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i d'uma. duvida tão finamente trans-

NOTICIÁRIO

Regedor de lismorlz

Auspleioso comem-elo

Após um doloroso, pertinaz e demorado soilrimento, ñnou-se no dia
9 do corrente, em sua casa de Gondezende, o nosso presado amigo e

Vuk** _ jcendente, que só para elle existe.

V_

E' a seguinte: Se aberto o con'curso, compete ao Estado ou ao

C

l banco preferente decidir e julgar.
_ _
Toda a gente pensa que ao
l banco pertence exercer o seu dil
CODtimW-m Os “05503 couegasa 0 reito de preferencia e ao Estado
Seculo e o Imparcial, 'affectados da ' resolver se d'esse direito se usoul
terrivel doença do caso negro do! ou não, nos termos legaes. Mas o
PriVilegío no ultralnarl cujos ac' Seculo e o Imparcial e muito prin-

Cerca das II horas (la manhã dedicadi
ssimo correligionario Antod'hontem consorciaramse, na ca- nio Fr
ancisco de Castro, que, por
pella de Santa Catharina, -erecta no vezes
e ainda agora, desempenhava
logar da Ribeira, d'esta freguezia, o mui dign
amente as funcções de renosso mui particular amigj o e illus- gedor
effectivo d'aquella freguezia.
tre advogado, dr. Pedro Virgolmo
O seu funeral, que se realisou no
Ferraz Chaves e a ex.ma sn '.a D. Ma- dia imme
diato, foi muitissimo conCGSSOS &UXll'IadOS pela alt-a. tem- 1 Cipaljnente O director (Peste ulti- ria Adelaide Estevão Aral a, repre- corrid
o, o que aliás nada espantou,
scntantes de duas das mais iistinctas attentas
as sympathias de que em
Penim'a da' quadra que 05mm“ m0 periodico, o snr. Carneiro de familias da pr
imeira sociede de d'esta Esmoriz e mórmen
te em Gondezenatravessando: tem PrOdUZidOi P01' Moura, que são ladinos e finos é villa-Chaves e Arallas.
de gosava o extinctn.

vezes, profundas alterações nas que duvidam.
A cerimonia religiosa re'restíu soAn
to
ni
o
Fr
an
ci
sc
o
de
Ca
st
ro
mi
faculdades dos illustres enfermos.
percebemos_ se O carneiro de l.-mne imponencia, achando-se a ca- litou sempre
e denodadamente no
Concordam os collegas que o moura se tornar em carneiro fres- pella vistosamente ornamentada e partido regenerador onde era altavendo-se numerosa concorencia de mente
considerado quer pela sua
governo fez bem submetter á Pro- co, verão como tudo isto passa.
curiosos que, porñadamente, se aco- dedicação part
ídaria quer pelo seu
curadoria Geral da Corôa a inJá assim teria succedido se não tovellava á disputa de lugares aonde

terpretação do que deva. enten- fosse aquelle despacho dedireder-se por preferencia em egual- ctor geral de instrucção publica,
dade de circumstancias, mas ao que tornou o carneiro muito azemesmo tempo que vão dando con- do.
selhos a esta repartição consultíPassado o mal, tudo entrará
va, vão dizendo que o governo nos eixos.
deve aguardar a opinião dos juAlves Leite.
risconsultos do Estado e seguil-a.
Dizem clles, que logo que foi
consultada a Procuradoria Geral,
deve dar esta promptamente o
parecer acerca da questão do con-

A MABGEM

curso bancario e que o governo
deve conformar-se com as resoluções da Procuradoria Geral da
Uorôa.
«
Não podemos concordar com
esta ultima Opinião.
Resolva a Procuradoria da Corôa conforme lhe aprouver e entender, mas a responsabilidade
do acto será sempre do governo.
A Procuradoria aconselha, bem
ou mal, mas quem delibera ou re~
solve é o governo.
E' preciso que não invertamos
os papeis e alterem'os as responsabilidades. Vá o mal a. quem to-

o conspicuo, o puro, o imune“.

lado e sacrosanto Ovarense com um

só golpe de cabeça atirou-nos á
margem. Tal qual outr'ora fizera ao
ex.mo dr. Francisco Fragateiro, redactor do extincto jornal Povo d'Ovar.
Resta-nos a consolação, que extremamente nos penhorou, de que
para nós foi reservada a primeira
columna da segunda pagina do numero de 4 do corrente, ao passo que
para o nosso doutor foi escolhida a
ultima columna da quarta pagina.
Foi uma deferencia que não mereciamos.
Pois meu caro amiguinho e honradissimo papelucho, por cá andamos, nós e o dr. Fragateiro, em intim
o
con
viv
io
e
bell
a
camaradagem.
ca.
O
nos
so
cam
ara
da,
apezar de
Seja a consulta. favoravel para
obter já o perdão da maioria dos
A. ou para. B., quem resolve é seus inquisidores, vae-nos fornecensempre o governo e a. elle lhe ca- do apontamentos importantíssimos
be a responsabilidade a que se sobre a vida de alguns ñgurões, que
nós em breve aproveitaremos para
não nega..

