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;à A%SIGNATURA i Proprieíario a director

a gmtnra. em var, semestre . . . . . . . . . . . . .. 500 réis Pub'k-s. ões no 1 do ' l 60 é' ~ d' linha

Come ilha .... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. 600 ' \ I ' T' x )/. ' cupo- Juma' .r u J... '

Fóm amo “cresce o porte do correio. ' blkA Annuucíos e commumcados, 50 réis; repatxcões, 25 réis. ' l

Pagamepm adiantado.
o ”WWW" ° MPM““ Annunmon permanentes, contracto eapecinl. _

Annunmam- ne obras litterarías em troca. de doía exemplares w ' ”PRENSA CIVIL'SAÇÃG 25 P' c- 3° “batman” 8°' 3"- "313W“-

ABFPAFRÃOJ..ADWAMVSVTÉMÇÃOfE DA P-RAÇA_OVAR Rua de Passar Manoel, 211 a 219-Porto Folha avulso, 20 réis.

    

   

  

0m, "IQ de Dezembro da IQUB ção e integridade dos grandes tur0._ se ha-de cognominar «Miseri- FREGUEEIB DE 0V“

> ' ' _ partidos,quíçà algoabalada,ape- com“ d'O"“
'-' F .

v
. a › '

.~ _ ._ _. ' nas abrem funda' brecha na cau- Bmam* “faj'gasa é 6m Verdade 1'- Gonna““

_ ,, . t . _ h 1 _ t a tarefa de que SC encarregavam Os _

.. . _ so. que¡ falsa. e ypoc mtumen e, benemerims ¡mpulsmmdmes da Area: norte-poente da mlk¡

'1. a o 0 dlzemdefenderneprapavam ocom- Santa Casa e bem ass¡ n dos auxi- . z

› po para. o elemento_ demagogico, ¡íãre's que; mui' voluntariamente, se Transporte Rs. . . 9285300

' ã' I ' ' "É que á custa (Testes 'prócessos #ae lhe aggreglv'm e C”“ e““ teem Ênt°3m Marq"”(18%“” 106000

Mú.? V - _ cooperado na donsecnnçáo=_d9_esmo- r. osé Maria e ouza.

.,- ›- engordandoi ma'HObmr hvremen las para a crsaçãn d'uuna das mais Azevedo - - - - 955000

E' mui_ponco_ odiñcante o que. tea 311193410 ?(3551 9 sem ter synpathicas e humanitarias institui- Dr. Antonio Pereira. da.;

entre baãñíâo'íes, se“ v'em obser- que 3° defrontar 00m 3 legal'l'e- ções. socíàes ;de que 'a \mizaria' se Cunha e Costa - . - 206000

vando no pancada politica, porta. siãtencia que“o Momento -mO'n'ar- soccorrerá nos seus mais críticos e &os; ãomês . . . ,_ 500_

g ; .. o, , - chico tinha 'or' dever o ôr á. 399"“503 “Olhem“ isto é» quando '3“8_ ° ”um 0m“ - A 590

guiam“ . o P PP a “achado“ doençà, descuoavel. Francisco Duas de Rezende "800

831131' (21110 Buídílãzzplããfíímk suaves Inema, bÊter ás portas dos seus co; Msél'iat JOàé Pereira _dos 6 >

W., › VA , 0 gre_3 ;e ' . > ,› _ ; ° plosos al _.ergues. _ an os . 19.3): .. «. ,_ ',1 000_

Rei' á. '105.12 algo _veio Íá. su- Bando tem &SSÚMIÚÓ'ÊPOS de gra- Não lhes ;rapida porém o a'niaío;' Mana Pereira dos Santos. 55000

¡- , Í' 'n , '. mal a. Vigiado mais pela acção nefasto. nã) se _eutibiam ,com quaesquer Mam Pereira dos Santos, _

wmãnwtmonnmo g _
16000

. x 1._

- .

__ _, _ ,___. í - _ da. .nan. moralidade_ dos ohti- obstaculos ou contranedades que! filha' . - . . _. .

Vâãàraáfzãffeãnzzg 0053108 ¡ãobínodàmente temp pre; pm ventura' me; tenham “Vindo. Ênmmo düsgntoêMma. ”000

_ ' _ __ ' .. ' . . . '. antes se arreigam cada .ez mais na ntouio ana ereira

&pântadp ¡amet-cê do seu sabor, e tendido mtervu' na. Vida Interna fé que os anima e que lhes insum¡ Carvalho_ _ O 500:

Êaám'á*'ma]êdicen6ia do um dos' 'grandes partidos e! alemo meréê de generosidades quel Domingos Pereira Tantra 305000

__J__. 1.1 :. " -r

mam adia“” mentuada de ca- procorado avolumar simples e ínechrgdameme, lhe surgem ç quc Ant-Juno L Ipes Fidalgo . 505000

  

  

 

   

    

      

     

       

     

da ¡atm- ao interpretar o 'natal-9,95 divergencias da fôrma_ rçpresentam incalculavcis sàc'ríñ. Antonio Maria Gonçalves

' ne1h0í0i-distribuidon'e
s- de uma. solução politica, trans- CNS' . _ . Sâüth'aSO_ - - -_ . 5015000

v _ q. __ _ _ _
. Cammham, cammham sempre sob Mana Rodngues dos San-

ta.“ nghmpe penca' edxñcante co- fgrmandojas _em grave“ dmpep- oinnuxo d¡ esa-en¡misericordiosa to; . . . . . . 1,1000

magia¡ &nagonaL .que, _a não se ?098 Partidaxkêñ, “(1119 pela'. (11%- 'que lhe; determínn os passos-a José María Fernandes _590

