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&anunciam-co ?obras llttersrias emtroude dois exunplu-e. í ”PRENSA Clvu-'SAÇÃO 25 p. e. do abatimento aos srs. assignantes. o

Rinscolo r ADMINISTRAÇÃO-R. na Paaçn'-0VAa n' RM de PM"” MW“" 9“ ” 3'”"*PW* Í "Wa avalia» 20 réis-

Ovar 26 de Dezembro de |908 ' ' ' 9 D. Maria d'Araujo d'Oli- Maria Gorinlia. . . . 1.3000

veira Cardoso . . . 105000 Ignacio Camossa . . . 56000 f

7 .. ' _ “ ' ' _ .._ v Emilia d'Oliveira Nataria. 500 Maria. Filinto . . . . 1-5000 1

" "“ Eucóntrañj.se já, ea¡ plena'acti. Antonio d'Otiveira. . . 300 Antonio 'Maria Pereira '

_ _ § “dade. o¡ trabalho¡ das commismes Antonio d'Uliveíra Neves. 55000 Rozas . . . . a. 4 500

w n \ y l 'paróchiaes em todo o Concelho_ Ne. Joaquim Mendes de V313' D. Joanna Gomes D:a§

' nham¡ se h¡ demanda da huma- concellos. . . . . 106000 Ferreira de Aguiar e

' . ._ Assim se deve definir nnctual ainda missão que lhes foi homo- Francisco Pereira de Car- marido _. . . . . 2013000

situação politica do paiz. E' pelo “meme cansada pda commíggão velho. ._ . . . . 500 Rosa Pereira dos Santos. 25000

menos a !impressão que em nós ezecmiva da, ;uma _ Mjsgriçordia_ Manoel Maria André d'O- Manoel Laite dos Santos. 500

tem produzido essepelemwte fu- Bem ao contudo ¡odasteem desc“. liveira . . . . . 25000 José Maria dos Santos

nambulesco que, ha longos dias, volvido o¡ memo...“ ”forças para Dr. José Antonio d'Al- Ramalhete . . . . 500

por ahi se vém exhibíndo com que seja “be"¡nà' a respectiva meida. O. . 7 . . 256000 Rosa d'Ulivejra Soares . 200

menosprezo do a'môr pump que, colheita, pelo que se tomam dignas João d'Oliveíra D185 . . 25000 Joanna d*0.lv_eira Gomes. 500

nas grava; crime, deve nortear “inconvoveuo elogio_ V Maria do Albino¡ z . 500 Padre Francmco Corrêa

os nossos 'homens publicos_ As Nic é um, n'esm cruzada do José Ferreira Malaquias e Vermelho . . _ . . 35000

ambições. as retaliações, ,as pro- Bem, vêr numca.“ obrigações pao . . . ._ . 105000 Francisco Corrêa Dias . 5.5000

priagv' Vindimas* 15933019530 mui; quiçá inadiaveís para não se Frage- Josepha Valente Pereira. 16000 Fam'lia Araujo . . . 505000

tos, de mistura com a intrí a e ¡vu- o cumprimento de um deve¡ hu- Fiihs de Gabriel Amador. 500 Manoel Gomes Bonifacio. 205000

pouco senso de quasi todos, on- luminaria; e menos..rar.o,,:é,obiervar- Maria d'UllYeita da Graça 900

ge de. :plumas diificuldades de se a resignação evangelica con que Pedfo d'OlWeu'a Marsu- , 3-“ column““

momento, u \mvconcorridm se por o¡ vogaes de ;algumas çommísgões ndo . . . . _. _ . ooo _

ve j @rm gia ;gangaçggrt “olhem as, felizmente escassa' más Manoel José d'Oliveira Area: sul-nascente da villa

clusíé , 'd', 'se verg'o 'se-'esme- \gomades com que alguns conterra. Possantes . . . . . 500

ctaoulo que Portugal está dando neo; n'ossog', cuidando só do seu Thereza Maria de Jesus . 500 Isaac Julio Fonseca do w

aos 01h“.dg mundo inteiro_ E' a bem-“¡ar' recebem o projectado e Margarida Ferreira. de Silveira . . . . . 25500 *1

verdadeira degringoladc, o des- grandioso emplehendimenm da Mi. Souza . . . . . 15000 Marin Gracia Gomes Osm- 1

tam-deifeíra. ;. A_ _ . sericordia. Presa aos ceus nunca Mana Regalada -_ - - 200 P0! - - - - - - 595000

,No Mimo_ (laminado de um!, dos' seu¡ aglveis e carinhosos be_ Franc sco Das _RaJada . 115¡on Virgilio Gonçalves da Cruz 16000 e

joveniwinonm'ehe. ainda 11.11010an neñéíos ca'reçam esses que assim Mara Lopes e hlhas . . . 16000 Manoel d'Olveira Rumos. 56000

ge de conhecer- 0›«meio politico, comprehendem o Bem da. human. Manoel Lourenço Ferreira 55000 Manoel Henriques Ramos 16000

am: de”“ de bon¡ Mugqezeg dade_ - Antonio Duarte da Silva. 35000 Manoel Alves Corrêa. . 15500

ammgsqno actual " t " Dr. Salman'o Pereira da Joao Teixeira da Silva .

meineniohisiorieoem _ue senão-1 segundo nos consta 1a 'commis's'ão 0310118_ - - - - 205000 Jos¡ María de Pinho Vn- j

80 1164030!!@OVQJMJHWJMagrkxexecutiva#acenderrçarbrevememe &80.1sz da Shao“- lente- - - - - - 55000 .