gaudio
dos
nossos
assignant
es.
Já aqui mostramos quanto o
Diz
-nos o nosso, infeliz compaEstado lucrava com a emissão ulnheiro, que ha já uma boa duzia de
tra

marína, mas só não vê quem
não tem olhos, ou ñnge nâo os
têr.
Parecia-nos que o assumpto já
estava bastante discutidoe eluci-

annos andou retratado pelas margens do referido papelucho, que
não nos importemos com o facto de

caracter inñexivel.
melhor podessem observar a benção
E' pois com a maior magua que
nupcial.
noticiamos a sua perda e que endeForam padrinhos da noiva oex!na reça
mos a seus numerosos parentes
conselheiro Joaquim d'Almeida Cor- e co
m especialidade a seu tilho e
rêa Leal, vice-presidente da Relação nosso
amigo Antonio Francisco de
do Porto e sua ex.mil esposa D. Anna Cast
ro Junior sentidissimos pezames.
Pinto d'Almeida Corrêa Leal, e do
'0+noivo sua mãe a ex.“ snrñ'- D. Irene
P
r
o
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e
s
s
o
c
r
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m
e
Umbelina Ferraz Chaves e seu tio
Eduardo Elysio Ferraz d'Abreu, diFoi denegada pelo ministerio do
gno escrivão-notario n'esta comarca. reino
a auctorisaçáo para proseguiAlem dos padrinhos dos noivos mento do
processo criminal, instauassistiram como convidados as ex.” rado po
r abuso d'auctoridade n'esta
snr.” D. Hedwiges Leal e sua irmã, co
marca contra o regedor substituto
D. Preciosa, D. Maria Leopoldina,
de Esmoriz, Antonin Fernandes de
D. Zepherina Ferraz, de Estarreja, Sá.
D. Julia e D. Maurícia Chaves, D
Bem haja o nobre titular da pasta
Zulmira, D. Maria Eduarda e D.
do reino que, mais uma vez, soube
Irene Ferraz, e D. Anna Paes Mo- fa
zer justiça a um seu subordinado,
reira, e os snrs. dr. josé Maria de de
negando a licença para a pronunSouza Azevedo, dr. José Antonio cia
n'um processo-crime, em que o
d'Almeida, dr. Alberto d'Oliveira e ar
guido era unicamente victima de
Cunha. padre Francisco Marques da ving
anças políticas dos seus inimi~
Silva, Manoel Maria, Eduardo e Zegos.
pherino Ferraz, Alberto Tavares,
_julgando isto um acto de inteira
Antonio Dias Simões, Antonio Car- justiç
a, da nossa banca de trabalho
mindo de Souza Lamy, Abel Lamy fe
licitamos aquelle nosso correligioe joaquim José Valente.
nario e seu pae, nosso velho amigo.
Apóso enlace matrimonial reunim

ram-se os convidados em casa da
noiva aonde lhes foi servido um opi-

paro jantar, levantando-se au dessert
Foram concedidos mais 30 dias
muitos calorosos e íntimos brindes de li
cença para o completo retem›
aos consorciados.
peramento dos seus incommodos de
Terminado o jantar fez-se anima- saude,
ao nosso bom amigo Antonio
da conversação até á hora em que Au
gusto Freire Brandao, digno esos noivos, acompanhados dos con- criv
ão de fazenda do concelho de
vidados, se dirigiram á estação dos Reg
uengos de Monsaraz.
caminhos de ferro, seguindo no comW_
boio omnibus ascendente' para o
Pr
is
õe
s
Porto com destino ao Minho por
onde tencionam gozara lua de mel.
Foi preso, em Esmoriz, pelo resSeria 'desejo _nosso descrever os pectivo re
edor substituto em exertraços biographicose as qualidades cício' na u uma guimaqeira
, Alber.
que exornam os neivos, vergonteas m Marques Pe
ralta, serrador, da
de duas tão illustres familias; oppõe- mesma fregue
zia, por, no dia 1.1 de
se porém a isso o acanhado espaço julho findo, entrando
por uma ja.

nos chamar honrados com as lettras de que diSPÕmos
i
“m
un
do
-n
°3
8
grifadas, pois que honrada tem sido appetecer-lhes um futuro riso
nh
o
e
muita gente boa!!
re
pl
eto das felicidades de que são
dado pela imprensa, porém, para
E' já velho o dictado:-- «chama dignos e a enviarmos a -Sl Is eli-m“
os nossos collegas, ainda. é tudo antes que te chamem›.
familias mui sinceros parabens por'
duvidoso. Eñ'eitos da. molestia.
Inteiramente de accordo e para a tãowfaustoso acontecimento

Tem o Seca-lo grandes receios, semana

Licença

daremos noticias nessas.
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nella, haver roubado ajosé Rodries da Silva, do logar da Estrada
a", quantia superiora 3o$ooo réis
em dinheiro e duas letras tambem
d'un; 3o$ooo réis cada uma. Con-

reason o crime.
-A requisição do digno adminis-

..

..

..

.

.naun.

r....

2-?”

s; ~ '.

'›"

AI'DISCUSSÃO

trador d'este concelho, tambem foi já annunciamos, na sua elegante.
presa, na 'llqrda Feiragí-Ludovi _ ç capella daiPraça, uma novafestivis.
dos San 7, '__sta vili gua, pop dade: em lionra do milagrosa Santo'
1e¡,;__“dois co'- Agripino, 'a expensas do nossa; conabuso d
bertores
,mM-i- cirnetàfêo do snr. tent-,Meo snri. Manoel de Eiâlfto da
,'ri'ça, ein_ 'cumprimento dezg'pnômesA a @iSilvm commercíanw? “Gira,
la. 'H'

Í "Isa. Constàrá-de Santíssimo .exposto,
- missa sqlemne, sermões e vésperas.

