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.ll'rar,..'2l de dezembro

:ÃUPIJÚSÍÇÊU *-
«lllgl'llllsla

apta intransi-gentemente pela cós-

tençá'o, quer por parte do snr.

_lpoim que prefere exhibir a sua

,redonda elpesada verborrhéa par-

lamentar. .

Em consequencia d'esse facto

bem !salientado e ultimamente ag-

gravad'o pi'll nova direcção po-

litica ,do chian, assumida pelo

.$ugaz,.e_ ambicioso snr. Alpoim,

anspeeytaouloquef ¡al __ is dias. qué-;se divorciou'do amado ;Cor-

da abàrturalfdo parlamé o, está “feio 'da' Noitm cujas =Colu›mnas,

*dando a ,Opposição progressista .é- _pontiñuâm ' recebendo a 'sensata

mui pouc âdifiçante ?neyçla a pros'a 'do snr. Beirão. teme-see

dekhajmo V as que; làvtajentiíe os muijustiñcadamente ,um aggra-

seus logares tenentes, o que é vamento de dissidencias entreas

para lamentar. deveras h'um par- _duas 'correntes já-bem definidas

tido de rotação constitucional. E' que. forma^m'_'a Commissão eXeeu-

-yirecisolqwe se ponha ;conípleta- *tiv'ándo partido' _e d'ahi, a çausa

mhont-exde: parte toda a'lealdade e principal, senão unica, .do cons-

Funidadezpartidaria; que se descu- -tante uddiamento da sua reunião.

tremoszinteresaese deveresipolin O :Diario: de Notícias» que,

='1icos do partido em que :se Amili- não olas'tante a' _suaiciap'a de inco-

l'üa': “que se dê ouvidos unicamen- _Ion bebe_ fino e toma chá na;

:to er'desmedidas -ambiçôeswpes- .rua dos Navegantes, assim. .Q dá

'comes para, em vesperasidaiaber- a entender: em permanentes: des-

amrafeas- camaras,«áe-não asisen-t mentidijás trouxas affirmativas'

-tiaryiharmonioae definitivamente, do orgão/oücilal. ' " ' '

Silo'camiaho a-iseguirwnasi'pwgnas '

!pai-.ala mentams que x :mais ¡consenJ

fitaneoilse'ltornezíeom os interesses-

¡dovpaiz3 e'oom. asÍ ;aspirações po--

ilrtioas diessaxopposiçãorvm " - :

. :v1 ;A "reunião "da *comáiislsao'exé-

:cut-lvadbfpártido, 'pre-annuncia'-

"d'a logoqüe 'a' 'Lisboa 'chegasse o!

conselheiro 'José' Lu'cianoiañm de

.seideterminar a 'marchae attitu-

de a _tomar_- uosi trabalhos ¡parla-

mentareshainda se não effectuou

e quem sailíe se 'seírealisará antes

da abertura das' camaras, ousan-

do alguem; bem eenhecedor dos

segredos da, rua dos. Navegantes,-

optar pela negativa e' affirmar

que é mui problematica tal reu-

 

  
      

     

    

   

  

   

 

traulismos ea. ,pouca prudcncia e

tino politico com que a dois dias

da' a'ber't'iuià 'das --canáaras, se estão

rem inculcar como maisproemi-

nentes no' partido 'É progressista

procurando, arrastados pela cega

umbigo_ ;igafutçuraçhiepà des-

mem'ljr'aír nuloppoàlção 'o" "partido

que ámanhã deve Ser ,chamado

aos conselhos da corôa e que ne-

cessita' *quando tal“ facto :sê"dér,

achar-se vigorosa_ unido_ Ialiar-

.monicopara, debellar os ,proble-

mas economico-administrativo,

que *porventura ' 'ponha'em'ehe-

,que miniSter'r'al oa'ctual

i

Il,'l iu'

...tr _ ;e

mao.