_ viciadadonosso-problegnaeoono- cam¡ a todos o¡ nono. cumem. veira . . . . . 56000 Maria Domingas de Jesus 55000

' . a» a ,ue 'u @mm ,nem tamento. 'nó pai¡ bn np, Es. Manoel Maris Duarte. . 25500 Bernardo José Corrêa de

v vetde remedio Mãos mngsiros,'sollicltando ,a sua. bos JOSÕ Valente FmZM- › 55"('0 Sá - 1. . - - . 95000

t' mdepositivaenvergadm, !vontade em pról da instituição de !Manoel Lopes Palavra . 500 João da Silva. . . . 56000

. ol., e _eomñrme beneñcencia. Brevemente publica- JOSé Lopes Valente . '. 250 v0 Sei-spliim da Cruz Lebre. 16000

pm ,da M _malhar Q tem¡ 'o ;em d'un, cam¡ 'José ;Alves Correia . . 215500 José Antonio Soares Va- . A

e¡ do :muñvoje 1' .f ' ' Rosa dos Santos e Maria lente. . . . . . 15500

4 bmverelbmminhopsrum. " '- r .do Ceu dos Santos. . 600 Antonio Maria dos San-

_ ___ .'.r ai¡ 4 ao ,Hummel de ja. Antenio d'Oliveira Mendes 100 tos . . . . . . 500

' um "ã-l”” lícitolisverá fozggréno flieitro d'esta “RO“ Valente -_ - . . 500 Placido Augusto Veiga . 915000

003m develpàámwñ Villí. pÕlÍl 1:65'! *71'11" _e 'a 'sçs- Manoel Martins . .V . l 500 Ludgero Peixoto Pinto

dos orador e. nommâstm "-o'üramrfa' *de nave missao Francisco d'Oliveira Dma- 100 Ferreira. . . . . 55000

i e ensinam, _, *iuilàãor'ii " üñcbrüis s quai Antonio Marques Godinho 200 Rosalina da Cruz Lebre . 200

a“. A eu warm¡ “emm_ “a (“ema o .telhado- ¡ab-g ”gb“, 'Manoel FernandesVillaJu- Antonio d'Oliveira Mello. 506000

W @wonder-.ami «Tudo se lh'ós 'crawled-s' ”ls“coim'üúsyão mor_ ›r - w . 200 Laureano José de Faria. 500

W; d'un¡ o ..Mesa nos.,é¡ecm¡v3¡ sua aguas'ng desde a. Antonio Tavares . . . 100 Bemjamim Borda. . . 500

Mam 'empregam ho' Fili'nâ 8685 o. "13“" ' " Delphina Rodrigues_ . . 200 Dr João Maria Lupes . 255000 e

  

   

 

med¡ i ;Lim harpídp_ caviarqgg- a' '153m -mu-“jgo Francisco Antonio Adrião 1,5000 P.° Francisco d'Oliveira

poe¡ ¡confiadma de menu; mas da' com» 59030"“ _- -- - - - * 113000 Baptsm- - - - - 105000

w'.WÉOJ: .af-pm _ _ sim ¡ mr“ ”-imeim Mana 001159. Bolhão. . 100 Maria d'Oliveira Roma. . 500

iu umidade da¡m p &king-5 &mmgme ?upar Mangá! duFonseoa Soares 206000 Adriano Menezes . . . 500

.Ml nas mãos do chng.__ _ e ?33'55“53 'dói-mm“ me“. Francisco Joaquim No- Anna Gomes Soares . . 45500

?í- 'I-«wtru == seio. plo realismo: e emittír cobrem 51W!“ Juni“? c 105009 M9029¡ Mani“” “um“
MímmmA mr. taty”..un .. ,abaixoieuz Antonio' Pereira Carr-alho 109000 de . . . . . . 45500

 

  

 

  

    

umm4 Amsatáá bom, ddr“" '03°' - g. 'h _ Manoel Capote. . . . 15000 María Moreira . . . 100

“Mágico, so,aeha.organi:f 'P fm"“ 'E rm“ IÇBXT'I- ..i v ' Antonio Dias Martins. . 500 D. Maria Luiza da Silvei-

zado enemmmesmo pedema pwr "u › r ~ .' o v ;l-'d . íamihahAbãagg: .t . . 106000 E ral &dirinãs . . . . 16500

wap_ na“ 7 _ o se alon - x d ;a ° v gostin o_ e at 08. . 500 mi ia a azia . . . 100

@mfwao' ,dmmnãe ' e Rafa n a Joanna Crea . . . . 16000 José Roiz Faneco. . . 500

em¡me a “o as , _701; 'a Mianmar Antonio Maria Pereira . 15000 Antonio da Fonseca Boni-

sões deqnesefammeebo os-jor» . María d'OlIveíra . . . 200 to .' . . . . . 500

'I nassdiarios.›1)eihorga hora_' A L “Uma DE OYAR José_ de Pinho Branco . 15000 Dr. Francisco Fragateiro. 255000

m ç um.? aq ,é Fganmn _ w" ' ”""'-°-'""”"'" José Maria de Pinho Brsn- 5000 àntonio gens. . . . 6500