São- oradores os nossos patric'ios e,
ami""ng réus* 'Manoel André Bota-'V

Quadros. Sua ex.a tenciona regres- caderneta n.° 36 concluido este sen.
sarbrevemente,
sacional quào interessante romance.
_'-"'Já se acham completamenteÊ . -A caderneta n." _2 do romance
restabelecidos do doloroso incommom historico de Julian Castellanos, As
da'i'die que haviam sido accommetti- Duas Martyres, editado pelos mesdos' _por qejo afetivo 'os ,felicitamos, l mos snrs.
os' ndssosbons amigos snrs. Joaquim
_O n.° 6 da Revista Nova, editaFerreiraida Silva e Padre Francisco da pela Livraria Central de Gomes
Marques! da Silva.
de Carvalho, com sede na rua da
-Parte' por estes dias para San Prata, 158 e 160, Lisboa.
brosa e com alguma demora o con--O n.° 7 da revista quinzenal
ceituado commerciante d'esta praça Bordados e Modas, do Porto.
Arthur Ferreira da Silva, a quem
Os nossos agradecimentos.
desejamos boa viagem.
_ -Já se encontra na praia do FuChegada
radouro a uso de banhos o snr. Jo-

No passado domingo foi accom- rão e Antonio Dias Borges.
mettido d'um violento_ ataquemqge o _ _-No proximo domina?, celebrarprostrou no leito, d'snr.'A.'J."Go- se-h'a na egreja matriz d”esta villa,
mes Braga, pae do nosso corres- a festividade do sagrado Coração
pondente doPorto, A. Braga. Com- de Maria, que constará ,como de
tanto se ache' já _ livre' de'perigo,'é costume, de missa solemne e sermão
ainda melind'r'o'so o seu estado. E' 'ao Evangelho,_ e _.de vesperas, ser- sé Ferreira da Silva, tio do ex.m°
commendador Luiz Ferreira Branseu'm'edico 'assistente o dr. 'Ortigão mão e' 'procissão de tarde.
A's duas ultimas solemnidadesas- dao.
Miranda.
_
_
'
'
siste a philarinonica Ovarense.
_Fomos no principio da semana
Desejamos“ia's 'suas' melhoras. '
cumprimentados pelo nosso patricio
A nossa carteira
e amigo, Manoel d'Oliveira Salva\'lsilas
..
dor, que veio de Espinho a esta vil'qe ;CNL/:T
Estiveram 'lio'nt'em Nesta villa, on- la visitar sua familia.
Recebemos a amavel visita do
_Estiveram lia dias, n'esta villa
no'sso novo ;collega da capital, o de vieram expressamente assistír ao
¡Exercno ,Portuguezm 'dedicadorá casamento da cx.“'ü D. Adelaide os noss<is presados assignantes, Joaarmada, exercito e guarda ñscal, e Arallá: o ex'."¡'s'ñr. ”conselheiro Joa- quim A. Moreira Ramos e Manoel
bem assim. do, ..Jornal Saloio», › ex- quim d'Almeida Corrêa Leal e suas d'Oliveira Pacheco.
M
celle'nte; semana-rio que vê .a luz_ da caem.“- ñlhas, regressando no comboio-da noite para Espinho.
Amor d'otltomno
publicidadeem Cintra..-Tambem por eguals motivo, 'ti;. 'Agradecen'dm ,agouramos-lhe a
vemos a ocuasião de vêr e cumpriE' o primeiro e bem emocionante
ambos longaivida.
«
mentar «o ex.“n: sur. Manoel Maria remance d'uma serie que, sob a de'Ferraz d'Abreu, escrivão-notario em signação de «bibliotheca amena ›,
Anna de banhos
Estarreja, e sua ex.ma familia, os inicia o snr. Arnaldo Soares, gerenEncontra-se a uso de banhos com quaes já seguiram para aquella' vil- te do Centro Internacional de Publicações, com séde na' Praça de D.
sua ex.ma familia, em. Leça _da Pal- la no tramway da noite.
_De Mondariz, para onde havia Pedro, Porto.
meira, o nosso presado-assignante
E' auctor d'este bello romance
e amigo, snr. José Julio d'Aguiar ido fazer uso das aguas, regressou
sur,
ex.“U.
o
uro'
F-urado
do
praia
á
'
ws
André leeurict e a sua primorosa
an
vi
en
em
qu
a
,
o.
rr
za
Bi
o
os
Card
dr. Augusto Cbrreia da Silva Mello, traducçào é devida á penna do insios_ nossos cumprimentos.
oñicial' dos Proprios Nacionaes.
gne jornalista Annibal Passos.
-De Visita ásua exfna mãe, que
Editado em condições da mais exFalecimentos
no Furadouro se tem encontrado traordinaria 'economia e luxo, accesFinaram-se no dia I4A-do_cor_rente_, doente com um antraz, tivemosioc- sivel a todas as bolsas «A bibliothen'esta villa, .aisnrf. D. Emilia .Rosa casião de ver, n'esta villa, o ex.mu ca amenm propõe-se levar a instrude Jesus” irmã. e :sobrinha dos nos- dr. José Duarte dos Santos, delega- cção, a educaçao e o recreio até casos: conterraneos e 'amigos Franas- do do procurador régio na 2.a vara madas menos abastadas da sociedade' portugueza, procurando desenco Peixoto Pinto-Ferreira e Joaquim ci-.el do Porto.
Ferreira da Silva, ea snr.'t\1ariada A -e-Vindo do Pará encontra-se en- volvel-as, illustral-as e nivelal-as com
Silver: mulher »eu mãe dos snrs. ;Ma- tre nós o snr. Antonio André d'Oli- o progreSSivo desenvolvimento da
noel Lapas Valente, Manoel Lopes veira, filho do nosso amigo Bernar- epocha.
'do Maria André de; Oliveira.
E* um arrojo de Arnaldo Soares,
Valente MEN-1.03": “L. .'"L
-Na segunda-feira passada tive- pois o preço do volume, que presenAos doridos enviamos os nossos
mos o prazer da visita do nosso bom' te temos, é apenas de zoo réis, não
.
. ' .
pezamesr'
amigo Vieira Lagoas, socio do im- obstante ser impresso em magniñco
portante estabelecimento de modas papel, typo de primeira qualidade,
EMM!
noPorto -l'ieira é' Abel, com se- conter; esplendidas gravuras e nada
Fizeram exames. no lyceu .de de na rua do .Sá da Bandeira, Reti- menos' 'de 266 paginas de texto.
E' impossivel exceder-se em baraAveiro.: obtendo, plena approvação, romse na terça-feira para Estarreja,
os seguintes estudantes nossos pa_- seguindo d'alli para Aveiro-e Coim› teza uma edição d'esta ordem.
w_'
.
bra.
tricios: 3
.
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T
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-Progridem, felizmente, as me-.
Publicações
Manoel Rodrigues .Leite -sahida
dasrcureogeral (novo r.egimen).__ _ lho'ras dos nossos 'dedicados amigoa
e
a
Cost
e
Silva
lp
da
iques
El
;Mar
José
Das suas respectivas emprezas
iz
Lu
o,
os
rd
Ca
es
ar
av
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'J
editoras que nos brindam com a ofpe Araujo dv'Oliveira-.Cardoso, Ma- José Luiz da Silva Cerveira.
-Aggravaram-s'e-, os: .padecimen- ferta de suas publicações, recebemos
noel- Gomes .da,Silveira, Manoel A1_vesFerreira, Antonio da SilvaCervei- tos do¡ pequeno Isaac, filho do di- durante as duas ultimas semanas as
'
ra, Americo Peixoto Pinto Ferreira, gno secretario da administração seguintes obras: _