@;'g¡í,'q\,®m nos ho'. vñculdade de taÍ solução que fuell caridade-que _em Ovar afinal, bem Mana AmelinBon fyáog dA 400

@romances/.mm -paae'cihegar se antolhá'a'qwnvi@lamento longe está de uma.. wwe. 2511“???33223' ' ' 1-33
' ' . __ . I _

morta. _ f ' on¡ . ".,l . l.

a transforma 'a'mz'tmrgedm de !encara a s mação Presente' Tem sido animadora a colheita; Mula de Jesus ,dÍQl vein _ 10'0

em.;' õís'ãb'ãwítõê"" . " " ; 4'39“.“ FÊÊBWÍ'PMJWÍML“e.sed'euu não_ pôde aindaínfanr- MW' 90'13“30” - ' '50°

É¡ -píjñgmg ;goma 'mótríz dos 'moças consúoçoçõvos. _o _eátêfto da' se o assegunmento iodilbí'tavel de Rosa Gomes - - - - " .10°

péggimõ's' coihédiañfésqúe se ex- iÉquestthãnx A polipíoa.; tal¡ quai atom uma insmwçáoo hospitalar montada Joao C maia dos Santos. :'500_

. . . ., 0. V~ . ,ocupado 0011003¡ A ¡omam é “e.n não' Larga eséalá como seria' pa- Maria d°0hv__aira Goma, . _ 15000'

WMMManMMpouçq 1P . v Os p l ,a desejançmoonoelho de tão ca. Padre J.'›sé;Spmeao__d'O- '_

  

 

   

    

      

         

 

  

  

  

   

    

   

  

 

   

      

    

  

 

  

  

  

   

  

    

  

  

WW””!WMMÓ dos"p?lltl
01h,¡ aum: ', pml l i ¡ipoñancia e em Villa !ao llvema Gomes . . _15960

@filipeij &almofadas; añma do :glmjajmpprpéçc'm CÊPÊWL que ;populoso como ode: om, é todwm 'Mana d'AsceuçgoFolha¡ ' l:

1 ¡iiiñslóíaf t õ“Léíffõxããbopoüen “a .mamada tem' 3° .11?? f9§ã9Fíh Cem, e mão Leva a, Créu que“o al- Gram Alm“? ; .'-. 1.- " . " 5.

n ganga nor- asclrcumstanclas excepcxonaesem A um)qu gos .nosms _comerranem Manoel André d'Olivexra'._ _ _200000

v. mal da sociedade portugsuza, af- que 'no Wmnmdnre aindfl É ?ñággücgãfeãmà?ÊEJIQSTJÂSSOÊ
&'g'ügãrrêffuêáó_ ' ' ': _. . ;0°

Müanctonas. 5° 330911171“) a Wigan“? pubh' :que, d'esse conjuncto de 'esforlços Mána Emilia Pinto . ".4 ' -

r~- ca. apoz 0 attenta o de 2 de fe. Jogo Gumeg Leite, _' ,' _ -500

    

 

,generosas - ?gixéan ;no incontro.

verso attes a o de 'CW êfño e patrio-

tisqu ,o ;Santa Casa da Miseri-

cordia›._:,_-, ' ' '

A's alma sonetos“ anos fava-

recidos da formou! se confiam, pois,

,Mdfqne po-

mm íãgãgô; çgíinente

r v - N Mitnieâewiz
ma. cpm

'womanth nacional.

+3" WMAIÕBÍWJ'temkoriülmentm

Maria de S. .Turminha ' 15000

_Mma do Cgrmd .' . . ' ' 52.00

Anna Lopo; ' . . . _. " --'

Manoel André dos Sântou ”200

Antouio Marmvbe'ite Brun'-

@Mg-1;: ;w'lcí-E ,Ê' w

1“_ ”.Páfá' ?PWmí? 'quam

@IML às... vamo: 'querem

vê; os metiognmáíanonvmpnoâ

  

 

   
  

    
   

    

  
   

   

  

       

    

    

 

  

    

    

    

   

   

  

    

      

tao V neoon.: .a ' 'gal não habilidosos-vsdo:inímigo..commum, os; na .m, nome do, Ohm¡ an_ dão . . _. V. . .

Em* É ' " * '* _p Vive? õá- qüoífaiajnãaâomgatnpq!doom-;WaR da: eàmolando para a bgneñcénçia &WWB àgua?” Rm““ 0 ' ,

_ !gw a ru- o? tãfê; n' _o [garganta noi'dal, ovare'naagre não team que \arrepen- “m. ° _3 - - _ ' _

' ¡AÍ-Fm¡an se!- Êqfúàâã -Poíüíêá êãàíli'â um dar-se' porque os (ilhas d'este con- A““ d“ R““ W“: ?50°

_ fr“ _ à¡'v' :a 'v' o celho saberão nobilitar-se a engran- ANO“” Nunes' ' ' "'

:'o à““a l ' ' _ - -p-. !9" decer-se coacorrendo todos com o Mar'“.G°m°~s dba““ .g " 'm0

. A, trach , 'WMMMÍISKRW
; seu .OWW_WN¡¡d¡d

e dies”: Francisco ;0861 3900550 . ' '\ 9500

; . s g ;o ;.. a; m. 'o 'Band à. &Wialán“'I-'J'1Í'L- 53""“ grandiloqno emprehendimento, eu.. gigàgtglüeíomg: .›- v -

H -. _ › o . V ~ a! -rmw a ~ ora' s: - daí¡ ›¡8 da _J› ' o 1 . -

916m tos 'de “da propria para' " ' ' las sem nuca ' em ou Bernardo 'Maria *ñndrê ' '

        

   

    

V- tubro proximo passado, por um ñ-

alho 'mastro d'esta .torta, ha longos

annos- d'ella. atingindo _ mas nunca

d'Olwaira. . . . .

