical de que tanto carece em

se in't'Jiz para proseguir na sua la-

baríosa e activa vida. -

W

Campanhas de pesca

Consta do quadro infra inseriu

o rendimento bruto e liquido de im-

postos das campanhas de pesca em

laboração na Costa do Futadouro,

desde 1 de janeiro até 26 do mez

de junho ñndo inclusivé:

AVISO

  

  
   

 

   

  

 

     

  

    

  

A Cotnmissão de Beneñcencia

Escolar d'esta freguezta d'Ovar,

previne os interessados de que se

acha aberto concurso até ao dia 15

diagosto proximo, para a concessão

de subsidios de lapis, pennas, tintas,

papel e livros a 4¡ creanças alam-

w

 

Pesca
_E_

  

Embua bastante irregular, foi

mais animador, na semana passada,

o resultado da pesca no Furadouro,

Rendimento Ilitt

lluma das campanhas bm”. â liquido

l

Jtirados'

 

_'_""_ ' _.

' Eis a pauta dos jurados, sorteados

  

bos os sexos, conforme as condi- V_ \ - , Boa Esperança.421745550319605257 . ,

Çôes exaradas nos editaes aiñxsdos bg“,ndzlagg :¡de.(§r.caóãerã§o$ooo S"- d° S'JCWYW 2:05951095 I39535433 :god: l de- Ju“” de ¡907 e que

á porta das escolas oñíciaes. r A¡ 'i p r U wa ° 3 a' S. Pedro . . 3183759¡°,2:64°5925 ,r se”" no “9““ semes'

Todos os qUe quizeretn concor- ___ _,,_ ifuiã . . . 1:85Ê$;651:75955§8 e ° am“) (“meme-

ret terão de entregar os documen- . ,t-_ . . 98 ;5 35 93850 4 . ›

tos exigidos n'esses editaes e até ao Club Dramatlco Boa Unlão _ A ' _n manoel Parem' de manos' de s'
João, Valleg-a; Dr. Gonçalo Huet de

Bacellar Sotto Maior Pinto Guedes,

do Outeiro, Ovar; Paulino Antonio

de Castro, de Mathosinhos, Esmoriz;

José Matia Rodrigues ds Silva, da

Rua da Praça, Ovar; Alfredo Alves

Dias, da Cesella, Esmoriz; Alfonso

Jasé Martins, do Picoto, Ovar; An-

 

dia indicado á professora da Escola -

Conde de Ferreira ou a qualquer* Tem logar hoje á noite n'este

dos menbros da commissão que club um attrahente espectaculo dado

são, dr. Pedro Chaves, dr. João Lo- pelos socios d'aquella casa de re-

pes, Rev. Abbade, P.? Francisco creio, o qual consta dos seguintes

Marques, Celestino d'Almeida e Ar- numeros:

thur Ferreira, que prestarão todos I.”-Utna surpreza, por N. N.

Os esclarecimentos aos interessados 2.° Torturas d'um escravo, co-

que os procmem. media. Personagens:

Rosel, Monteiro; Armando, Ne-

ves; Gibraltar, Tavares.

3.'-Uma poesia, por Marques.

4.0-0 Migallu. por J. Costa.

5.°-Umn poesia, por Tavares.

6.0-Uma casa d'estroina, come-

mede. Personagens:

Frederico, Menezes; Alberto, Mon-

teiro; Felix, Bastos; Carlos, Ramada;

Raymundo, Neves; Paschoal, Tava»

res. .

7.°-O garoto dos jornaes, por J.

Costa.

 

- 'Flanela-

De Famalicño, de Braga, 'do Bom

Jesus, das Canas das Taipas, de

Guimarães, de S. Torquato, da Pe- . ,

nha de Guimarães, de Vizella, de ”mo Alves (“Wei- d° Carvalhal;

i.° Thyrso e de muitas mais locali- Maceda; AME“” Bento 43 Silva

dades do aprazível Mmho hemo¡ Vale-nte, da _Estrada de Baixo, Vul.

recebido agradaveis noticias do nOs- 'age' Amo“? A“d'Êde da ROC“.