Beirão, next., um__ g *mma ' I- www_ eo . . . . . . 2 ntomo sçs . . . . 1 000

- m._ggbnqjaç¡fk1]”, “hmm _ ' 5 1 Joseñna. . . . . . 15000 Marianna de Jesus Días . 26500

_ mt“tg A ArqàçuQW-&ócglte dg¡ 351a Ançonio Lopes Vi o A. 500 Fem lis Tarujo. . . . 100

.' nenhumam '\ 1¡ " ' ° Mgnolel 'd'Oilveírn'Pacheco 500 Anna de Jesus. . . . 200

,.Çl'rsnsporte Fenda ;Vl-1:., &817,3220 * 4 ris'dosíSantosJ . . 500 Manoel Maris Frazão, o

' Quem sei-ágeis 1594¡ _ :Antonio Gi . . . É 200 "os 'Confia 4. . > . ' 500' Gazens . . . . . 15000

.m um M_ ' w. o iv ' Co m, 1.. 'srla 'da Couceiçso 01¡- ' José Correia de Rubo . 50000

,~ - r _ _u_ m: ..N ,0* | 7' à 'ulñ _um vein. .o. . A ,A \ , . Francisca Emilia da. S.

_ .Worm. verdadeiro cabos. s P 2 . . #255000.Josó'dslâlk'w . 105000! Braga . . . . . 500

.' ' o _ .
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Msnoel Lucas. . . . 26500 estação do material que se achará ex- humana“. l Santos e de Joanna Nunes, da

João Pereira de Mendon- posta ao publico durante o dia. | _.. Marinha.

ça . . . . . . 200 A's 8 e meia: recita de gala por ao- : Fan”“ no (na 21 o a”. Antonio¡ s _Fanny-a, (ilha da Fernando

d'Oliveira Amaro e de Anna

Ferreira da Cruz, da rua do

Lamsrao.

a -Rosm filha de Felisberto

Anonyma . . . . . 106000

Viuva de Francisca do

Ignacio . . . . . 200

Antonio Luzes e familia . 36000

CÍOB amador”. no The“” dl A300' Ferreira Lsmsrao. pao do nosso pre-'

ciaçao. lsado assignante Joao Ferreira Lao

Subirão á. acena a trapalhada em 3 mal-go,

a““ “31039“¡303 P0?“ cordas' e a 0“' A' familia enlutada as nossas con-

  

  

 

  

   
    

  

 

   

   

    

   

   

   

  

João d'Oliveira Manarte . 500 graçadissima comedia em l acto «Os amami“,
Alves da Cunha s de Senho-

Maria da Slva Neves. . 500 dois inseparaoeisa, cuja distribuiçao é a~ o “mento ¡unem-e efectuou.“ no rinha Gomes, da travessa da

Francisco Mai-;a d'OIlVOl' seguinte:
immediato ao anoitecer_ Blbãl.

ra Valente', . . . . 15000

Josepha da Touca. . . 500 "paquitas por cordas w
CASAMENTOS

Manoel Maria de Mattos. 106000

Francisco de Mattos. . 205000   

  

     

  

   

   

   
  

  

   

  

    

    

   

   

  

   

20 de dezembro - Alexandre Gomes

de Pinho e Rosa da Silva, do

Largo da Poçu.

› _Americo Teixeira da Silva e

Ricardo Rocha, Freire de Lys; Gre-

gorio Costa, Angelo Lma; Arthur,

Dr. Sobreira; D. Rozalia, D. Izabel

Pinto; Aurora, D. Urbana Rbeiro;

Um creado, Dr. LOpes.

Impostos Municipaes

 

Somma Rs. 2:55l6520
No salao da camara foram domingo

passado arreinatados os impostos mu-

nicipaes d'este concelho, Honda) adju- Victoria d'Araujo Castro, do

dicados pela quantia de 6:5005000 Bajunco:

ré s ao nosso bom amigo e considera- 99 › _Joao Henrique Pereira e

do commerciante d'esta praça, sr. Rosa Das Moura, do Siixal

Alfonso José Martins.

'
OBITOS

(Continua)

a N'este trensprrte já vai dedu-

zida a quantia de 153000 reis pro-

mettida e mandada remar pelo snr.

José Joaquim Pinto.

Os dois insepsraveis

Bemvindo. Angelo L-ma; Ventura,

Dr. Lopes; Luiz, barbeiro, Dr. Sobrei-

ra; Nicolau, estalajadeiro, Freire de

Lyz; Gertrudes, filha d'este, D. Urba-

na; Carlota, mulher do mesmo, D. Iza-

bel.

..I-.00_-
0. _

N. B. Declara-se que o sur. An-

toaio d'Oliveira Pinto Real subscre

veu com a quantia de 500 reise

não com «a dd !oo reis'como por

equívoco se publicou, attingindn

por isso a totalidade das listas pu-

blicadas a quantia de Rs... 225511920

20 de dezembro-Manuel Isrls da '

Silva. casado, de idade de 44

_ annos, da rua Nova.

Chamamos a attençao dos interessa- 2¡ , _hmm “a". Farm“. ea,

dos para os annunc os que publicamos ndo_ de ,dade de 73 “nos, da

na_ secção competente, sobre estes ma da Fonte_

dais recenseamentos. › -Ascenção, de idade de_ 30

mezes, filha de José da Silva

Casado e d'Anna d'Oliveira

Vinagre, da travessa dos Cam-

pos.