' ~ 111053, 'm'*áá533
§i&ââe),dé se 3004' ' l

João Pereiro. Gomes . _ _200

  

   

  

   
     

  

  

  

   
1 _ @MA-'5“ ln*

423mcnmcño¡,ube,rimamenw_@ao Mm¡ Grama Ferreira . ' 100

w: -› _Y ,à .Í- ;~ - V 'ag uma”
_gémmanoo_ " Antonio María d'Oliveira.

;l .1! V
q

'_ n V
o o :c o" U

_ .
Man-na do Carmo Gomes . 500

a Marianna da. Nm '. . 100

Síbscrííão para' B'ñ'oãpítal daI ;' argar da da Jangra . 300

o - 0 ,' :noel Femi'rs- ' !namo ' 500

um”“ W f ía Saboya' . . . . 100

rancísoo ú'OB'Mrn .' . »M000

'una de tho dos Santos 1.00

o Thereza Píñtb' dos'Sntós. - '20

“Joanna do! Santos . .- w' '20°

Antonio d'Olñàin¡ Pinto; -› ~4 ;50° ~ han- ¡uu-_... _.
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A DISCUSSÃO

Rosa Gomes da S lva. . 200 Emilio d'Oliveira da Cruz. 100

Antonio Bois Dl.. de Re- Maria d'Oliveira da Cruz ._____r__› 100

“não. ' o . 2 .da.c a

Gira. .d 0.”"Í". . a.. 200 (00"'¡“ú“)'

g“wvfh :NW - - - 333 N. B.-N'esta totalidade ha a ge.
Gn e I e a ' d 1 ré'. 'u a.

Anna d'Oliveira da Cunha u o a““ ' q““ °“ ° 5000 '
500

500

Alvaro Lourenço Ferreira

Joao Gomes Leite . .

Rosa Faica. . . . . 200

José Raiz Leite . . . 56000

José Correia Lopes . . 3600.¡

Padre Gaetano. . . . 500

Joanna Faustina . . . 100

Maria Rodrigues . . . 100

Joauna d'Oliveira -

qnes . . . . . . 100

Maria José da Sé. . . 300

Joao Lourenço Vianna . 200

Augusto Farraia . . . 50o

Rosa Duarte . - . . 500

Manoel Rodrigues Neves . 500

Anna d'Oliveira Vaz . . 100

Rosa Pereira dos Santos. 500

Manoel José Leite dos

Santos . . . . . sou

Rosa Gomes d'Assumpção 200

Maria Soares . . . . 500

Rosa do Espirito Santo

Soares . . . . - 500

Jolio Ferreira Coelho Ju-

nior . . . . . . 100

Anna Rodrigues de Jseus. 100

Rosa d'Oliveira Pluto. . 500

Margarida d'Oliveira Bae-

ta. . . . 100

Antonio Lopes' . 100

José_ Maria d'Oliveira Ma-

raJe . . . . .

Maria de Jesus Ferreira .

Antonio d'Oliveira Pinto

, 500

100

M I I Í O Í O

.Antonio Rodrigues Caçlo. 500

Marta Graça Ferreira. . 100

Mll'll. Ferreira da Graça. 100

'Maria Graça Ferreira. . 200

José Rodrigues Conde . 100

Boss Graça Ferreira . . 500

Joao Fernandes Villa. _. 200

Encarnação Pereira da Sil-

va. . . . . , . 100

Antonio Maria Rodrigues. 100

Antonio d'Oliveira Picado 500

Maria d'Oliveira da Silva. 900

' Manoel Andr¡ Botnrao . 500

Policarpo Soares de ,Sou-

za. . . . . . . 500

Joito d'Oliveira Lopes. . 500

Manoel d'Oliveíra Pauline 500

Antonio Pereira de Be-

zende. . . 500

Margarida dos Santos. . 500

Jose Antonio Valente e

Sobrinho. . . . . 56000

Manoel Fernandes Villa . 500

Boas Augusta. . . . 50 t

Thereza Rodriges. . . 500

Jese Rodrigues Martins . 500

José Fernandes Villas . 200

Margarida Gomes Polonia 300

Maria dos~Santos Valente 300

Maria d'O'iveira Pinto. . 16000

Maria d'Oliveira Vinagre. 200

Francisco Brandao dos

Santos . . . . . 500

Joanna d'Oliveira . . 500

Maria do Arraes . . . 400

Maria Josó Rodrigues. . 200

Joanna do Espirito Santo 200

Jose Maria Carvalho dos

Santos . . . . . 5,5000

Arthur Ferreira da Silva

e irmao . . . . . 506000

Joaquim Rodrigues Leite. 106000

Manoel Joaquim Rodri-

gues . . . . . . 506000

Florinda Tavares . . . 100

Thereza d'Oliveira Gomes. 100

Francisco José Pereira

Arrota . . . . . 500

José de Pinho Saramago. 100

Anonymo . . . . . 100

Rosa d'Oliveira Gomes . 300

Rosa Ferreira. . . . 300

Francisco Jose de Pinho

Branco . . . . 190

José Marques Godinho 200;'

eripta pelo sur. José Joaquim Pinto,

da rua da Fonte que, na occaslão em

que a commisaão se lhe dirigiu para

fazer a cobrança, mandou eliminar da

lista o seu nome com o fundamento

de que ainda não via as obras do

hos ital principiadas.

m commentarios.