Diz-se que: 'ai iêáusa determi-

nante d'essa de'lbnga é o facto de

se acharem, ausentes de Lisboa

muitos ' para: 'e deputados-,l mem-

..hrqa -Fl'a . “aa semessãqi .çré-
99m alii-á? ;lllsti'flháü'a

9.¡ “às .l_ l:.i 1:4!,I* . _A ,,.¡ «E ,

.Kazuo, Ó, _de e' otivo__ve_rdageiro

“Hesse“ inüe "ni'dülãüdiàüífe'ntpféstá

na attitude belligerante 'qué', "so-

¡Marea-r,irãhalb9sParlamentares.:

“de ha .9.1le veem _tqmaúdess

:duas correntes _do partida., capi-

_taneadas_ pelos sms. qonselheuqs

scrap e, _almima as ¡3'39'53

 

.Governador WII .da 'Aveiro

l Regreàá'ou** de Ílisboálnq laguna#-

,ttlctor ,r exe' Lçpns'eliie'iro ..«, Mint?
Prego. . .Í,_._',.<.._\ .,.,

i@sem;çtpoaçdeawsãsaa dar
administração publica ¡quit-.Mgçgráql-I

guns_ #ias deixarapovímstpi..w a*
Lisboa_ ,tratar direçtamçnlteeqm os

titulares d algumas pastas de assu'm.

 

ro, regressou repleto @sensação

. tem definido essa attitude quer m negomaç s

IMPRENSA CWIUSAÇÃÓ A

Rua de Passas Manoel, 211 a 219-4'0110

por parte do snr. Beirão, que :No dia immediato, chamando a

  

. .t , v* ; _- . :lll
'g' A

Soja como for_ porque nada te- '."fquó's 'qg _',à'ssí'stçpt'e§;.l§úrpmós

mos ?9m &Sdesavençês e em_ gasa 'com' *mais êst'à'Wiéto'ri'a à'leariça'da

9159-# ,Léfiêçarto ,'fdtlavíà, ,que :sal

bavensiaoshomens..que._.se.qne-- '

'trlhmpho 'e sõÍ'u'o's sentimos p“ezaro'-

'e concurso“õfñ'oial 'de'su'a'exf : ~ _

lr_ _'f ~çi-i.~'~v 1 _-›
v

feira ,33.3393 _._breichee dodis- " ~ A_ z ..

“ P ' *i 9 pp ' Ne 'segunda-'feira pássaãwpmrmaq

“nha“ - faleceu“ _repentinnntánter us sua

"easa' ide-*rue da: Graça, 0' 'enero-Francia:

,posse importanpia vital em . ?ei- lrçñmH':9l14.Abtaga°›'ínltçnlãqlté?ÊQFÍ'
; . »vao-!tomei afasta.. atuarem;

mama cantrwlqummme tm mais; .ãwç.lsyms-mhn 68- i

  

,v Annuncíos e mmmiinlcndoc, 50 réis; repetiçõel, 25:61h'

Annmicios permanentes, somam “poem. - ›

' 25 'p. e: de abatimento ao¡ m1. migrantes.

l Folha uvulsa.'20 réis. A -' ' i

 

    

s'istindo a elle uín piquete de'Bombei-

,ros Voluntarios, de cuja corporação

o filho do'ñnado Frederico Abragão

é digno vice-presidente.

_Na_ freguezia do Couto de Cucu-

jães, tambem se ñn'ou no dia 17 do

corrente, o sur. Manoe'l'Luiz Pinto

Coimbra, abastado capitalis'ta,tio do

nosso' estimado amigo e assignaute,

J'oâ'o Rodrigues Quatorze, tendo logar

o sullltn'ànto' ftmebrsnd dia 18 pela

manhã. ~ ' " " ' '

'A33 familias enluótàdas": 'especial-

'ñl'eú't'é á *farñilía' Abramo, endereçado¡

!entidos peaaines'. " i

   

      

   
   

                    

  

   

   

    

  

  