22 › -Antonlo, de idade de 3 me-

zes. ülho de Antonio Pereira

Reselseamenlo militar e politico

.-

Os bilhetes e camarotes, que não

forem tomados pelos membros da trou-

pe de amadores para suas familias, se-

rao expostos á venda na séde da Asso-

ciaçao dos Voluntarios. nos Paços do

Concelho, no dia 31 do corrente, pe-

las 10 horas da manha.

#
-

_NOTIMAMO
Em”

-

 

w

Temporal

  

Na noite de quinta-feira e no dia

segumte fez-se sentir n'esta villa um Valente e de Rom Vidinha, de

formidavel temporal: chuvas torren- cmo de Villa_

ciaes, vendaval violento e forte 23 t ..Anna Gomes, de ilsde 47

trovoadl. annos, casada, do Logar

d'Acções.

w

Eleição

 

    

 

Aos maos estimanis assignmrtes,

anunciantes, collaboration: a a todos

os nossos cell a envia a 0180033“ A .

”a
Consoante fora annuuciado e em

harmonia com a disposição do respe-

ctivo estatuto. procedeu-se no preteri-

to domingo, na séde da Associaçao

dos Bombe-ros Voluntaros, á ele'çao

dos seus corpos gerentes para o futu-

ro anuo de 1909, dando o seguinte

resultado:

..n-_0
_-

 

Ghionica de_ S. Vicente

S. Vicente 24.

Notas a lapis

No dia 29 passa o seu auuiversario

natalicio o nosso bom am'go Henri-

que Araujo d'Oliveira Cardoso.

Cordealmente o feliciiamos.

-Guarda o leito por incommodo

de saude a snr.l D. Carolina Baldaia,

a quem appetecemos completo res-

tabelecimento.

-Atim de passar as festas do Ns-

tal com sua familia, chegou quarta-

feira a esta villa com sua esposa e li-

lhinho o nosso apreciavel amigo dr.

Antonio Emil o Rodrigues Alexo,

digno delegado do ministerio publico

em Albufeira.

_Tambem se encontram entre nós,

em goso de ferias os nossos symps-

thicos amigos Antonio Z-igallo dos

Santos, Antonio Gonçalves Santhiago,

Manuel Rodrigues Leite, Henrique

Cardoso e Alvaro Valente."

-Retirou terça feira com sua fami-

lia da sua Quinta de S. Thomé para o

Porto o nosso presado amigo Manuel

Gomes Netto. i ,

-Regressou na semana passada de

Lisboa, o nosso am go Joao Bernar-

dino d'Oliveira Gomes.

_Esteve entre nós, passando as

festas do Natal com sua familia, re-

gressando ja a Oiiveira d'Azeuieis o

sur. dr. Antonio da Slva Carrelhas,

distincto advogado-notado n'aqnella

comarca.

_Partiu com sua esposa ara o

Porto, a passar as festas do atal e

Anno Novo com sua familia o nosso

illustre amigo dr. Gonçalo Huet de

Baeellar.

_Encontra-se n'esta villa, com sua

esposa o nosso part colar amigo José

Gomes dos Santos Reguera.

  

Bombeiros Velunlarios

4483mb“” geral DemOcrito de tudo ri. Heraclito

de tudo chora. Eu nem uma coisa

nem outra. mas antes pelo contra-

rio. Senão vejamo:: '*

E' dia de consoads. Pela minha

portatrambolhsm poi-.od. .~ .›

semente ao som .i ;- J ›.

estalos de chicou_ . '. r r

malho Ortigao . * w.._ _,., dg.

ligen'cia de Coimm m < trens,

(Reaprendendo-w a - comu

gaiola velha, 'A ~ A is, que

nóim nos are! '- v . vans do

cantor dos ms" _v cv: -. zh:: vê.

dente de :ól ' '. “aos

afastam-ae, e »s . i 7*. ~ «3, e

tudo passa ii- r w 5:) na

minha mono . ~ 'w'

dades de v'..- ~ :w~

desevilhana~ , i .- w _.

vas toalhas

ensacada ~

em direc

ma se ai' A v

domeu'm M

“18 talw 7 .' w .w, u ;Jum

Conv ;..v-as a era desarmar-;-

nando meigos e 0-." “dos termos,

mas passam... puxam... andam

sempre. ~

E de mim, com s consoads, ninü -.

guem se lembra; e r ›r isso eu dizia

que, nem ria nem c "ave, porque

hco serio, muito ser¡ « *me mn. .

para menos. Mis deix r

Tambem para Vin, _s a

e para enorme gsudit , .; ~. -

approximar dos eoz.

tos, porque já me c . ›

das que eu comprei ( A í: um,

bronze de lei e de». r . ;_›;.z

por algum tempo -

commiseraes de min, , .

parando até aos Rei!, o

nesses; pois que com.

que se nao faz em dia A i

Por virtude da passagem, no pro-

ximo dia primeiro de janeiro, do

duodecimo anniversario da installaçâo,

da benemerita Associação dos Bombei-

ros Voluntarios. haver án'esta vdla as

costumadas manifestações de regosijo

promovidas pela zeloza direcção d'a-

quella humanitaria instituição.