 

Subscripção publica para o monu-

mento a erigr ao conselheiro

Hinlze Ribeiro:

Redacção de «A Discussàm 56000

Antonio dos Sant-Is Sobreira 56000

Dr. Juno Maria Lopes . . 26500

 

Somms. . .126500

 

NOTIClARlO

Associaçao de Ssooorros llutuos

Domingo passado reuniu sob a

presidencia do nosso director sr.

Conselheiro Antonio dos Santos So-

breira, a assembleia geral d'esta

instituição de previdencia. afim de

se elegerem os seus corpos geren-

tes para o futuro anno de 1909,

sendo eleitos os seguintes consu-

cios.

Assembleia geral

Presidente, Conselheiro Antonio

dos Santos Sobreira.

Vice-presidente,

Coelho.

Direcção

Presidente, Dr. Antonio d'Olivei-

ra Descalço Coentro.

Vice-presidente, Jose Rodrigues

Figueiredo.

Theseureiro, Antonio da Cunha

Farraia.

Secretario, Manuel Gomes dos

Santos Regueira.

Vice-secretario, Manuel Jose dos

Santos Anselmo.

Vagner, Joao d'Oliveira Vaz e

Antonio da Rocha Vieira.

Supplentes, Ricardo Henriques

da Silva Ribeiro e Manuel André

Boturlo.

João Ferreira

Conselho lisesl

Abel Augusto de Souza e Pinho.

osé Rodrigues do Valle.

José Ferreira Malaquias.

Antonio Ferreira.

Antonio Maria Valente Pereira

Rosas. _ _

Supplentes, Antonio ?into Lopes

Palavra e Manuel Rodrigues Pepu-

lim Junior.

_qo_

Bombeiros Velunlsrios

Tem hoje logar pelo meio dia na

sala das sessões da Direcção a ar-

sembleia geral d'esta_ corporação

para se proceder á eleição dos seus

corpos gerentes para 1909.

 

Theatro

Está definitivamente resolvido a

dar-se no nosso theatro no dia x de

Janeiro proximo o costumst espe-

ctaculo de gala em beneficio da As-

sociação dos Bombeiros Volunta-

rios, pela antiga troupe d'amado--

res.

Subirao s scene as engraçadissi-

mas comedias Masqm'tos por corda,

em 3 actos, e os dois inseparaveis,

em t acto, cujas peças andem em

ensaios.

Principio _d'incendio

Manifestou-se na ultima segunda-

feira, de manhã. principio d'incen-

dio n'um .quarto do predio perten-

cente ao sr. Isaac Rodrigues da

Graça, da rua do Pinheiro.

O prejuizo foi insignificante, ar-

dendo sónente parte da roupa da

cama.

Dado 0 signal d'alarme, os bom-

beiros sairam com a bomba n.° I,

não chegando, porem, so local por

receberem communicação no ca-

minho de que o fogo já estava ex-

tincto.

 

Juros u'insoripçoes

Já estão em pagamento desde o

dia 16 na recebedoria do concelho

os juros de inscripções e coupons

da divtda publica, relativos a0 ee-

gundo semestre do anno corrente.

 

lggressâo

Ha dias, ns occasião em que pas-

sava no Bairro de S. José, seriam

u horas da noite, fo¡ traiçoeira-

mente aggredido o sr. José Maria

Tarujo, calafate, d'esta villa, que em

Virtude das offensas recebidas, es-

tá gravemente doente.

O facto está affecto ao poder ju-

dicial, ignorando-se no entanto os

aggreesores.

__OQO-_-

Cool ribuicões do Eslado

Segundo consta, o governo não

prorogará no proximo anne o ra-

so normal para o pagamento vo un-

tsrio das contribuições geraes do

Estado, devendo portanto esse pa-

gamento de eñ'ectuar-se impreteri-

velmente durante o me¡ de janeiro.

Na secção competente vae o res-

pectivo annuncio.

_00._-

Sarau

Segundo o relato que a nossa colle-

ga Patria faz no seu ultimo numero,

vemos que encontraram echo nas

gentis damas vareiras as palavras

de incitamento que o nosso insigne

collaborsdor Julio Soares lhes diri-

giu no seu ultimo artigo sobre a

futura instituição da Misericordia.

E quando elle as incitava com

as palavras da ñua comedia de Ju-

lio Dantas, parodeando o dito de

Suzana, a «voltar todas, e sempre

pela nossa Misericordia, pela nossa

terras, bem sabia de ante-mão que

não clamaria no deserto e que elias

prncuiendo divertir-se e instruir-se,

viriam a ser prestimosas collabora-

doras da obra que tão gentilmente

applaudirain com o enthustesmo ge-

neroso de seu coração na magna

assembleia de 18 d'Outubro.

E' em verdade digna do mais en-

thu-iastico louvor, a ser verdadeiro

o informe que a Patria nos trans-

mitte, a attitude tomada pelas da-

mas da n0ssa terra em prol n'es-

se grandioso emprehehdimento, o 4 de dezembro-Manoel, de idade

maior a que Ovar até hoje se tem

, abalançado.

--_-_-___..