80 ,Hume amgo e 3mm“)me gen_ do Castanheiro, S. Vicente; dr. .Jasé

tlemen, dr. Gonçallo Huet de Bacel- Delfim ?e .S'mza Lêmyt da Espinha)

lar, gentileza que com muito prazer “irão Lmo PHP"“ Latina“ .M3-

registsmos, sentindo não nos ter si- 'hPSmhosr Esmm'zi Antonio C”-

do possivel corresponder a tão re- "1me de 5°“" L“Ê'Yr da _Rua da

quintada ainsbilidade pelo facto de Praça' O"” J°5é M““ ?0mm _dos

ignomrmos se lhe havemos de en- Sí'mosi da. P“'çat 0'73"¡ “1001300

via¡ a correspondem“ para Na_ Pinto Rodrigues, ds Castilla, Estup-

zareth, Malta, Egypto ou para qual- Tu; J°à° de th? v“lemet 49,33'

quer outro mundo inñnito para on- Junco¡ .ova'i Dommgos da Fonseca

de contmuejlaneando aquetle sym- 50“““ de s' B“tholOmeur Oval¡

athico amt o. Re istamos or isso Manoel dos?“ car““th do L3'Ê0

g nosso ¡cãonheãmemo pg”. meio d_o. Chafariz, Ovar; João. Valente da

da imprensa añtn de se transmittir tome”, das R“”da'~ de Villa":

á posteridade.
nh°s .VallÊ83;_ JOÃO Mgrquel Canti-

nho, de Cantinho, Cortegaça;]oão

w

Coração de Jesus

Como já annunciamos, é hoje que

na egreja matriz se realisa com a

pompa dos annos anteriores, a festi-

vidade em honra do Sagrado Cora-

ção de Jesus, e conjunctamente a

tocante cerimonia da primeira com-

munhão, A q

03 exercicios do triduo effectua-

dos nos tres ultimos dias foram re-

gularmente concorridos, sendo ora-

dor o snr. padre JOsé Pinto de Mou-

ra, do Porto, a cargo de quem se

acham os sermões d'hoje.

_#W

Notas a lapis

Passam seus anniversarios natali-
cws: _ _ ,_ _____ Pacheco Polonia, de Bajunco, Ovar;

Hoje, o snr. Alexandre Paes. Joaquim Antão Pereira, do Seixo

Excursão No dia 16, a menina Irene, ñlhi- A' caça de regulares Branco, Vallega; Francisco Ferreira

_ nha dilecta do nosso illustre amigo j '- Coelho, das Ribas, Ovni; Antonio

Já que pela força das circutnstun- dr. Pedro Chaves. l Tem havido uma verdadeira mon- da Fonseca Soares Junior, do Ou-

cias. fracassaram as projectadas ex- E no dia t9 o nosso bom amigo taria aos regedores para as fregue- teiro, Ovar; Antonio Pereira Carva-

cursões a Coimbra _e ao Bassano no João Ferreira Coelho. z'tas. Apanha aqui, agarra acolá, es- lho, da Rua da Fonte, Ovar; Manoel
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da Silva¡ Peneira_ e Pinho, de Can- experimental). Montagem d'urna ta. dias contados da segunda publicação de 30 dias a contar da segundas

doza. Villega; Delfim José de Stnza rara. - d' ,te an nuncio no «Diario do Gm ' ultima publicação d'este annuncio L'

Lamy, do Largo do Chafariz, Ovar; Palestra: Realisa-sc um S. V.:v . vemm, citando os interes-ados Mn a citar aquelle executado marido

Mame¡ Ferrara mas, da Pow, ova.; (e di, Pac“, á; 9 L- :neia da' :z a- - nod María Thadeu dos Santm. ' para em dez dias,~depois de findo

Antonh Francisco d'Almeida, dos nhã. _ _E casado e Antonio Thadeu dos San- ; o praso dos editos, pagar á exe-