O dia 1.“ de janeiro, marcando, ha

doze annos a esta parte, o in cio de

paz, protecção e solidariedade entre

nossos concidadaos, pois que d'ahi se

originou o movimento associativo que

já. produziu «os soccorros mutuos»,

«a beneñcencia escolan e agora se

anda manifestando por tao eloquente

fôrma na futura «mizericordaa›, nao

pôde nem deve jamais deixar de ser

um dia festivo para Ovar. Os corpos gerentes tornam posse

Bem ;andamento anda poi¡ a di. dos seus cargos no dia 1 de Janeiro

gna direcção em promover festejos P913 1 hora da mae'

identicos aos dos annos anteriores pa-

ra oommemoraçso do advento de um

anno mais de Vida para a prestante e

sympathica associaçao.

a:
as av

O programma dos festejos. se o

tempo o permittir, será o seguinte:

8 horas da manhã: uma girandola

de foguetes anuuuciará o' principio dos

festejos e a banda dos Bombeiros Voo

luntarios, em frente ii estação do ma

terial¡ que se encontrará vistozamente

engalanada, executará o hymno da

corporação e peças varias do seu re-

portorio.

10 horas: haverá na estação do in

cendios formatura geral do corpo act-

vo, e respectiva banda. Feita a inspe-

cçno pelo commaudaute. di-igir-se-ha

para a egroja matt' z añin de assist-r á.

missa conveutual.

Presidente -Dr. Antonio dos Santos

Sobreira.

Direcção

Dr. João Maria Lopes, Angelo' Za-

gallo de Lima, Arthur Ferreira da

Silva. Joao Ferreira Coelho, Frederi-

co Ernesto Camarinha Abragao.

Conselho fiscal

Supplente á presidencia-Dr. Anto-

nio d'Oliveira Descalço Coentro.

Silverio LOpes Bastos, José Luiz

da Szlva Cerveira.

._

_0.
_

Caso d'envenenamenlo

Acaba de se .dar n'esta villa um

caso d'envenenamento, que causou

uma victima e produziu graves estra-

gos n'outros membros da familia.

Veio do Porto para consoar com

sua mae e irmã Thereza da Silva

Placida, casada com Manoel Ferrara

Coudeço, da rua das Figueras. Cearam

e pela noite adeaute sentiram- se incom-

modelos, v-ndo aquella a fallecer cer-

ca das 10 horas da manhã de sexta-

fe rs, euiquanio que as outras tiveram

a sorte de vomitar.

Só entao se notou que se tratava

d'um caso d'envenenameute e procu-

rando se aveviguações, apurou-se que

n'um môlho da ceia, na persuaçao de

Findo o acto volverá o corpo acti- lhe deitar farinha para o engrossar,

vo, debaixo de fôrma e com a sua , lhe haviam posto uns pós que tinham p

banda á estação do material, onde n'um prato e que serviam para curar, BAPTISADOS

destmçará-
0 ou““ d'un“ “03003. filha da

ais, ¡az-se ao outro dia,

Das 3 da tarde até ao anoitecer far-4 victima. _ _ 20 de dezembro - Manuel, ñlho de, _Vindos do Porto, '2.011

se-ha houvir a referida banda junto s'. Ooaso foi communieado psrsjuizo. Antonio Maria Lopes dos na sus casa da Torre, em¡ '

-__.OO-___-

Movimento Parochial

De IO a !dia dezena

   



  

 

   

   

   

    

  

ferias, o- nosso amigo Ram' _Fonse-

ca e Pinho e sua irmã a menina

Palingrn Alice da Fonseca e Pinho.

- ambem em'wgoeo de ferias en-

contra-se na sua cata da -Cassemes

o nosso amigo Gaspar Alves da

Cruz. . .

-Encontra-ae em vias de resta-

bananeira: da., doança nexo acom-

metteu o nosso armgoqjoão M, da

Fonseca e Pinho muito habil phar-

rnaceutíco. Estimamos.

-Na 'cidade do Pará auccumbiu

aos estragos da febre amarella o

nosso amigo Mario da Motta e Pi

nho, d'aqui. A ana morte for bas-

tante sentida. Deixa viuva e dois ñ-

lhinhoa menores.

Paz á sua alma.

-Cumprimemamoe aqui, na pas-

sada terça-feira, os nosso¡ amigas

os EL”" San. ,Apollinario Lapas

e Francisco Caetano de Pinho, de

Ovar e E¡.'”°' Sara. Paes, de Valle-

d. .

g SAV" _ ~ d'nm 're-guiam,

de ama ilidade ine'xcedivel,'penho-"

leram-nos immenaamente com as

luas gentilezaa. Folgamos sempre

em. special' or. hello: dote¡ d'alma

de :tão Ms amigos.

-Aoa caros leitores de :A Di.:-

_ cansam envia festas alegres bem

corno ao¡ um amigos, desejando a

todos um novo anne de Venom-aim

tambem amigo ;

Nel-on 'i

  

441999215215065” -

$13,95! @UBECAÇÃm

Nv'dlia Io dejaneiro proximo,

por _io horas da manhã, á porta

' i-WI diamante!?

' ;ração do conselho

in-

x , abito de Maria Ro-

, (9¡ _.da. Largura.

fit: ' . '

dc i. .pprovado, vão á pra-

ça, e serem arrematados

por ¡ '- superiores aos abaixo

«ir-vga 2 s, sendo toda à contri-

lxníçío : registo a cargo dos

.-rrenza' ires, os seguintes pre:

i, ,..