Por isso de bom grado lhe bra-

damos: Avante! porque a vosso la-

do, bemdizendo as vossas acções

de incontroverso altruismo lereis o

concurso de todos 0a vossos con-

terraneos e nomeadamente as ben-

çãos que sobre vós fará recahir a

pobreza d'Ovar.

_.00_-

Nolus u lapis

Ha dias foi baptisado solemne-

mente na egreja matriz um filhinho

do nosso amigo Jose Gomes da

Silva Bonifacio, considerado com-

merciante d'esta praça, recebendo o

nome de josé.

Foram padrinhos do neophito a

avó materna sr.“ Graça Lopes dos

Santos e o tio materno sr. Affonso

José Martins Junior.

::Eslá entre nós, em goso de fe-

rias. o nosso amigo Anthero Car-

doso, distincto academico.

:Regressou de Lisboa o sr. Iodo

d'Oliveira Gomes Silvestre, habil

constructor naval d'esta villa.

w

Movimento l'srochisl

De 4 a IB; assessora

BAPTlSADOS

6 de dezembro-Manoel, filho de

Manoel dos Santos Amador

e Anna Margarida d'Oliveira

da Graça, Travessa dos

Campos.

› -Inarla da Conceição, filha de

João da Slva Carvalho e

Joanna d'Oliveira alegre, da

Ponte Non.

› -ManueL filho de José d'Oli-

veire Granja, e Maria José

d”Oliveira, do Lamarão.

› -Antonio Auguste, filho de

Manuel Santiago e Maria

d'Oliveira dos Santos, das

Luzes.

-lorçe. filho de Antonio

Rodrigues da Graça Capote

e Maria Gomes da Silva, da

rua das Figueiras.

-llsrla Celeste, filha de Joao

Mana Gravata e Custodio¡ de

Jesus, da Costa do Fura-

douro.

-Marla Joaquina, filha de Ma-

nuel Paes e de Maria da Sil-

va, da lagôa de S. Miguel.

- lose, filho de Antonio Mar-

ques Branco e de Rosa da

Silva Faustino, da rue do Ou-

tetro.

, -Marla do Carmo. filha de

Manuel Soares Queres ou Não

e de Rosa d'Onveira, da rua

do Outeiro.

, _Antonio Augusto, filho de

Jasé d'OliVeira Soares e de

Thereza d'Oliveira Areia, da

rua das Almas.

IO)

12s

13s

15 › - Manoel Augusto, filho de

Joaquim da Silva Fragoso, e

de Maria do Carmo da Silva,

de S. Miguel.

17 › -Dorvlna, filha de Antonio

Pereira e de Maria José Dias

da Fonseca, travessa dos La-

vrsdores.

CASAMENTOS

6 de dezembro -ManOel Maria de

Resende e Maxis Emilia Duer-

te, de S. Miguel.

8 › -Joaé Pacheco e Rosa d'Oli-

veirs, do Sobreiro.

15 › _Henrique d'Oliveirs e Ma- r_

ria Amelia da Silva Biscaia,

de S. João.

OBlTOS

de 6 mezes, fimo de Jolo

Gomes da Silva do Seixal. _

 

   

   

   

     

   

   

  

  

   



- A DISCUSSÃO ' 3

Ovar, 7 de dezembro de 1908. moriz, sem prejuizo do seu an-

Veriñquei damento.

O Jul¡ de Direito. Ovar, r 5 de dezembro de 1908

Ig"“CÍO Monteiro Verifiquei a exactidão

O Escrivão,
O Juiz de Direito,

Antonio Augusto Freire de Liz. Ig"“'b MOM“”-

0 ESCl'lVãO,

Antonio Augusto Freire de Liz.

(669)

5 › -lisria, de idade saunomgunda audiencia d'este juizo, ña-

mhñ 4° Mm““ Rodrigues dos os editos, verem accusar a

Leite, do Sobral.
- . .

__ d Citação e seguirem os demais ter-

7 , Jo“ Form” 'amnno' e mos até final da Justilicação avul-

idade de 83 annos, casado, h _

sa requerida por D. Angslma do

  

    

  

   

  

     

  

  

   

  

  

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

   
   

   

 

   

   

   

 

   

 

  

  

  

   

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

   

                        

  

   

     

  

  
  

     

  

  

 

Arremataçâ'o

(1) PUBLICAÇÃO)

Antonio Valente Compadre, recebe-

dor do Concelho d'llvar por Sua

Magestade EI-Rei, que Deus

Guarde, elo, etc.

No dia ro de Janeiro proximo,

por [O horas da manhã, á porta

do tribunal judicial d'esta comar-

ca, por deliberação do conselho

de familia e interessados no in-

ventario por obito de Maria Ro-

sa Soares, que foi da Lavoura.

de Cortegaça, e para pagamento

de passivo approvado, vão á pra-

ça, afim de serem arrematados

por preços superiores aos abaixo

designados, sendo toda a contri-

buição de registo a cargo dos

arrematantes, os seguintes pre-

dios:

Faço saber que se abre o cofre

da Recebedoria d'este concelho,

por espaço de 30 dias, desde as 9

horas da manhã até às 3 da tarde,

a começar no dia 2 e findar em

31 de _janeiro de 1909, para a co-

brança voluntaria das contribui-

ções do Estado,--predial, indus-

trial, renda de casas e sumptuu-

ria, decima de juros.