Castanheiros, Esmoríz; Manoel R0- _ ;'tos, solteiro, menor pubere, ambos l quente a quantia de 1:1233724

drigues Aleixo, da Travessa da Fon- M rppa das lições .l irante a 26 l ausentes em parte incerta da cidade réis, juros vencidos desde dois de

te, Ova=; Manoel Rodrigues Pereira, semana, desde 7 de j :lho a 14 .ie de Lisbra, para assistirem¡ a todos maio ultimo, á razão de 5 'Im e

dos Castanheiros. [gedaEManoel julhode 1907. os iernns até final do inventano vincendos até real embolso,clrstas

Pinto Rodrigues, do aço, smoriz; " " ' > ,nrphannlegíco por obito du seu pae llticrescidas e ue ”crescerem até

Manoel Gomes da Silva Bonifacio, AGRICULTURA › Bernardo dos Santos Thadeu, que final ou, no mgsmo preso. nomear

da R. da Praça, Ovar; Franmsco foi morador, na rua Velha, da villa' bensápenhora. sob penadeseguir

   

 

    

   

   

  

  
  

 

    

 

  
   

      

  
   

         

   

  

  

   

d'Oliveira' Lopes, do CadaVaI, Valle-

ga; dr. Antonio d'Oliveira Descalço

Coentro, da R. das Figueiras, Ovar;

Assumptos das lições explicati- de Ovar, em que é cabeça de casal a execução nos bens arrastados_ á

vas:Alqueives..Descr1pçào e vanta- a Viuva do mventauado Maria Dias revelia; o que se annuncia em

gens do material agricola moderno. Teques, da mesma rua; e isto sem cumprimento diurna' carta prec'a-

Manoel Pereira de Pinho, de Bertu- cuidados a dispensar _ás adegas e prejuizo do seu andamento. tor-ia vinda d'aquella comarca do.

fe, Valle a; Manoel Godinho Mar- ao'materia1.vinario. Constituição das O . Porto, exÍtrahida da referida exe.

ques,'de Êabanões, Ovar. ' i ' terras: , terras frances, argilas“, Va" 1 de J“lho de 1907- cução_

lrelnoebaa, calcareas, etc. l d D Veriñquei a exactidào. ' «

dp_- ra alhos ráticos reaisa os: e- . . . 6 '

, bolha_ mechalrjiiça do milho. Trata- O J“" de D“elmr ovar' àdelulho de 1907'

“3h93“ d“. 'hn-no. 'ppm' memo e :alteração de vasilhas doen- . Ignacio Monteiro. venñquei a encadão-

vedoe nos exames de Instru-
. ' ' ' h s ' ^ ”eçio Fumar“ de "o grau, tes Collagem de Vll'l o genemsos

e de pasto. Tratamento do pulgão O Esc'iüov O juiz de direito,

ã:;%;::â::g.ás eu”” _intra do peçzgueiro e do feijão. Reconhe- Angelo Zagallo de Lima_

Cimento e trata entorno blamlrrotde (6m) - Ignacio Monteiro.

_ w A . , . . do mildiu' e o'idio. tratamento' e ~

meondÍesscor::r-::11:3 (Sñiêãlzigãaqlàef pereiras cancerosas. Doseamento da 'o M“Mm“ O escrivão'

gusta Marques dos santos_ ac1dez do azeite. Consultas diversas.
7 ~

com _a cwmcaçâo de Optimo: Palestra. Realisa-se em Cortegaça lodo Ferreira Coelho_

Alfredo Gomes Pinto, Alvaro Perei- ás 9h““ da manhã'

ra d'Almeida, Alvaro Romão, Anto-

nio Duarte Maia, Antonio de Sou-

za Campos, Antonio Coentro de

Soaza e Pgnho, Antonio Rodrigues da'.