Antonio ¡RodriguesFaueco e Antonio ' d'esteconcelho Isaae. Julio Fonseca
Lopes', -gPinto-ei-nstrucção : prima- da Silveira, .cujas melhoras appete,
r
cemos.
7461._
'i
- ' i
. '
.
' .
_Já regressou' da Bemposta, con-Tambem;er em Coimbra exame
de instrucção pxànaria, obtendo a celbo. d'Oliveira d'Azemeis, onde

_+

De regresso do Pará, para onde ha

tempo

se havia ausentado.

chegou terça-feira a esta villa o nos- so assignante e” patricio, José d'Oliveira' Gomes, a quem damos as boasvindas.
.+__

Es molas

Continuamos a dar hoje á publicidade o's nomes dos pobres contemplados com a esmola de réis
10053000, que, suffragando a alma

de seu irmao Antonio d'Oliveira Lopes, offereceram á Associação dos
Bombeiros Voluntarios d'esta villa,
os nossosramigos e benemeritos cidadãos José. Manoel Maria e Manoel José d'Oliveira Lopes, encarregando da sua distribuição pelos
pobres mais necessitados de Ovar,
a digna direcção.
Nota dos pobres contemplados
(Com 500 réis cada um)
Maria Amalia, Antonio Carvalho,
Maria Soares, Francisco Alexandre e
Maria do Céo d'Oliveira Dias, do
Lamarão; Graça do Serafim, do Paço de Baixo; Joanna, engeitada, Maria Carriolla, Maria Mascoso e Ma-

ria Brandão, do Matto Grosso; Joanna do Griz, do Loureiro; Anna dos
Santos Marcada e Maria Parreira, da
Ribeira; Manoel Cavaco, d'Assões;
Graça do_ Griz, das Figueiras; Thereza Janeira, Maria Costa e Maria
Canellas, da T. das Ribas; Maria _Iose da Luz, de S. Thomé; Anna Senhanda e Maria Graça Regateira,
das Ribas; Maria Clara do Alegre,
Maria José Farrapeira e João de
Deus Pedro do Amaral, de Sant'Anna; Anna do Lírio, do Areal; Anna
Poinas, dos Maravalhas; Antonio Manata, o Arraisinho, do Sobral; Anna