Nas contribu ções predial e iu-

dustrial os contribuintes poderão

pagar os seus conhecimentos por

inteiro ou em duas prestações,

sendo a 1.“ em janeiro, a' 2.' em

julho ou ainda, quando tenham

sido presentes na repartição de

vma¡ 'Lo 5 fazenda as competentes declara-

ções, em quatro prestações tri-

Uma leira de matto e pinhal, mestraes cobraveis nos mezes de

chamada a Mina, no valor de janeiro, abril, julho e outubro de

75$ooo réis. 1909, n'este cazo considerar-se-

hão vencidas todas as prestações

VE”“ “P 6 logo que deixem de ser pagas

duas nos prasos legaes.

Findo o praso acima marcado

para o pagamento das contribui-

ções, proceder-se-ha immediata-

mente ao seu relaxe, ficando su-

jeitos a pagar 3 por cento a favor

da Fazenda Nacional, ou a quota

minima de 40 réis, calculados so-

bre a. importancia das collectas;

e decorridos que sejam 30 dias

depois de encerrado o cofre para

a cobrança voluntaria, pagarão

mais o juro de móra na razão de

6 por cento ao anne.

E para que chegue ao conheci-

mento de todos mando aiiixar o

presente edital nos logares mais

publicos e do costume.

Recebedoria do concelho de

Ovar, 14 de Dezembro de 1908.

O Rscebedor,

Antonio Valente Compadre.

Agradecimento

A familia da fallecida D. Emi-

lia Araujo do Espirito Santo,

agradece reconhecida a todas as

pessoas que a cumprimentaram

pelo doloroso successo e a todas

protesta a sua gratidão.

María José Coentro @Araujo

Rita Coentro d'Araujo

Rosa Coentro d'Araujo

Antonia Valente d'Arauio

Francisco Ferreira d'Araujo.

COMMUNICADO
VERBA IL' 4

Uma morada de casas terreas

com cortinha de lavradio pegada,

poço e mais pertenças, sita no

Carrascal, no valor de 300$ooo

réis.

  

Os ossos... da.. Aloinda

No «Ovarensm de 13 de dezem-

bro escreve, a... Alcinda, o se-

guinte:

Todos ahi' conhecem o «Chara-

ds'staa, jornal com que todas as

semanas vem gemendo até causar

dó, o prélo do ¡Ot›arense?›.

Ora nem os senhores conhecem

outra coisa.

Só a

sssiml. . .

Alcinda tem-se na conta de muito

saber, mas, em todo o caso mostrou.

e tem mostrado nos seus escriptos,

desconhecer algumas regras da. ..

etiqueta. E, além d'isso, não nos

veio surprehender,-os cscriptores

cresnças, _porque nós bem o sa-

biomas.

Ager¡ o ue estranhámos, é que,

Sua Ex.“ s . Alcindas, não sendo

creança, como nós, se sujeita a

sppsrecer de manhã. . . sujadi-

nha. .. Mena-se com os grandes,

que os pequenos depois spparece-

tão. A esses é que sua EL- depois

tera de se sujeitar, isto é, as conse-

quencias que d'clles sobrevierem.

Nao temos bojo para satisfazer

oa desejos d'ums senhora não ro-

busta, e nada sympstica, pois, se o

tosse, mesmo só com ella no pen-

semente, poderiamos fazer algums

coisa; o que era proprio da nossa

cdsde.

Assim, nem uma coisa nem ou-

tra. Nem nós, nem Sua 51.'.

oleiro, das Ribas.

' "Minami de idade d_e Ó m9' Ceo Fonseca, solteira, maior, pro-

zes, ñlho de Antonio Mana primaria. actualmente residente

::sleaããgããllzosas' da ma na rua das Figueiras d'esta _villa

3 , _prancha d-o. "and“ lu_ de.0var para ser Julgada unicae

mor, de idade de 35 armas, universal herdeira de sua fallecr-

solsiro. :le ;na Velha. d da tia D. Clementina do Ceo

12 ° _- CMO t e 1° me?“ e Fonseca, solteira, proprietaria,

::aeee'RELtízirgee 9:32':: K2_ moradora quefo¡ no logar da 'Es-

drigues da Sd”, de Ganho_ trada, freguesia de Maceda, d es-

vae_ ta Comarca, para todos os efici-

13 › -Anna Rodrigues Perucha, de tos legaes e especialmente para

?me g; 74 mms¡ “uvav da na epocha do vencimento receber

19 , _03;:oeavã'e made de 4 ,h a importancia de 7 50,3000 réis,

“no” alho de José Mm_ constando. de uma lettra saccada

Fernandes da Graça e de Ro- por Francmco Ferreira de Andra-

sa de Jesus Games dos San- de, acceite por Eduardo Augus-

'03- da 'u' dm L“'E'do'es- to da Fonseca, e indossada pelo

17 ' _uma na““ de lda“ de referido saccador á dita sua tia

21 meses, (ilha de Manoel , ,

d'Oliveira Vaz e de Maria '1° dm 26 de Ju“hQ de.¡9°7› let'

d'Oliveira¡ da [na Loureiro, tra que tem O seu vencrmento em

27 de junho de 1909, e isto quer

amigavel quer judicialmente, pro-

movendo n'este ultimo caso os

termos indispensaveis para a ga-

rantia de capital constante da

mesma lettra. como sejam protes-

tos e outros.

As audiencias n'este juizo fa-

zem-se ás segundas e quintas-fei-

ras de cada semana, por dez ho-

ras da manhã, no Tribunal Judi-

cial d'esta Comarca sito na praça

d'esta villa, não Sendo santiñca-

dos ou feriados por que n'aquelle

caso se fazem nos dias immediatos.

Ovar, 3o de novembro de 1908.