Graça, Antonio da Silva Repes, Ari*

thur de Pinho. Bambasa,.Anhur da

Fonseca Soares, Domingos Pereira

Carvalho, David Pereira Carvalho,

João Bernardo da Silva, João Dias

de Carvalhonjoão Rodrigues Cação,

José Leite Brandão, José de Seuza

(2.“PUBLICAÇÃO) ' ,(614)
O director da eschola,

Í' E' cum”” d Almada' No Juizo de Direito da comarca

d'Ovar e pelo cartorio do escri- _ '
_'_°"'_ _ _ ;; vão Freire de Liz, correm editos H . A

Boletim d'estatlstlca oanltaria de 30 (113% a 00mm' da Segunda
pgblicação d'este annuncio no

« iario do Governo», citando g ' ' .›

Manoel 'Baptista d'Assumpção L0› Para 192 semanas,

pes, solteiro, Manoel Pereira Re- .

bello e Antonio Pereira Pinto, preço' 100 '5°_P°l° °°"°'°' 120'

  

   

   

   

    

  

   

  

  

  

Durante o mez de maio o movi-'

mento de população n'este concelho

foi o seguinte:

. . . Nascimentos 6' sendo 32 do 'sexo , y .

Cam os. osé d'Ohveua Martins . o 3, . . casados, todos desta Vllla. mas v d _s

Mango] MaIria de Pinho, José'Mariai maêãzàlãznemíñ? fe'mm'm' audzentes em parte incerta dos Es- eu e e na

Bordallo Ferreira Coelho Manoel . ' - ta os Unidos do Brazil, para na se- mp“ Ns nm

Maria Lopes dos Santos, Manoel L0- ob"“ 37' sendo 2° ”mas e 17 gunda audiencia, posterior áqueL E A C ISAÇÂO

Pet Ribeiro, Manoel da Cunha Sam. femeas'

paio. Raymundo Pires da Silva.

Com a classificação de bom: Alvaro

da Silva Guimaraes,_,Antonio d'Oli.

le pra so dos editos, verem accusar Ru¡ de passos Manoel, 2“ a 219.4““

a citação e seguirem se os termos

da habilitação deduzida por José -~-~ --r~ ›~-~_-_›-

Joaquim de Mattos e Silva, casa-

Obitos por &dades;

 

l l

  

vejra Mil-homens.“'Cclesüno'Pereira É? 3°: is“? - ~ ° *É d?, negqciante, da rua da Fonte. 5'3-
thlméidQ, _Franciscode pinhogmu. De IO a 20 » ' ' ' v ' ' I d_esta Vllla, por appenso á execu- _É

co, Manoel Augusto Pereira da Sil- De 20 a o › ' ' ' ' ' 4 cao de sentença que move _cont-ra o e:

va Moura. Com .a ,classiñcyçãoçde De o a 3o 'J' 4mm LOPES de Rezende, “uva, 9 _a ã q

approvndof A'g'ostiñho mean-e Pe- Deioago , ° ' ' ' j filtros., d'estal 133%?, villla.dp,ara E E- :ea
mm_ _ . De 50 a 60_ =› ° ' ' 2 es es serem 1a. ita os ter elros 1,_ _ a) , ,r . ,a

. , _. « * da executada vruva, agora falle- «a z~. .as - ~

amargar::fui:: B: z' - -2 em ones 'a ã* “a -
:gs 2.' v _' ' ' ' ° ção seus termos. g, l eu -'

Whaâlaâilãusto d: _Êiãzahoq t1- Degoago, ›_ . . 2 As; audiemias fazemüye “reste E e¡ m ã o É g

m°›e “Pe, eram.? ' a“ f"?- -'l _ -- ' '_ juizo assegúnüaS'-equinfae-feirae 3 E '-1 I O "-5

_ .y 153013191 Caquinha Abragão (par- 37 de cada semana, por dez horas da _E g_ Q- :É:

ticular: ' -. ' ' _ X . manhã no -tribunal'da-comerca, ?v

Com 8 elassí'fcação' de optimo: Ob't93 P”" causa de morte" sito na,Praça,'d'esta villa, ou nos 'g m l a a

Claudio Maria Ã'rtins'. Com a che. ›í . i . › dias immediatos sendo aquelles 0 a"

siñcação de bom; Arthur Pereira 1:05“ convmsa' ' ' 2 santificañoã. ' -' *w E m v "ã e