Corrêa, da rua Nova; Anna da Cunha e Antonia da Gaya, das Neves.
--_--.--_

Fecundldade

-Da Empreza da Historia 'de
Portugal, com sede na Livraria Mo- . Ter trinta e sete filhos em dezenoderna, rua Augusta, 95, Lisboa, os ve annos ,parece á primeira vista imfascículos n.°' 26 a 30 das Maravi- possivel. Pois não ha nada mais verlhas da Natureza, largamente illus- dadeiro. O caso deu-se em Salzburg
classificação de distinta, o estudan- fora passar uns dias na companhia tradas, e os 'fascículos n." 16 a 2o (Austria) e o jornal d'onde extrahide sua' ex.m' esposa e familia, o da interessante Historia Geral dos -mos esta notiCia não hesita em gate Fernando Augusto d'Abreu.
-Aos jovens academicos ea seus ex.mo José Antonio d'Almeida, dis- jesuítas, coordenada por T. Lino rantir a sua authenticidade do facto,
tincto advogado e administrador d'Assumpção.
paes as nossas felicitações.
certificado, de resto, por todas as
d'este concelho.
-Da Empreza Editora Lucas Fi- summidades medicas da cidade.
---.--'-r_'"
-Vae brevemente abrir banca lhos, rua do Diario de Notícias, 93,
Festividades
Johann Steines, cultivador, casou,
d'advogado, para :o que já pediu a Lisboa, o n.° 175 da Encyclopedia aos 55 annos, em 1882, com uma ra.
vi
.
na
a,
ir
fe
ta
in
competente auctorisaçào ao gover- das Familias, revista @educaçao e pariga de Salzburg que tinha então
qu
a
n
e
-s
ou
, Realis
sinha freguezia- .devanega, com o no, o nosso .dedicado correligiona- recreio.
25 annos. Em oito vezes seguidas teve
-O n.° IO da Gazeta Illustrada, esta rapariga dois gemeos, por tres
concurso de duas mu51cas, a festivr- rio e vogal da commissão executiva
dade em honradapadroeira d'aquel- do centro regenerador d'este conce- de Coimbra.
vezes deu a luz tres gemeos; depois
1a freguezia, a Senhora do Amparo. lho, dr. Antonio dos Santos So- ' -O n.° 216 de O 'It'ro Civil, or- mais quatro vezes dOlS gemeos e um
gão official da União dos Atiradores egual numero de vezes um ñlho, o
.
O arraial esteve 'muito concorrido, breira.
-De .Aveiro, onde expressamente Civis Portuguezes, de Lisboa.
principalmente ao meio datarde, em.
que faz um total de trinta e sete ñ-O 3.° e 4.° fascículo. do util lhos. O ultimo nasceu ha pouco temvirtude da_ immensidade de. festeiros foi para patrocinar- alguns nossos.
que, ,vindos da Senhom da Saude, _Encontra-se na Bemposta, para Diccionario de Medicina Pratica, po no proprio dia em que o pae
de_ Cometa, alli ,Vieram dar ;termo á onde: partiu .ha dias com suas ex.““s editado pela ,Empreza da Bibliotheca completava setenta e dois annos. Dos
esposa - e .filha D. Barbara, o nosso de Livros Uteis, com séde na rua do trinte e sete filhos estão vivos trinta
v_ ._
romagem. v i,
-Hoje, na egreja parochial, de .velho amigo e presidente da cama- Conselheiro Arantes Pedroso, 25, e quatro, dos quaes vinte e seis sào
v
Arada, tem logar a festividade _em ra, Francisco _Joaquim Barbosa de Lisboa.
do sexo feminino.
-As cadernetas n.°' 35 e 36 das
honra da Senhora da Soledade, pro-; conterranebs nos exames deinsmovida -pelo dignoabbade encom- trucção primaria _e onde-se demorou Luctas d'Amor, de Mamma Valoris,
men'd-ado d'aquella fregiuezia, _rev;_ alguns-dias, já regressou o ex.!n° dr. editadas pelos snrs. Belem & C3,
Gonçalo Huet de Bacellar, vice-prega_ com sede na rua do Marechal SaldaAntonio Pereira de Rezende.,

...Tambem hoje, se realísa corno . sidente da camarapunicipal.

nha, 26, 1.', Lisboa, ñtundo com a '
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ção d'herança requerida. por Ma- de sua mãe Gracia d'Oliveira Bas- Mattos, allodial, avaliada em réis
nuel Loureiro da Cruz e mulher tos, viuva, que f01 da rua das R1- 53o$ooo _Pelo resente são citados
qu
ae
sq
ue
r
cr
e
or
es íncertos para
Ros
a
de
Oli
vei
ra
de
Pin
ho,
pro
lba
s,
d'e
sta
vil
la,
sem prejuizo _ do
oliveira' de Azemeis
deduzirem os seus direitos.
prietariosfdo logar de Cimo de andamento do mesmo inventariq.
Ovar, t3 d'agosto de 1901.
(Do nono corruprmdcute)
Villa, freguezia d'Ovar, para
Ovar, 2 de agostode 19.01.-.
Verifiquei a exactidão.
serem julgados herdeiros e sticVerifiquei a exactidão.
Tinha-o previsto. E prop05itadaO juiz de direito,
Cessores d'aquelle auzente Anto-

meute;~nà_o_eserevi na ultima sema-

nio Loureiro da Cruz, seu irmão
na.
Constava que havia festa á Virgem e cunhado, e haverem os bens

S. Leal.
O escrivão,
"7060 Ferreira C081/10..

de Sallette, simplesmente por uns que lhe couberam nos inventarios
programmas de pompa em estylo de de seus paes e avó Antonio
da.
renda, e pela musica do nosso ami-

do deslumbramento.
Comcçou a ser fraca com dois
dias'de antecedencia.
Houve u ideia cerebrina de pulvilhar com terra branca o leito esqueletíco das estradas.

Eduarda E/_i'riu /v'zrraz da .~'l órm.
(34s)

(
3
4
2
)
Silva. Joaquina da Silva e Maria

go snr. Lima, que tirava ás mordoJcarma. da. Silva; e na qual acção
mas a esmola promettida.
Aguardavamos os acontecimentos. allegam:
Podia ser que a festa, bem contra
Que o dito Antonio Loureiro
toda a espectativa, attingisse as raias