Veriñquei a exactidão

O juiz de Direito

Ignacio Monteiro

O Escrivão

Frederico Ernesto Camarinha

gemer se pode escrever

Outra leira de matto e pinhal,

chamada o jugal, sita no logar

d'este nome, no valor de 4o$ooo

réis.

Todos estes predios são situa-

dos na freguezia d'Arada. e de

metade de cada um d'elles é usu-

fructuaria vitalicia Anna Soares,

viuva, do Carrascal, da mesma

freguezia. mãe da inventariada.

Para a arrematação são citados

quaesquer credores incertos.

~

Arremataçao

(2.“ PUBLICAÇÃO)

No dia lo de Janeiro proximo,

pelas dez horas da manhã, á por-

ta do Tribunal da comarca, por

deliberação do conselho de fami-

lia no inventario orphanologioo

por obito de Antonio Marques de

Oliveira, morador, que toi. no

logar da Cruz, da freguezia de

Cortegaça e em que é cabeça de

casal a viuva D. Alexandrina Ro-

sa d'Oliveira. se ha-de proceder

á arrematação de DUAS SETI-

MAS PARTES d'uma proprie-

dade de casas de sobrado e ter-

reas, com terra lavradia pegada,

poço d'engenho de regar, rama-

das e mais pertenças, sita no lo-

gar 'üa Cruz, freguezia de Corte-EDITOS

gaça, pertencentes 308 menores

(z.l PUBLICAÇÃO)
_ _ _

. Antonio e Joaquim, avaliadas em

Pelo juizo de Direito da Co- 5713430 réis, e bão-de ser entre-

marca de Ovar e cartorio do cs- gues a quem mais oHerecer sobre auzente em parte incerta, para

crivão do i.“ ofñcio Frederico este valor. As deepezas da praça assistirem a todos os termos; até

Abragão. correm editos de triu- e a contribuição de registo são á final, do inventario orphanologi-

ta dias, contados da segunda pu- custa do arrematante. Por este co a que se procede por obito de

blicação d'este annuncio no são citados quaesquer credores sua avó Maria Joaquina Pereira,

«Diario do Governo» citando os' incertos para deduzirem os seus moradora. que foi, no logar da

interessados iacestos para na sc-ldireitos.
Estrada Nova, freguesia d'Es-

Ovar, 1¡ de dezembro de 1908.

Verifiquei s exactidAO

O Juiz de Direito,

Ignacio Monteiro.

O Escrivão,

joão Ferreira Coelho.

(668)

EDITOS DE 30 DIAS

(1: PUBÍÂCAÇÃO)

Na comarca de Ovar e carto-

rio do escrivão Freire de Liz,

correm editos de trinta dias a

contar da segunda publicação

d'este anuuncio no «Diario do

Governo», citando o interessado

Gabriel Mendes, solteiro, maior,

  

Os escríptores creanças.

“anseios _

   

  



 

A LISBONENSE

“preza de publicações economicas

35, Írav. a;Forno, 35 V

LIBOA

Traz' m publicação: -

0 Conde da Monte-Christo

Monumental romance de

ALEXANDRE DUMAS

Edição lt'wnoaamonto íllostmda

Fascículo de ll¡ paginas. . 30 reis

Tomo de 80 paginas. . . l50 réis

umouuço§ D'lllllOtl
Empolganto romance original do

celebre auctor' do «Rocambolu

PONSON DO TERRAILL

 

Compõo-so de 5 panos, a saber:

A'vMulher do Bandido, Com-

panheiros no Amor, A D11-

ma 'da Luva Negra, A (Ion-

dessa de Asti e A Bailarina

da Opera. o

!ilustrações do Silva o Souza

0 .CRIME DE RIVECOURT

Lindím'mo romance dramatíco

do Elilie Bel'thel

Aventuras oxtraordinarm de tres fugitivos

por Victor 11.1111 e Constante Amém

[ninhada com ::opina-lidas gravuras

Obra no genero do Julio Verne

Dá oada uma d'Jstos publicaçõá's:

1155515515755 46 pag. ' . ' . ,. 20 réis

Tom 11080 paginas. '. . . lOO réis.

,W ' l . O Í '

Manual do ,oosmliono
Muito' util a todas as mães de familia,

mainhoiros, restaurantes,. casas de

posto, hoteis, etc;

Alcindo 1:500 receitas-para_ ricos e pobres

Fascículo de !6 paginas 20 réis

Tomo (1080 paginas . . . 100 réis

VIUVA E VIRGEM
V Romancel 'd'amqr

v por Jule'dladi-mlw"na

Versão, livro de 1.- 'da Camara Manoel_

1115511115353 da Alfredo de Moraes

Fmoulo dv 16 paginas . . 20 réis

Tomo de 80 paginas . . . 100 re1s

Brlndql'l todos os mignantes

     

GUIMARÃES 51 cf

108, Rua de S. Roque, no

?51:35'  

-LISBÍ)A-

 

Tratatlo completo
_

de casinha e copa
m

5111105 11111111 111 1111

"4" ~ 70-1-21- *ur-.g. '
A .' h

ari. v: -' .,  
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LIVREIROS EDITORES

A

.-

Bna Aurea, 132 a 138.

;LISBOA-

Ileoz'sta mensal illustrada

Cada numero. com 2 .suplementos-

Á musica dos Serões e 0.9 Serão:: das

senhoras-200 réis.

 

ll. Quixote do Lo Mancha

CERVANTES

Em 3 volumes-cada volume br. 200

réis, ano. 300 réis.

oooEDEEÍossoaoo
Bibliotheca de conhecimentos uteis

Cada voluma da 200 a 300 paginas il-

ustrado e impresso em born papel,

00m encadernação do panno, 300 réis.