' ' 'luberculose pulmonar . . 3 - . . . r A -B (O e'. 'U

Vinagre, Manoel Nunes da Silva, _ . . . o 9-',

- - - e Cancro darlingua .2 ,› ,,'_ .r 5 e.: a Ovar, 2 de Julho de 1907. , › U), ~«- g z

Mimo Mar-m MM"“- 9' '› Con estão cerebral i2 ^ - i '* " ' "É É 'A ' ' -a'

"EséoTa do snr. Mmüñs"_(pañidu- Amãkcknemq _cerebgal 1 V A Velhlgñguelna “Retldao'_ _1 p

1"): Albertosmre¡ d,Alm°1daz°P“' Lesão decoração; ' ' Ç' - 5' _ O,juiz de 'direitof' i ' O :E

m0' r fr g' '__-' . ',_ '- fg ,' a: : n Ignacio Monteiro. › :q

' Cirrhose do fígado# .' . -. . I _ O_escrivão, i _ '

' MaldeBriglh.^~Éf'¡a . . . 2 At - A" ' F~« '-

Eschola Movel Agricola Semiçemh pqetphezal_ _ I l ólnomo ugusto retro de [4.2.í p t H_ l_

*cm'de '19 Queen.? Debihdade congenite . . 6 ( 3) - - .A

Empreza Editora e Typographic'a

_ g; ' 2%,.; Rua da D.PedroV84 88

. arrumo::st . ' .
'1 V 3'; ^ _a

(2" PUBLICAW MARIA¡ DA- -FONT
i No Juiz-o de Birelto da segunda ç I i _

vara_ cível da comarca do Porto e V ,Grande romance ' ,' '

:cartório do escrivão/Rodrigo Eva- i - _' ' _ f '

rfsto Pereira da Fonseca se acham ' TOMO MENSAL 305'RÉ15

pendentes uns autos de execução Y ñ_ 1 _

de sentençacomrnemialçem 4 ua é ' ' ' ' 7 ' “

exeqüente A1meida_Çünhd ' Ir' ROCHA MARTINS _

mão, firggàconrmercialtda mesma ~' ' con .' ' -

cidade ,e _ex'cütado's 'José Dias , i A l V

vgerrs'e'aurhÊr Mari'a'Fernandes, ,ILWSTMWS ”E “09W

T d 1h aquell'e â'usieiitâ' em 'parteBineerta Í ' - - A A ' .

tes. ratamento e vai as com "nos”'Estados * '-nido's 'o- razire i . ' ', '___

_azedia e mOfoF'A-pplicação de adu-. . No Juizo _de Direito, da _comarca estado logar doCovello; freguezia cada fascmlow rs' cad. hmm“

vommsohermsm milhp-Axmn-hafoirar e'êãl'tlltid'do'eücri'vãol_ _i'rvl- de Cortegaça, d'esta comarca. E] -

que e pesagem de batatas (cultura lo de'Lima'correm editos"üe' ' w›mammsmmmi.~m . . . A L . ~. -

Delalllda'lQ-“Qnm 'v a. ,. i . I

Morte 'violenta 'por “Haynes-s 1

'o 7.o' ¡EC/XL t I

Epilepsia __._, .. . . - n I

I

5

4.07.31¡

Em Ovar

“ "Mappa das lições 'durantelauzgf

semana, desde 30 de junho a-_7 de

julho de 1907.

_ e :mamoneira
..h .eg

Tetano traumaticõ( i i .

Doenças ignoradas ; - .

?Vá-:7' -,'« i 'a 'É "'›_-

:il-2%. :se
J

i      

. ;Assumptoa _ _das lições -- explicati-

vas: Lavouras em secco; sua execu-

'lça'O'e venta, ns; Aduhaç'õeeem co.

bandeira.. :milho e !afim Pô'íún
.em verde. -Ê'Ihtamentmde “seringa.