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  
  

 

uma conferencia no seu gabinete os

presidentes da camara municipal e

da Associação Commercial d'Aveíro

e alguns dos vultos' mais importan-

tes d'aguellaeigggahi lhes com-

municou qgônlsmttw.p resultado

dos seus tra a bos ante os ex.m°'

presidente _do_ conseth e ministro

da gvuerrapácerca da ñnal resolução

sobre a organisaçào da_ força militar

Q'Aveiro. A r, _ _ . ._

. -Assim -équlÊvL depoíse-.delhes .son.-
rmar in; »miriam transmittídasíla

Lisias? cm,.:t=.1csramma sobre a .via-i
da do regime-,0,19 se; infantaria .24x a:
\Pérmanençia #e vmxssuaclrapb e:
cavallaria, do distriCto' de reeríqta;

mento e reserva e do pagamento da

    

y...i n¡ vt

:lí: 'gemer-.mv ' . *
.¡I_. H'vi_ __“,._^_› _ . ' .

A “eXpenáarda' e m ' a“d'e oscà

do' 'Senhor 'dos “ 'salame dotada é

¡áijràes'õ' s'éàh'orio 'o 'nosso dedicado' cor-

'reli' ,io'narío' 'sn'rlÍManoel Jos'é Ferrei-

ra' óe'lhb, c'e'l rouisdanxeáhontem !là

eg'r'éj'a' matriz esta' Villa' mit' annlver-

sario funebre portâlma doz'falle'cidos

pes - loiías'd'a' "'é "com a ha. O acto

reliãlâã'a'mfgrdq weómlillwaélüeis,

sendo ora oro nosso conterraneo, rev.

Antonio ' "odi-iÉ'ues [Conde, abbscte de

'Páraiiío'ál' " ' " " ' '^

Assístiu a philarmonida Otan-east.

: _l &Mell-os familiariza:

trucção do quartel, e de haver re-

cebido Feigogóf'os; ;presentes as

congratulà'ç es 'pelos seusbons offi-

cios junto do governo com auxilio

do sm. conselheiro José Luoíano,

'communi'co'uillies 'a'q'u'elle nobre'ma-

gistrado qúe'billustre" residente' 'do

conselho, 'a' iñstañôias e* sob/*infor-

*máç'ô'es' suas; feàolverkde' motu

proprio; dolló'car _em'í'Aveíro a 'sé'd'e

ue um* éom'r'àahdo ;de brigada' na

proxima .r'elclàrga'tiisà'zção do exercito,

› 'que representa' *um ande' bene,

ñ'cí'o" para“"A've'íro'é p ra' os' 'dohié'ef

 

:Enfim: ormidade com' o artigo' 94.0

.Adele, tos, procedeu-sé 'ti'o' domin-

Eáoréultfmoi, pelo m.:ío dia'pc theátro
__ _ u _ “Vampeta, á. eleição dos'éorpos'gefen-

”Pi-'Egor tedhg'ratuldrân'r se "coni'*'s'(1a | á .da Àjâociaçàpgdos Bombeiros“Vo-
ex.? je testemúhuaiiáiñnhéy seriam-e ,lãs filés“ d'esm 'Villd'llnl "o ¡Prdirimo
da” eidád'e" e “'do' Histllbtó,i"bslí§ellsl \, 451902, sendo“é 'éí 5i0§1§081llim

y ›
1 * Z: ' 'l

por“'ihicüitiila 'as 'eõh's'ellleiro M'o't'tà

'agradecim'entos'pela Fó'ñ'na' põr'qüe¡ ftegísçictos.

soube conditiertão“mélindrosa quão ,Pfçàgente da assembleia ,gei'nl;-'Dr.
Vital quéslãbz'pàra'AVéir'o¡ ' " "4" ,Potiré'j irgolino Ji'erraíi Chaves:

" ÍNÓ'SÇ due', rh'llí'lieX perto 'e de eo'- püeõção.-Dr. João“?MariàfL'o' es,

bra,- c'onlíe'ce'mo's' o intéresse,'fdrca _Iz'eilei'ico Ernesto &marinha-'A' ra-
de' vontade, íêlo'e aerivíõade'que 0 "KO. 30110 Fet'reil'ài'críelho;'Arthur

conselheiro Motta Prego, ue'r co- .Íla Silva e Manoel Augusto

*did h'õm'eiñ'publico que: co' 'o pa-r- "

tiçulàr, ' frota? 'a todos* os'as'sdmpt'oS

'Nuneã'Blàhcq

p Conselho #sed-Dr. AntonÍO'd' li-

'que lhe'sâo cón'ñadó's-;e t¡üe"sabe- lá

mos 'o 'pe'z'o que, ante'ws' 'poderes

veira Descalço Coentro¡ (suppllen'te

publicos,Ítem' a 'sua' individualidade,

,pgçpidepçiQ e vogzies José Lui, da
_ 4 _Silça_qerv'e1ra e Silberio ”Lopes“ as-

'não tios““ admirámo's "'d'ó'seu ultimo *' " '1.08,_

Natal

1

 

sos'tplor?muitoy'breV'emenlte nos vei-

mos pHVà'dos" ,da's'uperiór direcção

'_'lse-ha na _proxijna quarta-

feíra,' na ' egreja mátr'lzi' a' festividade

 

'É
ilo Na ' 7 amas di¡ mandada

1 ;julia .E U l. J A. y a. i do Sanêêuáulêoñgmim Issa so-

.)I' :Ii' "l.l

_me a tando'inatrumental e e o-

l?” '.'ilaiiÊâólaFm'n'b ae. melis-
PQEÇSLLBSBIDÂÇHÇ presisa-gb, 'se o "tempo

3?““an l, , H A. r
L', or' 'dor 'n'esga'solemmdade 'o rem

assalta 219__Láums“ “àqhálidb-à'é' _a :parte
' ' &ajñgítgraiõdiçswoa-

r manualmente¡ ' "i -'
.(,.w;«_¡~:nvi.:, i'

?Magical 'imãêsseá

'all Í rco Ferreira _Pinto AM3“, extreme- "W N_ 3” y'
cido pae aos' nonàósfilluetreeímñigos 1* ' " ' '
Manoel Maria. (lamarinha Abragâo, , ^ A ^ ' ^' --

habiL-Ápçofessior, ,6, _Frederíqu Ernesto ',,Em¡debtrpliada-dos'dílferentea esta-

Ipezlecíuiêutps/ td'eriçinp que' frequentam,

15. 'se' encontram' ,1 _flagras bs' estuda?-

e_ pps osf'cfoiitbrana Nêga-'réu n85') . :a: :if &uu-ill“:anemiaea assusta: ist 'ao



2:'.

. -2_:
..\-. i.

1

Natal aos patrios lares. Tremei, paes do

familia. . . _, .

*nn-

. Notas_ a lapl¡

Tem obtido algumas melhoras o

nosso particular amigo Eduardo Fer-

raz, antigo escrivão-notado d'esta co-

marca, com o que muito nos congrar_

tulamos.

- Encontra-se já n'estaivillâÊreas-

sumindo as funcções @seu cargo,por

ter terminado a licomrqugje-ag _

gosaudo, o em'o dr. Antonio Carlos

(I'Almeidte-Silva; mai digno delegado

do procurador régio 'alerta comarca.