_
Leal.
'O escrivão,

O juiz de direito,

A

Arrematacão r
(m PUBITICAÇÂO)

da' Cruz se auzentou do logar de
Cimo de Villa, d,0var, para parte

incerta do Brazil, sendo solteiro,
com 16 ou 17 unnos de idade,
sem descendentes, ha mais de 30
e 40 annos, e tambem ha mais
E as nuvens* de pó, levadas pela's
de
30
e
40 annos que não ha noviolencias det-:compostas da aragem,
tinham repellões de loucura masca- ticias d'elle, presu unindo-se e consrandoünos' as faces, 'oom'o'ise fosse o tando-se que é morto, sem ascenpó de arroz pouco limpo. . .
dentes nein descendentes legitiNem nos despertavao interesse mos ou illegi
ti
mo
sz
'
de ouvirmos. um bocado de musica,
Qu
e
no
s
iuv
eut
ari
os, dos paes
de vêrmos os recortes caprichosos
e avó já. foi tido e havido como
de luz pela frontaria da capella.
Ainda assim esteve bastante gen- auzente em parte incerta do
te.
.
Brazil; e-se nos inventarios da
E até alta nóite os foguetes re ben- avó e mãe foi
dado como Casado,
tavam fragorosos pelo céo da noite,
foi
iss
o
dev
ido
a.
engano ou erro
vestido de trevas e lagrimoso de esdo
ca
beça de casal, pois desde a
trellasu
'
'
O que realmente esteve melhor auzencia d'elle nunca mais se
foi a missa: solemne e o sermão.
soube noticias suas, nem constou

Editos

(1.“ PUBLICAÇÃO)
No juizo commercial d'Ovar e car-

to
rio do escrivão Ferraz, na acção
No dia 18 d'agosto corrente, pelo
meio dia e à porta do tribunal judi- em que e' auctor José de Sá Ferreira
cial d'esta comarca, na execução Loureiro, casado, do logar dos Caspor custas, selIOS e multa que o Mi- tanheiros, e são réus Manoel Ferreinisterio Publico move contra José ra da Silva. casado, do mesmo loFrancisco Cardoso e mulher, das gar, Manoel Alves d'Oliveira, casaPedras de. Baixo, dlArada, se ha-de do, do logar da Vinha, Francisco
pôr pela segunda vez em praça, vis- Rodrigues Marinheiro, solteiro, do
to na primeira não ter tido lançador, logar dos Castanheiros ,põe/latim

para ser arrematada por quem mais Gonçalves Pinto, casado, dói' logar
offerecer, sobre a metade d'avalia- da Seara, todos comrnerciarites e da
freguezia de Esmoríz, d'esta Comarca,
ção, a seguinte propriedade: '~
fo
i dissolvida, por sentença de 2 de
Uma morada de casas terreas com
um pequeno curral, rama la de vi- agosto de tgot,a sociedade commerdeiras, quintal respectivo e mais cial, que havia entre auctor e réos,

pertenças, allodial, sita nc dito lo- constituida por escriptura e titulo
gar das Pedras de Baixo, d'Arada, particular, de i detever'eíro' de 1899;
avaliada em 4855000 réis. Belo pre- e por isso corre editos de tres dias,
sente são citados quaesqucr credo- a contar da 2.' publicação d'este annuncio no :Diario do Governo»l
res.
convocando aquelles auctores e réos
Ovar, 12 de Agosto de nor. i
para na primeira audiencia, findo
E como estas palestras da sema- que forme
Verifiquei a exactidão.
cas
ado
,
ant
es
co
ns
to
u
aquelle
na se dirige

m particularmente ao
qu
e
mo
rr
eu
sol
teiro sem descenbom e amavelãipm'q-der: Ovar, não
quiz arrancal-o a paz octaviana em dentes nem ascendentes, sendo,
que se lhe desatam os'días, a' cha-|
isso, seus herdeiros e succesmal-os alli, ao monte dos Crastos, sores os auctoresz.
em phrase de rendas, e emmiragem

Qu
e
os
be
ns
af
or
mu
la
do
s
ao
de enganos, nas' promessas velludosas de horas e horas esquecidas de auzeute nos ditos inventarios estão em poder do auctor, como
ventura.
Pesava-me isso.
seu curador nomeado, excepto

O juiz de direito,

S. Lral.
O escrivão,

'foda Ferreira Cvel/:0.

A festa passou. _Não deixou saudades.

Lamento apenasavelleídade do
Antonio Cunha. Coitado! encheu

a farda de pó e no dia seguinte tinha que escovar! l

Ficou-lhe a bocca donaldos outros
annos.

'

A festa devia trazer-lhe' o travôr
amargo das grandes desillusões.

Porque, como dizia o poeta
E' tristn uhir d'tun céó du luz e. tlôreu '
m. vala dos montnru¡ que l. minoria habita!

Caixa Geral de Depositos, e que
lhe couberam no inqentario da.
avó:
Que os auctores e pessoas chamadas á acção são os proprios em
juizo.
r
As audiencias dest-e juizo fazem-se :is segundas e quintas-feiras de cada semana, por dez horas da manhã, no Tribunal da. comarca, sito na. Praça d'esta villa,
ou nos dias immediatos sendo

' ' aquellessantiüeados. j

lNNllNCIUS JUUÍBIÀES

Ovar; ,5 de agosto'de 1901.
Veriñqúei.

' 'HW-y

O juiz de direito,
S.,Lea/.

Editos
(2.“ PUBLICAÇÃO)
Pelo juizo_ de _direito da comar-

ca d'Ovaf' "espeloicartorio do escrivão Ferraz, cor-remediçqs de

seis). meses* Íe' deíquaren-iia *diasibi'
contar da segunda 'publicação

Veriñquei a exactidão.
O juiz de direito,
S. Leal.

(343)

Edit-OS
(n- PUBL-ÍCAÇÃO)

Quiz vêr em que paravam as mo- 2/26 partes da quanti
a. de
das.
'
1250095000 réis, 'que estão na
E não fiz mal.

O escrivão,

Eduardo Elysz'o Ferraz de A área.