-..us ,

» -vsnu m4

l ;'t , morada de casei terreno

z minha de lavradi'o pegada,

~ x... is pertenças, sita no

.ml. no valor de'. 300$mgoo

VER“ I.° 5
o

_5. Uma leira de matto e pinhal,

chamada a Mina, no valor de

758000 réis.

.-l na¡ a, .ç,

Un:

rhuvm lugal, sita no logar

d'un no uâor de 4c$ooo
,_

Illib.

Todos estes predios são situa-

dos na freguezia d'Arada, e de

metade de nada um d'elles érusu-

" 'ictuaris t malícia' Anna Soares,

, do Carrascal, da mesma

.ezia. mãe daíinyentarííada.

a arrematação 'doacitadoe'

arde ,mano e pinhal,... ..

menmwmmn.l
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Ovar, 11 (ie-?dezembro de 1908. letra ?e a assignatupa, ou Conselho de Seguros. conceder as

Verifiquei a exactidão

O Juiz de Direito,

Ignacio Monteiro.

O Eicrivào, _

joao Ferreira Coelho.

(668)

..-..-._-

EDITOS DE 30 DIAS

(2.a PUBLÍCAÇÃO)

Na Comarca de Ovar-c carto-

rio do escrivão Freire de Liz,

correm editos de trinta dias a

contar da segunda publicação

d'este annuncm no «Diario do

Governo», citando o interessado

Gabriel Mendes, solteiro, main',

auzente em parte incerta, para

assistirem a todos os termos, até

final, 'do inventario orphanologi-

co a que se procede por ob.to de

sua avó Mana joaquina Pereira,

moradora, que foi. no logar da

Estrada' Nova, freguezia'd'Es-

moriz, sem prejuizo do seu na-

damento. _

Ovar, 15 de dezembro de r908

Veriñquei a exacudão

O Juiz de Direito,

Ignacio Monteiro.

› O Escrivao,

Antonio Augusto Freire de Liz.

(699)

' EDITAL

Atol Augusto de Sousa e

Pinho, secretario da Ca-

mara Municipal do Conce-

lho de Ovar

publico que, para

a revisão do recenseamen-

,eleitoraL .serão recebi-

dó's- desde decorrente

mez, até 5 .de janeiro, na

_secretaria ,da Camara Mu-

e
-
n

,

'i nícipalz' ' ' l

~ esclarecimentos que julgarem con-
1.°-l)ocumontos apre-

Wm_ pelos., interessa- , _

dos provando que,pelo lan-

çamento iminediatamente

1a'trterio'r, elfoctuadzo _em ,

qualquer concelho ou Lair-

ro, foram conectados ,em

alguma das contribuições

predial, indus'trial,da renda

de casas, sumptuanaj'ou

decima de juros, ou que fo-

ram tribulados no anno im-

mediatamente anterior em

ignposto mineiro ou de _ren-

'dimen'io ' ' " " '

'Zu-Requerimento dos !o

interessados . pedindo a

propria inscripçãu no re-

censeamento pelo funda-

mento de saberem ler e es.

crevêr, quando ,sejam por. W p

:alles escriptos e-assrgna- p

.tdos, na presença de nóta- ,r

-' rio: publico ,aqua ;assim o

  
   

na presença do parocho I

que assim o ntteste sob Í

juramento, sendo a identi-

dnde do requerente POI' 0-

lJrada por :alles :nln _jurado

(lOJ'BgBdOl' (i9 pur-:ciúw

E para que- chegne ao

conhecimento de tolos e

se não possa allegar igno-

rancia se fez este e outros

de egual theor que serão

ailixados 'nos lognres pu-

blicos do costume.

. Secretaria da Camara

Municipal do Concelho de

Ovar, '12 de dezembro de

4.908.

O secretario da Camara,

Abel Augusto de Sousa e Pinho.

Commissão de Recenseamento

Militar

A comm'i-ssâo, em desempenho

do preceito do § 2.° do artigo 22.°

do regulamento dos servicos do

recrutamento, faz saber que, na

primeira quinta-feira do mez de

janeiro de 1909, terá logar a pri-

meira sessão para a inscripção no

recenseamento militar de todos os

mancebos dentro da idade legal.

Mais faz saber que todos os

mancebos que até 31 de dezembro

de 1908 já tiverem completado 19

annos de idade, e que ainda não

tenham sido recenseados, são

obrigados a participar, durante o

mez de janeiro, á commissão de

recenseamento, que chegaram á

idade de ser inscriptos no recen-

seamento militar. Igual participa-

ção deve ser feita polos paes, tu-

tores, ou pessoas de que os man-

cebos dependem. A' falta de cum~

primento d'esta obrigação corres-

ponde a- pena de 203000 a

503000 réis de multa.

O que se faz publico, para co-

nhecimento dos interessados e

para que quaeaquer pessoas pos-

sam apresentar á commíssão os

venientes.

Sala da commissão, em 10 do

Dezembro de 1908.

O presidente

,Joaquim Soares Pinto.