-Vindo ;de Mutella, concelho de

Almada, já! se acha entre nos o nosso

bom amigo e .assiguantaJoao d'Qli-

voira Gomes Silvestre, .importante m-

dustrial. Acompanha-o seu filho que

com“aquell'rnossb conterraneo veio

passar 'asxfestas do _Natal com sua fa-

milia. , _ ç _ i

_Esta completamente restabelecida

(los seus inoommodos o__noss_o svmpa-

_thioo amigo Manuel André d'Cllveiru

,Junior-M digno ,vereadorsubstituto da

,carnal-.amorticipal. d'ester concelho'. _

. -Tent experimentado ,leves melho-

ras o menino Isaac. ñllio, dilecto do

digno: secretario' ,da administracao,

Isaac Julio Fonseca_ da Silveira. _

A _Esteve 'na terça-feira n'es'ta villa

o ,nosso illustraeonterraneo a amigo,

,Bernardo'BalibozP dy Quadros, distin-

cto tenente dartilheriah , A

-Cmprímeswã , assino ,

pio da semàgwíylmado assi-

gnaute e patriclo, snr._ ntonio d'Oli-

.vein _Selvadnrwconseltsada seminar-

c .. tw, mesmo: ..
-IÉEPceitrwse entre.. nas, de visits

a suas ex."e“ mae .egmanas, com _quem

.tsnçíona as &#41140318er o

.nosso .Querido :amigo Manuel Barboza

619mm::-

, 'Alle-álgeth dançando¡

A bin-oii.; o'mez de,lnoveinbro,__,o reg.

dimento das costas do nosso litto'ral

fatia Bauhinia.: -. .r 12-- . :: z-lr
l

'1.

. 5 ;i'IÁ'itgêêgo

. KC ll
. u

__ ,_ _ ›,,_,,2,s:34gsi2o

imã?? 1 ¡azápssseo

Iffaspiniin ' e_ Í wanessa

'ç'Cós'a'Nbà 1 ;nazismo

Mirna'. ' í. 'e L ._ :mesmo:

_Í__P,i'_sça de _Éardelhasjb ›,-Í 23371 431.

?castelhano › _ a_ ?151,89 1 ,0,

Esmorlz .

..,,Arião _ _ \ _- _ 1

U Praça d'Ovatj _v | ,93205599

_. _Praça _d'llhavo _ _2,265800

“w” - 13333
Pluto da Barra , 1 _-

' 'I Salema” ' 1713205991

Éspecies dajpescaf _ _ _ U _

15958755920

 

l . .

,i Sardinha _ , a_ _ , _

Caranguejo ' u4765430

Peixe_ diverso___ü____ 422135380

Bribigão ,HM 1555231

Camarao l ' 1006000

l 'Sbià'ma 4'_ '_ Museums¡

'Tintura-se @abuso '

Comoi ,as licenças parto erercicío

:das industrias e,para 'a venda de_ taba-

eos devem ser pagas antes de \pratica-

.dos os, .se,th ,que _ellas auctonsam,

previnewesei «Ir a ,
_vendedores_ , nas feiras ,e mercados, ven-

dedores“dé'c'ereaes, de'a'ze'ite e de sal,

pharmaceutíçovaendedores
de tabaco,

vendedoresambulantes, vendedores
por

grosso de vnili'o e'azeiteietc., etc, para

que solicitou¡ desde_ jane ,repartiçao de

!sacada d“e'ste concelho' 'as suas“hcen-
cá; para 1902, atira de evitar a 'grande

. barafunda ,do ,meu de Janeiro.

Os, mattos'. .suggests, turban-
: 4

 

  

  

  

   

   

  
  

;pl'l J

berneiro's, teudelrosp

. I

l'

A DISCUSSÃO

Mm

e donos de carros, para transp'ortes,

puxados por cavalgaduras, devem tam-

' em solicitar desde _já as suas licenças

para o 1.° trimestre de 1902.

_--.-__

Oblto

Na freguesia do Couto de Cucujâes

falleceu o snr. Manoel Luiz Coimbra,

importante capitalista, e tio do nosso

boín amigo e pátricio Joao Rodrigues

Quatorze, digno regedor d'aquella fr

.'egue-zia.

A' familia enlutada e especialmente

àquolle nosso amigo enviamos sentidos

pezames.

--_--.-_--

Partida

Chega-nos de Lisboa a notióia de'

ter patrído no vapor «Augustinm pa-

ra o Pará. o 6X.“° snr. Commendador

Manoel Pereira Dias, nosso amigo e

pat'ricin, e *importante 'proprietario da

fabrica de refrigerantes, Pereira Dias

da 0.', d'aquella cidade do Pará.. Boa

viagem e que breve regresso ao seio

dos seus.