=_- Éervidiço "e, novo.: Material m'o-

.-1. sabrina“: Tático; " rreãlíta'àhe
Inspecçansami ¡generosamen-

L-ASHnm ..a

gafe., õ'íea

Editosadã
'E -,_- - _ '- 1 i'

\s- rm A

' PUBELCACÃÓÍÍ

     

rá
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“DOS“ COMBO¡ Si LIVRARIA_EDITORA Ag João Romano Ton-es L'lvnAmA CENTRAL

16'““10119 1907 (Sl C' 112. !Ma de Aki-3:3: Herculano, 1:30 BÀÍÍLM

  

   

  

                 

A' A \ _M 108, Rua de S. Roque. 110 ¡llsnoA w

l .. . I ~ ' ' ISA', Rua Í ¡'34! ,IDH

no Fama A una E AVEmo l -usam. . ' T'mzem puhtimção: ' "

_mm_
_ ;ñÓRAH~o A ¡ “mais T t do um 'em 'Iuhurculusa social. Lulica dus lua-«a

'in-"1777““ f' do¡ oumhdios m- a c › .P l Romance hhtorlcu evidentes e pernickusus malus da nos::

en 9.4. pur.. “viro. de cusinha e copa¡ Pon sociedade. por Alfredo Gallis.

#íha), _0:58_§“% . Tum”, _ u N l. Os Ch|bos.-ll. Qs predestimdos~

em. , A #-"m Am x1 CAM JU lUR w,-
6.59 “3.38 - Tum“? 1 S DA __ Bila-@uh _ 4\. Malpws? Vl. Os PA»

8M¡ V _L_ . ¡0;9 3.10302.) l] _ Edição mamada luzcus- HI. Saphzcas.-Cada volu.

i'm“" ”um“. mí" ' um"” Auctor dos Elementos de Arte Culinaria _ A ::3300 ré:: a E b d

;_ . Cada fasciculo . . . . . 40 réis . . 5'”" “as” '5 09° e “m

13.95%. ,ig-231 1;¡ ' 33;:: Fasciv-.ulo (1046 pag. _illustradm 40 réis Cada tomo. . . . . . . 200 réis d'°°'°“?““ *1° 09“““ P'" MW“) B?“

-4 3:40' A' '5:1'6'I l: Tammy" Tomo de 80 paginas ¡llustrado, 200 réu _4_ 83. com pulam _.¡úgÀL TPQOleTlU

g b i _V_ 1 _60-6 nhidolum I Ç _M Toda a oh" constará apena¡ Braga. ivoLbi. ow. em.. ¡oqmls

g “à 7 1 _ Tm_qu ___.._' do 't tm.“ k Mulher da Luta-»Proença vindos

3'25 * 3,4 8,58 Tramny ' e singular. Pmmwdc-«Gumes Lea!

8,44 10,10 10,56 Cottelo A A l ~ ~-~- 500 réis. › - ,_ ,

› Empmza de' publicaçõesemnnmicas A' ¡| '

DE AVEIRO E OVAR A0 PORTO 35 7m_ d:me h. . S llll E Illllil [101188 Am¡ a casa Bam' 'd

Ancznnnn: _ msm” J CONTOS ARABES g n, an'

___§9§é3_,_j mang . -__ A . ._ . ¡osE BASTOS

A"“ um. .Sign-Foi“: con-11.32 Tm: em ¡mblwaçaw U t v¡gaiiããüchâ?à:u:ljlê:âãàllgwlgglzmgg ,a e "FJ“ Garrett_'a e ,à

P. P. 1 Ch. i o COHÚB de Monte- "S o edgções francezas. pm Guilherme Rm, 1141531“”

a dngues.
,-

::à ?É E» 32:2?? x monumental romance“” _ 0 maior successo em leitura!