(346)
M_

No juizo de direito da comarca
d'Ovar e cartorio do escrivão Ferraz, con'em editos de 30 dias, a contar da segunda publicação d'este
annuncio no Diario do Governo, cítauclo os interessados Manoel Antonio de Bastos, maior e José Bastos,

menor, ambos solteiros e ausentes
em parte incerta,*para os termos do

inventário orphanologico a que se
procede por obito de Maria de Oliveira Bastos, viuva, moradora, que

Annuncios diversos
..GBA DECIMEN'I'I)

Os abaixo assignados, agradecem penhoradissimos a todas as
pessoas que pessoalmente se dign'aram cumprimental-os por 'cc-

casião do 'fallecimento 'do seu sem?

foi, na rua das Ribas, d'esta Villa,
p
r
e
c
h
o
r
a
d
o filho, irmão, cunhado
sem prejuízo do seu andamento.

Ovar, ro de Agosto de 1901.
Verifiquei a exactidão.,
O juiz de direito,
S. Leal.
O escrivão,

'E
du
ar
do
El
ys
z'
o
F
e
r
r
a
z
de Aérea.
O escrivão,
l
Eduardo Elysz'o Ferraz des-41 órau. (344)

(340

Annuucio

praso, nomearem liquidatarios e fixar o tempo para a liquidação, especificando as attribuições
que lhe ficam competindo.
Ovar, 12 de Agosto* de 1901.-

e Arrematacão
(x: PUBLTICAÇÃO)

(2: PUBIÍICAÇÃO)

No dia 6 de outubro proximo, por

Pelo Juizo de Direito da' Comar- II horas
da manhã, á porta do tri-

d7este_ snnuncio no ;Diario do _ca- d'Oyai-x arcar-torno do Escr
ivão bunal judicial da comarca dv'Ati'eltDÇw'
Go'verno»,l ci_ ta_ nd
_ l o, _ pelops pr_ im_ ei-' _'Coelho, correm editos de30 diasa .vao á praça, para ser arrematada

ros, Antonio Lourei'roçdaürua, contar da segunda e ulti
po
r
q
u
em mais offerecer sobre a sua
ma publi-

e sobrinho, Antonio Ferreira Malaquias, protestando a todos eterna gratidão.
Ovar, 14 de agosto de 1901.
Carlos Malaquias

'

Maria Rosa Ferreira Marcollina
Emilia Ferreira Marcdlína

Carlos Ferreira Malaquias
Jose' Ferreira Malaquias
Maria Ferreira Marcellina
Anna Ferreira Mar-coluna'
Manoel Lourenço Ferreira
João Pereira Thomaz
Rosa Gomes Malaquias
4

María 'Gracia Ferreira Marcelli'nu.

AG“.ÂDECÍÍIENTÍD

auzente no “Brazil, ,emparte in.. _caçãod'este annuncio no «Diari avaliação, no inventado .de maiores * pequim Ferreira_ da“Silva e ño a que se procede port
obitoi de D. lhos;\ag'tddecem,_ por este*
certa, . e pelos ; segundos, _os-intes- 'I do Governo, n, cita
i
n
e
ndo José Bastos, Maria do Ceu da Fonseca e“
i
o
,
a.
Cun-ha', todas'as'pes
soas que os cumpri”35349.8. .incertqs, para assegure solteirw menor, pubere, anzente moradora, queioiç na freguesia de
da. audiencia d'este juizo, findo o no= Brasil; em' parte incert
m
e
n
b
a
r
a
m
por occasião do falleV
e
r
a
Cr
uz
,
dl
At
ve
íro, uma'leira" de?
a; para
praise: dos; íeéliiéos, 'verem amam ' toddsv'os'teriños até _final do inve -terra lavradia, tirano Campo das' çlmÊÊlt'O d““um
wbrinhàme Prima
n-

&4!in e:: seguirem“ &ecrãs; it'arí'ó orphánologíco a que n'este Hortas, da treguezia:d?0var,'_ aconñnar do ;norte eomJoIlquivii Rodri,

termos da acção-especial'depetis: uizo se proceda @planeamento .gues

Leite' e: dez-dat 'com josé de

Emlha R053 de Jesus-

“Ovar, 16 d'agosto de 1901.
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'JOÃO CHAGAS do EX-TENENTE COELHO

Empreza Liberal Editora

Antiga Casa Bertrand
jOSÉ BASTOS

39, Ru¡ do Jardin do Regedor, 4I

Historia da Rayolia do Porto

LISBOA

HISTORIA DOS JESUITAS

'33 e ¡Ei-B. Garrett-73 e 75

_ LISBOA _-

i NOVA OOLLECÇAO I'Ol'liliill
31 DE JANEIRO DE' 1891
IIICA'RI DEMESSE

P. ZACCONE
Illustrada com cerca de 150 photogravnros-reti-atos. vistas. locaes. cuAngmentada e coordenada p o.. r'msos documentos e 30 reproducções, em papel de luxo, de photogrAphias dos
vultos mni< notaveis do movimento.
_
Grande romance d'omur, historico,
Liberaes
Assignnse nos fascículos semanaes de l6 paginas. ao preco de 00 réis,
de ('rlprt e espada, illrlstrado com 217
e aos touros Inensaes de cinco fascículos. ao preço do 300 reis - pagos no
portngnezes e brazileiros
aplaudido.? gravuras.
'acto da entrega.
Oo gravuras
Pedidos a Empreza Democratic:: de Portugal, ma dos DouraCada caderneta de 3 folhas com 3 gravudores, 29. em Lisboa. e a Agencia de Publicaçocs do norte, rua de
Edição popular

dx andres da Margarida da Britania

Santa Catherina. 15%. no Porto. Nas localidades da ¡novincim-emicasa divsogeiites.