Esta bibliotheca reune em pequenos
volumes potatais, ao alcance do todos

as intelligencias e du todas as bolsas,

as nocçõbs scientlñuas mas interessan-

tes. que hoje formam 0 patrimonio in-

tellectual da humanidade.

Volumes já publicados:

1111111111111111111111111100animales-BELEM 51'
R. Marechal Saldwña, 26'

 

Em publicação:

AFILHAMALDITA

Romance illustrado

de EMILE nlCllEBOURG

Caderneta semanal de 16 paginas. 20 rs.

Cada tomo mensal em brochura, 200 n.

, Lagrimus do Mulher
l-Romanceilllustrado dc

 

Caderneta semanal de 16 pag. 20 réis

   

M. Gomes, 15011011

Chiado, 6'1 _LISBOA

      

 

Todas as littoroluras

1.0 volume

;Historia da littelãtura hespanhola-

PARTE I-Litteratnra arabico-hespanhola.

PARTE Il-Litteratura hespanhola desde a

formação da lmgul até ao ñm do seculo

XVI.

PARTE llI-Litteratuxa hcspanhola desie o

lim do scculo XVII até hole.

PARTE [V-Littcratura hespanhola no se

culo XIX-Poema lyrica e dramatica.

1 vol. '111-312.° de 330 paginas-400 réis

Com um plano d'nma grande simplicida-
de e ordem, precisão de factos e dc juízos

e inexccdivel clareza de expomção e de lin-

guagem sc condensa n'esse volume n histo-

 

ria dc todo o desenvolvimento d1 lineraturs

hespanhola desde as suas origens até agora.

Livro inlisPensavcl para os estuollosos ra'-
commenda-se como um serio trablho de

vuláansação ao alcance de todos.

No PRELO

Historiados eclipses. Ohomem primitivo Historia da litleratura portugueza

 

HORARIO
_MSD-0'_-

 

l). -Jullan Castellano! Cada tomo_

   

201202

112, Rua de Alexandre Hormdano, 112

LISBOA.

 

Traz em publicação:

A ALA DOS NAMORADOS
Romance historico

POR

ANTONIO DE CÂMPÚS JUNIOR

Edição illustrada

Cada fascículo . . 40 réis

. . 2001-601
_ç_

Tomo mensal em brochura . 200 réis Toda (a 0m““ amam* 'PGMU
' do l! (011108

A

__.__,___

AS mil e uma noites

CONTOS ARABES
V

l

,Edição privuorosameute illustrad11, r(-

,vista e corrigida segundo as melhores

edições fsancozas, por Guilherme Bo-

drignes.

O maior successo 0m leitura!

20 réls cada fasciuulo. Cada tomo

100 reis.

..- ..__. -7..-..__. -.-.-..
...._ .-__...___-~_

NOVO DICCIONARIO

ENCYCLOPEDICO

[LLUQ'I'RADO

POR

Francisco d'Almeida

  

Fascículo, 50 réis »T0m0, 250 réis

Empreza Editora Costa Guimarães l 0.'

Avenida da Liberdade, 6

:Dos COMBÇYOS

DO PORTO A OVAR B AVI-'JI .

 

DESDE 5 1311] NOVEMBR'O

   

  

       

I ' ñ” 7' "á'_”“'“

l! I l

tlomhoyos lr. 010. Tr. ( llap. Tr. Exp. Tr. llop. l_ lr. Lol'.

I
"É"5311“!

s. Bento 5,19 5,35 7 3,50 9,39 2,45 3,33 5 5,40 3,45
l Espinho 6,20 730 8 9,23 10,481 3,10 4,31 5,39 13,41 9,45

.q , Esmeriz 6,36 7,38 8,16 _ 11,2 [o ._ 4,40 - 6.08 0,53
l v Cortegaça 6,42 - 8,22 - 11,7 O - 4,53 -_ 7 _-
a o Uau-vamu 6,48 - 8,23 - 11,11 , 1: - 4,59 _ 7,11 -_

uma 6,53 7,52 8,38 _ 11,22 1 q 3,59 5,9 _ 7,22 10,13
S Vallega - 7,57 - - 11,29 ¡ l-t - -- - , '1,211 -

R Avancu - 8,2 - - 11,85* - - - 1,09 , -_

Aveiro _ 9,35 _ 10,6 l 12,16; 4,37 _ 5,14 3,11 10,55

Ã
_ .

       

Aveiro l 3,54
Avanca 4,37

14 Vullega 4,48

ã (WAR 4,51

'f Cnrvalh." 5,2

é Cortegaça 5,7

l Esmoríz 5,13

A _Espinho 5,30

S. Bento 6,64 Í

 

5,45 - _ -_ 3,34 9,55 10,23
_ _ _ .._ _ ,9 _ _

~ __ - 11,43, n _3 - - 6,14 ._ -.
6,28 7,20 10,1.) 11,54_ Q - 5,35 6,23 _ 11,4
_ 7,31 10,21 12,4 1: - 5,40 - .. _
__ 7,36 10,26 12,8 2 - 5,51 - - -
6,87 7.42 10,33 12,13 h - 5,57 6,38 _ ll,l8
6,46 7,59 10,51 12,30 2,39 3,14 351 10,84 11,28
7,47 9,2 11,54 1,47 3,18 7,15 8,1 11,13 12,23
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a_o_ .__.._.__.

  

João'Romano Torres'

 