É* ht.: 5' 7:20 9:¡ Tum.” ALEXÂNÚRE AS DO réis cada fachnIn. Ca-h torno H' ° ¡ T ¡' l' ¡

É; ;ã'gü 1:2? \Tmmw'üy ' i Edição lumuosamente illustrada 100 réls. l (l b 0 Í.; l a l b

\ '1 ' " ' ' a A
v

T * ' í“”_“ "“'*-"
"-1000

_ i 34,223::ny Fascículo ae us Aguas. . a? re? ----------~---~--# (“8 '

g í 3314: ?53:3 T0“” de 80 'mg “as“ ' ' '5) ré S e M p R E z A_ Sub a direcçñn de Jean Jaunes

a: 5,33 6,18 7,46 Omnibus = _ 7 _ _7 ,H m Cada tomo mensa| de !O folhas de a

< ' .- 725 I 94 Tramwa i - - ' v -

r- . v r Y . . . Jagmas Lada uma, gmude formam

spa _ r 11,16 mp. (wa-J. 4 o Hlstoma de Portugal f_ . , '_

.10,19_ _1 12,22_ -70mm. D ”mm” um“ '134323133 gm tras. pelo me

1 l -- linrurz'a Modmo - 95, Rua Augmtm 95 H i

*ú*- M 'Empolganta romance original do _- ' _: ' ;._1 .

A&A na celebre auctor do «Rocambolm A. lx. nnmm

› - possas no TERRAILL --~ EDlTo ES_BELEM à, C.“

- MARAVILHAS DA NATUREZA B, MMMM, 1,0.

_ “mmoímmm compõe-w de õ ?uma “36h": (o HOMEM E os ANIMAES) _.._.

ill! Aurea, 130 !188 * A Mulher do Bandido, Com- Descrlpção popular das raças huma- Em publicação;

pan'heims no Amor, A Da_ nas e do reino animal, adição portugne-

j za larguissimamente ¡Ilustrada. _

ma da Luva Negra, (4011' 60 réis cada fasciculo mansal e 300 mma““ 'um'me v

dessa ,de A gti e A Ballarina réis cada tomo mensal. Ass¡gnatura per- de Ellle BICIIEBOUBG |. l ' ~ ;7' j l

._ ~ _~ , _ manente na séde da empreza. Codorneu .amami a. 16 paginu, ao r..

o E da Upel a-
Cad¡ tomo men-:1 em brochnrn. 200 n.

!Ilustrações de Silva e Souza _ ,__V _p __7___.=___.,._...__

V** ""Ím' o cmmñíj'ñílecoum novo mtcmnAmd Lágrimas "e M““W
17m' mm' '90m 'e “MMM"

Romance lllnstrado de

_1,1330A_

  

a mu“” ' o' Mt“ O' lindisnímoromance dramaliw r n n . to"

¡in-rw . . . A .. ¡3ch CLOPEDICO - J“ 3" C'- "m

“4:00 rms' d' E““ Bmw › Caderneta semanal de 16 pag. 20 réis

l A
ILLUS'I'RADO' Tomo mensal em brochura . 200 réis

  

M. Gomes, EDITOR
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.
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1 .
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”Bum-”Eu 300m_ uma““ Historia da litteratúra hespannola

0
S

a Rua de S. LUÍS.. PARTE l-Litteralura arabico-hcspanhola.

PARTE. ll-Litteratura hcspanholn dude a

- ›
muito. a What. agr !nfs de afaausnliâ' LISBOA

?armação da lingua axé ao ñrn do seculo

'ñ ?M m',0', ' - msm ros. ras au an es. c s e
v1_

*l '- 3 a manha# ' 'um pasto hntais. etc.
PARTE Ill-Lilteratura hespnnhola deu: o

4

ñm do seculo XVII até hoje.

cada .7 là ' 9° a [133mas ¡l' um““ R500umpara “ao“ pah”, i PARTE lV--Liueratura hcspcnhola no se'

MÚWXMPMSO em bom Dam' › ' ' d 46 a-¡nas 20 rés A a P mo XIX-P“Sillmü “mam“.
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- . ' . A ,
ua em se condena n' volu n

volumes portatexs, ao ahtance de todas \ Por .tule. Lennlna ã. ãe todo o descumlvimemo da literatura

D

emtodas “how“ as - ' I l' " N ' A. h anhol: desde as suas on :ns até a ou.
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No ?Raw

._ 7 www-mw Cadrtucicnlo de us paginas. 30 réis'

Miolo: oct¡meMumprimiuw'*ündulhduumlut§uGaut
ama: , . . . , :ao reisgllistoria ú! ¡Montar! romana::