_h

Publlc'açõos

Durante a semana finda recebemos

as seguintes publicações que agrade-

cemos ás respectivas casas editoras:

Do recreio os fascículos numeros 21

a 30'í'iuclusivê do EmocionantelRo-

lm'ance Historico de Rocha 'Martins-

Ilun'a da Fonte-ao numero 225 do

setimo aiin'o da Rerista de educaçao

'glúten e de Sport Nacional-O Tiro

" 'v'i ;A' ' ' '

   

cHRoNIcA. : _
o.

 

Hoje cantamos a duo, 'que é, como

_Quem diz, fazemos a chronica de ca-

maradagem, a_ laia dos irmaos Gon-

:cpupt' porque nem sei'iipre .unrhomem

só pôde levar a cruz ao calvario. E sc

naofi'íra a veneração que sentimos e

a devoção que_ temos com., as 'nossas

gentilis'simas leitoras_ _que A nos fogem,

sorrindo, como. as surpreheudeutes .Vl-

sões do deserto que vao 'arrastando o

,seqnioso viajante_ 'ati-ave; 'das aneias

movediças, 'mostrando-lhe ,sempre na

de elleZJulga ir'paciar a ,ardentissitna

'asda-sue massas** ”lmss e' _qse
afinal_ ,não passam, de _mera illusao

produzida pela miragem, ,deixariamos

_a iiossavcruz a meio. d'esta via dolo-

rosa', emiplanojnve'rno, para ,nos ir-

aiosaconchegar' junto das. nossas_ › la-

_vreirasholhandm absorto, as, columnas

de fumo que vao encarecendo os sal-

picões., '

_ . Ape.

adoraveis leitoras, a essas_ aurprehen-

dentesetentadoras visões do deserto,

o,,papel_.da raposa ,a olhar para as

uvas, só com a dilierença _de náo as

acharmos verdes; apezar do frio ,que

nos enclavmha os _dedos a ponto de

mal segurar a penas_ e apesar, linal-

mente, deitados) mais quase não diz,

aqui estamos serenos e firmes, despe-

«jaadc estle mesmo n'uma .chronica

que, como todas as_ outras, é sempre

dedicada a &saque-seis a ñnissima

flôr das vareirinhas sem rival.

Que santa resignação a nossa! O

corpo negociam-5a focus, os olhos

fitas nos vossos olhos que são as es-

trellasvbrilbantes d'outrOs. tantosx pa-

-raizos-tudo para os conquistarmos

piedos'emente, amorosissimamente-e

añnsl . . . ”ideal. * '

_Paciencia e maos á obra.

O

Dezembro frigidissimp, feito de

proposito pelo Creador, para estarmos

escarranchado's'álfogueira _a vêr estalar

as Quintas, que de'poit sabem que nom

frente crystalinos e ,enormes lagos .ou- 'l

í r, porém, ,de vos comparar, V

representando nós,'por esse motivo, '

manteiga, acompanhadas da bellissima ta para afiirmar ás gerações futuras

zurrupu de vintem o cartilha, eil«o ahi um castigo de Deus e uma correcção

com todo o seu cortejo de alvejantes dos homens.

Inevadas e aguaceiros impertinentes,l ...Pois foi para lavar aquella no-

'acompanhados do cortante nordeste doa inspagavel, que me tornaram crí-

lque nos transforma a pmm n'uml minoso politico, já que outra coisa se

!alambique e que nem a mao de Deus! não podia fazer ao delegado especial

Padre secos os custosos tapetes de 1a- que lhe ñscalisára a eleição.

ma que alentifam os grandiosos pns- Sobranceiro ás pequeninas miserins,

seios da rua da Graça, que hão-de ós pobres histriões de feira- fazem-

*passar ás paginas brilhantes e immor- me rir-mais nada.

› redouras da historia politica-chin-

;frineira d'este nosso burgo pacato.

l, E nós, mudos e sós na rocha de gra-

à nito,.ao ouvir o crepitar do copo_ do

.Natal, concentrados como verdadeiros

lplnlosophos, vamos arriscando varias

,. perguntas, que se evolsm com as es-

1 piraes do fumo, atravez dos salpicões,

pelas gateiras da chaminé:

Nao serás tu, Ovar, um dia ainda

uma rival da Veneza, que se ostenta,

graciosa, sobre as limpidas aguas do

Adriatico?