A mais horatal

IJreçeo . . . .

BIBLIOTHEcAILLusannA ao lOllllAL «o SECULO»

Sob a protecção dos LIBERAES

62160 palavras, 231620 lotti'as

(5( ) réis

_ game_Foranosaeazslsoa

lima caderneta por semana
16 paginas com 560 linhas,

ras e uma copa illmtrnda

OUERREIRO E MONGÊ

HISTORIA SOCIALISTA
(uso-1900)
Sob a direcção do Joan Jaurés

POR

BS. EM LISBOA
Carla caderneta de 2 folhas de 8 pa-

ANTONIO
DE
CAMPOS
JUNIOR
E PORTO
tirando ediçao de luxo, illustrada com numerosas gravuras em IIIadeira

PRO VINCIAS 25 RS.

ginas cada uma, lu-4.°, grande formato,

o reproducçao cliimioo, cuidadosamente revIsta o ampliada pelo auclor

com 2 espleudidas gravuras, pelo meucs, e uma capa illustrada

UMA 'CABERNETA P0“ SEMANA 60 RÉIS

EDITORES_ BELEM 85 C.“

Um tomo por' mez 300 réis

R. Marechal Saldanha, 26'

A'arLAê

40 Réis
Uma caderneta por .romano
Caia tomo de to folhas de 8 paginas
cada uma, in-da, grande formato, com
to espleutlidas gravuras. pelo menos, e

LUCTAS D'AMOR Goographia Universal

uma capa illustrada

ROMANCE DRAMATWO
POR

MAXIIIE

VALÍDIIIS

50 réis cada caderneta

PUBLICAÇÃO MENSAL
mos uouwww». . . . . . . . . . . .
lllJt DA BOAAVISTit, 62-t.° Est).

!00 Reis
150 réis Um tomo por mu

semanal

AVENTURAS PiRlSlEllSES

LISBOÉA
e cada vol. broa/z. 450 réis
77m- iiñfáu--A

'

AS DUAS MARTYBES

DANIEIJ

Volumes mensaes de 144 pagando*
com 24 gravuras 200 réis.

DEFOE

VIDA E AVENTURÁÊ ADMIRAVEIS

Por PIERRE SALLES

(annaes secretos da inquisiçao)

VOLUMES PUBLICADOS:

A ROBXNSON CRUSOÉ

Romance historico por
D. JULIA¡ CASTELLAROS

Versão livre do DR. A. DE SOTTOMA'YOR
Cada cgdermm¡ de 4 folhas ou 3 folhas e
um¡ estampa. por semana, 4'.) réis.

_____

Cada volume brochndr, 400 réis.

Cada fasçiçulot .4.7_7.7_. 50 réis

'LIVRARiA EDITORA-GUIMARÃES, LIBANro &

V'

108, Rua de s. Roque, 110_LIS_IIOA

LIVRARIA CENTRAL o
GOMES DE CARVALHO ~Editor
158, Rua da Prata, IGG-LISBOA

A. DA SILVA GA YO (DR.)

i Formosa Costureira
Coracao dflleroe
Honra por-;Binlieiro
Victorlas o. Amor
Vingança de Mulher
.ts Duas Irmãs
lructas lntimas
A Hora do Castigo
SEGUE-SE:

MARIO

Esposa e llae

GRANDIOSO

TUBERCULOSE SOCIAL

EMPREZA

E

COMMOVEDOR ROMANCE I-IISTOR ICO
«ria de pequenos romances
escriptoa por

Episodios das luotas civis-portuguozas 08204834)

Historia de Portugal
SOCIEDADE IDITOEÀ

Nova edição, luxuosa e proiusamente !Ilustrada

ALFREDO GALLlS

Livraria Moderna - 93, Rua Augusta, 96

pelo distinoto artista Conceição Silva
critica sobre os males sociaes.

A. E. BIKE““

03 ::mas
l.“ volume a saint-Preço 500 réis.

_A_ Giria Portugueza
POR

Alberto Bem

Preço . . . . . . . . . .

500 réis

:O
.J

Scientilioa. artística, industrial, agricola

MARAVILHAS OA NATUREZA
(O HOMEM E OS ANIMAES)

Publicação mensal em vol. cartonados de 64 a 00 paginas ' Descripçãn popular das raças humanas e do reino annual, edição portugueao preço de 100 réis
za larguissimnmeute illustrada.
60 réis cada fascículo mensal o 300
Estão publicados os seguintes volumes:
Adubos chimicos e estrmnes. por l). de Lima Alves.-0 Transwaal, por An- réis cada tomo mensal. Assignatura pertonin Alves; de Carvalho-Guía prah'co de photographia, por Arnaldo Fousrca.- manente na sede da empreza.
0 Poderia da Inglaterra, por José de Macedo-0 Alcool e o Tabaco, por Ama1-_-

deu da Freitas.~-Pedro Alvares Cabral e o descobrimento do Brazil. por Faustino da Fonseca_ Tratamento natural, (Physiopathia; 4.' Parto: Hygiene, i vol.
pelo dr. João Bentes Castel-Branco. 2.' Parte: Therapentica (medicação) i vol.
A sahir: Almas da outro mundo, por Amadeu de Freitas.

Todos os pedidos devem ser dirigidos à Livraria Editora'.

E' agente em Ovar de todas as obras
litterarias anunciadas n'este semanario, o sor. Silva Cerveira.