 

Companhia Internacional da

_ Seguros

No «Diario do Governo» de to de ju-

nho preterito lui publicado o seguin-

te decreto de que se da publico co-

nhecimentct

«Sua Majestade El-rei, attenden-

.do :ao-'que lhe' representou a Com-

panhia de Seguros Internacional,

com sede em Lisboa, para nos

termos do decreto com força de

!lei 'do 21 de outubro do 1907,

continuar no exercicio da indus-

tria de seguros terrestres, mariti-

mos, postaes, agrícolas e de cris-

taes, para limitar aos contratos

endentes o seguro denominado

«Maioridadei, ,eRproceder á refor-

mados seus .estar tos de, confor-

midade com as tal ' rações appro-'

vadas naiaeeem eia geral de 20

de março ultimo, ha por bem con-

-conL .o parecer do

autorizações pedidas nos termos

do citado decreto, ficando decla-

rado o seguinte:

1." Que n companhia se obri-

gue á constituição e deposito das

respectivas reservas com relação

ao ramo «Maioridade» e a fazer

este deposito até 31 de dezembro

do anno corrente;

2.°

rido Conselho n liquidação de

qualquer dos contratos d'aquelle

ramo;

3.° Que poderão ter desde já

execução os estatutos reformados,

incluindo n'elles a diSposiçâo de

cada accionista não poder subs-

crever com mais do com acções.

Paço aos 5 de junho de 1908-

Manuel Affonso de Espregueira».

Agente da Companhia em Ovar

José !Juiz da Silva Cerveira.

  

ACLARAÇAO

Eu, Eduardo Augusto da Fon

seca, filho do fallecido Dr. Fon-

seca, natural de Esmoriz e actual-

mente commerciaute o residente

no Porto, tendo lido no seu jor-

nal de 20 do corrente um annun-

cio com a epigraplie «Editor» ve-

nho por este meio declarar que

nada tenho com o contheudo do

mesmo annunc'o, apeal de n'elle

figurar um nome egual no meu.

Porto, 21 de Dezembro de 1098

Eduardo Augusto da Fonseca..

Rua de S. Lazaro, 223

 

Agradecimento

A familia da fallecida D. Emi-

lia Araujo do Espirito Santo,

agradece reconhecida a todas as

pessoas que a cumprimentaram

pelo doloroso euccosso e a todas

protesta. a sua gratidão.

Marin José Coentro d'Araufo

Rita Coentro d'Araujo

Reza Coentro d'Araujo

Antonia Valente d'Araujo

Francisco Parreira d'Araujo.

 

Agradecimento

A familia do fallecido Antonio

Ferreira Lamarão, agradece mui-

to reconhecida, a todas as pes-

soas que se diguaram cumprimen-

tal-a por occasião do fallecimouto

do mesmo, protestando a sua

eterna gratidão.

--n.-IA-.Q-

3osooo ans manso-:s

Qualquer póde ganhei-o,

exercendo uma industria que

não depende do capital, que

é d'absolnta novidade, e d'u-

ma facilidade extrema. Póde-

se exercer sem prejuizo do

qualquer outra occupação.

Industria tacil e lucrativa

para os pobres, economia e

recreio para os ricos.

Escrever, enviando 300

réis para o segredo, a Aure-

lio¡ Augusto Corrêa, MONSÃO.

A todo o comprador, é offe-

L- 'tecido gratis, um lindo postal.

Quo communicará ao refe- '
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A LISBONENSE

lllnprezn de publicações economicas B.WmN
”uma A _

T' d-.Fomo 5 “vamos EDITOR”
--- 112, Rua @Alamedam,

112

35, 'financia , 3 ' - EI¡ public-eine
name,

Rm Aurea, 18. a 188

-LIBBOA-

SERÓES

Revista mensal illualrada

 

AFILHAMALDITA

Romanos illmtrado

de |31le RICHEBOUIIG

Caderneta ¡em-nn¡ de 18 pagina.. 20 n.

Cade tomo men-el em brochura, 200 ra.

Traz em_ publicação:

A ALA nos "arames
Bananee ¡Interleo

ANTONIO DE CAMPUS JUNlUR

Traz em publica-;dm

(l Conde de Monte-Christi¡

Monumental romance de

ALEXANDRE DUMAS

Edição lmvuosamenze illustrada

    

 

Í

Fasoicglo 8415 Iii paginas. . 13:33:22: Cad, numero. com 2 suplemenm_ Lagl'lmas de M“lller Edição Mamma

Tom“ e palmas' ' 4 mmica dos Serões e Os Serões das Romance !Ilustrado de cada me““ .- _ . ;o ms

:minorar-_200 réis. l). Jullan Castellano¡ Cada tomo_ , , 200 reis

_.-

'l'aala a obra constará ¡pe-ae

ale 10 tome

 

Caderneta semanal de -lB pag. 20 réis

Tomo mensal em brochura . 200 réisVINGANÇA§ n'lmnn

Bmpolgante romance original do

celebre auctor do «Rocambolm

PON§0N 00 TERRA"all

     

M- Gom95› 59"““ As mil_ e uma noites
Chiado, 6'1 -LISBOA

ll. Quixole de La Mancha

Compãe-.sc de 5 partes, a saber:

A Mulher do Bandido, Com-

panheiros no Amor, AÀDa-

ma _da Luva Negra, A. Con-

dessa de Asti e A Bailarina

da Opera.

Illrcstraçõea de Silva e Souza

0' CRIME,- DE BIVECOURT

La'uda'm'ma romance dramatico

de Eulie Berlim

CERVANTES

Em 3 volumes-cada volume br. 200

réis, eue. 300 réis.

OQUEDEVEMOSSABER

Bibliotluca de conhecimento¡ mais

CONTOS ARABES

. . . ..Winmnwnwn

Todas as lilleralnras

l .° volume
  

    

    

  

   

  

  

  

vista e corrigida segundo as melhores

 

drigues.

0 maior suceesso em leitura!

eo I'OII cada (nehum. Cada tome

100 tele.

Historía da lineãlura heapanhnla

PARTE l-Litteramra arabíco-hespanhola.

PARTE ll-Litteraturo. hespanhola desde a

?mania da lingua até eo fun do secula

PARTE lll-Litteratura hespanhola dale o

tim do seculo XVll até hole. '

PARTE lV--Liueraiura hcspanhola no se

culo XIX-Poesia lyrics e dramatica.

 

NOVO DICCI-ONÀRIO

  

Cada volume da 2-30 a 300 paginas ¡l-

uslrado e impresso em bem papel,

com encadernação de panno, 300 reis.

-

u. "name de Q e'. . "ele. l vol. 'ui-31.' de 33o paginas-400 réis

_ _ .,_ ç - H' Cem um plano_ @uma grande simplicida- ILLUI'I'IIAM

Aramina: extraordinariaadetresfngitivbe Esta bibliotheca reune em pequenos d' e “de“ ”rms” 4° m“” ° dem”“ '°'*
e inexccdivel clareza de exposição e de lin-

guagem se condensa n'esse volume a histo-

ria e todo o desenvolvimento da !lucrature

hespanhola desde as sua: origens até agora.

LlYl'O inJispensavel para os estudiosos re-

commenda-se como um serio uablho de

vulgarmçie :o alcance de toios.

No PRELO

Historia da lilleratura portugueza

volumes pvmzeis, ao alcanne de todas

as intellxgancias e de tuclas as bolsas.

as [IOCÇÕtB scientldcas mas interessan-

tes. que noje formam o patrimonio in-

tellectual da humanidade.

por l'iclnr 'Ilegal e Constante Amém

Illustrada .rom explmlidas gravura:

Obra no genero de Julio Verne

Francisco d'Almeida

Faselrnle. 50 reis -- Tomo. 250 rei¡

Impreza Editora cesta Gullar!” l 0.'

Amidaaa Liberdade

 

,De cada uma d'estas publicações:

Faácicnlo de 16 pag. . .l 20 réis

Tomo da 80 paginas. . 400 réis

Manual da cosinheira

Muito_ util a todas as mães de familia,

caminhamos.. restaurantes, casas de

pasto, hoteis. etc.

Mais de 1:600 receitaspara ricos a pobres

Volumes já' publicados:

Historiador 3;'lipaes. 0 homem primitivo

 

HORARIO DOS COMBOYOS

 

DO PORTO A. OVAR E AVEIHIKJ

Fascículo de 46 paginas 20 réis

Tomo de 80 paginas . .. 400 reis

VIUVA E VIRGEM
Romance d'amor

_1"_

DESDE 5 DE NOVEMBRO

      

por Jules Lermlna q;an as m _ t '[r_ E¡ _ Ir, na Tr, l m,

Versão livre de J. da Camara Manoel l y Tr' 0 . Tr' a”. n p p. “7.327."

“IUSÊNÇÕBS de Alfredo de Mora“ _ __-- ____. .__. __.__. _... _4 _.._ _T_- _-- ..- _.-

Fasclculo de 16 paginas 20 réis s. Bento 5,13 3,35 7 3,50 0,39 1 2,45 3,33 5 5,40 3,45

Tomo de 80 paginas . 100 reis Espinho 3,20 7,30 3 9,28 10,48L m ' 8,40 mà 5.83 :Aê 3,3

g NVWNMM Esmeriz 6,36 7,38 8,18 - 11.2 , - . - .5 .

Brindes¡ todososaulgnantee 'É Cortegaça 6,42 - 8,22 - 11,7 a l - 4,52 - 7 -

a . Cru-vam.“ 6,43 - 3.28 - 11,11 a: - 4.59 - 7,11, _-

4 ovaa 5,53 7,52 8,38 - 11,22¡ o: 3,59 5,9 - 7.22 10,13

_____.___. , ______,____ Vullege ._ r 7,57 _ - 11,29 E* - - - 7,29 -

É Avance. _. 3,2 _. _ 11,35 - - - 7,56 -

LIVRARIA EDITORA Aveiro ._ 8,36 - 10,6 \ 12,15 4,31 - 3,14 3,11 i 10.55

  

GUIMARÃES e: c.^

108, Rua de S. Roque, no

 

   

  

   

    

 

    

      

    
   

_manau- l '

    

   

  

\ Tr. Tr. ^ lillap. Tr. 0m. llap. 0m.

._ ___... .___ __ _._ ____ _.._ l

Tratado completo . l
__ :vam › _ ll 2'5 5'34 9'55 10323

de cusmha e cnp a( viii:: 4743 Z _ ' I Z
em¡ 4,51 6.28 _

ron (àarvathD 5,3 - - “É

' Q 1 13mm"” 2'13 0-37 " _

LARLU.. BENTO DA MAIA a 5:33:: 5:85 5:46 10-34 il'àã
s. Bento 3,34 747 11,13 12:33

Ancter dus Elomnm de Arte Culinaria

 

FERREIRA & BMVEIBAJIMIT” | EDITORES-BELEM 8¡ CB¡ João Romano Torres '

Ediçãg primorosamente ilustrada., rr- '

edições franeezas, por Guilherme Ilo-

l