As tuas ruas da Ribeira e do Ou-

teiro e tantas outras, que se lhes po-

dem irmauar, não serao no futuro,

outros tantos casaes por onde recebam

a'cruzar as elegantes gondolas, em

que as nossas gentis patricías, reolina-

das docemente nos braços dos eleitos

do seu coraçao, possam ouvir as deli-

ciosas serenatas dos amorosos trova-

dores?

Ah! sim, lui-de ser tudo isso e mais

alguma coisa, se Deus quizer. As

prmcipaes diliiculdades estão aplaus-

daaz_ As ruas, sem calhau;a matta, sem

pinheiros; o Oceanoaapproximar-se . . .

Mas que devaneio o nosso, gentis

leitoras! l

Em'quanto formulavamos estas per-

guntas ao acaso, como que esperando

uma resposta, que nos elucidasse so-

bre o futuro d'esta nossa boa terra,

eis que um grande abalo se produziu, . . . . i

que nos VBIO chamar á realidade: Um Pelo Julzo de dire'to da Comar'

.descarado malte: que se encontraval ca diovar e cartorlo do @SCE-*Vão

em amoroso idylio com uma bichcma' Coelho correm editos de 30 dias

;';Dãdlcatuiutmíddas alien““ 11301618 !a contar da segunda e ultima.
ll , BS Dl] ea O pe as COlIHIlOç 88 ' ' l '

,felinas do momento, resvala, arrastan- lb“.bhiaãao deSte Íannuncm_ no

do na sua queda '0 varal dos salpicões. _mrw 0 Gamma Wa““ Fran'

E nós, attonitos, perdemos o tio d'estas C'SCO- Marques da Silva» ausente

nossas conjeeturas, para atarmos o em parte incerta nos Estados

,60.333 chpurllçãs tâàdeshlímwamente Unidos do Brazil, para todos os

Pa' ' ° Pe 9 4 '39 ° ma mz' termos até final no inventario or-
_0 resto tica para outra vez. .

l phanologico a que se procede

por fallecimento de sua sogra

Bernarda da Costa Ferrei-ra, que

fo¡ do logar da Torre,- freguezia

de Esmoriz, sem que é cabeça

de casal Rosa Gomes da Costa,

solteira, maior, do mesmo logar

e freguezia, sem prejuizo do an-

damento do mesmo inventario.

Ovar, 5 de dezembro de 190!.

Verifiquei a exactidão.

O juiz de direito,

S. Leal. l

O escrivão,

O

A gente das escolas vas. chegando

para as rabanadas e para os ovos me-

chídos.

Quando os vejo por ahi, chalrean-

do, sorrindo, sempre inquietos e des-

cuidados, como tenho saudades dos

meus tempos, de escola!

Tudo passa!

Segundo ouço, preparam-se para

uma ,noite confortavelmente passada

nas salas do Club, ao soluçar dos

violinos.

Retiro-mo á. noite do Natal.

-Partiu para Lisboa o.,_sur. dr.

Arthur Pinto Basto.

-Acham-se n'esta villa tres guar-

das civis da policia de Aveiro, para

vêr se pódem evitar~se essas desor-

dens e esses desmandos a que s e en-

tregam os beberrões, por alta noite.

llllllllllillls ,Jumil/lili -

Editos de 30 días¡

(2.“ PUBITICAÇÃO)

  

*

'Ficará para outra vez oresto, mas

a'c'on'soad'a é que náo póde ñcar e re-

cebe-se de vós em casa dos' socios.

Matusalem (fc Rcdouro.

 

.coinssrmvnricus

'011velra de Alemela

_o-

(Do nosso correspondente)

Dev-ia ter escripto a semana pas-

.sada.

Esqueceu-me.

Devia ter contado as primeiras im-

pressões d'um processo eleitoral que

o_ progressismo me fez instaurar, pe-

lo crime, medouho e unico de-pedir

votos, para a eleição parochial de S. '

Roque, d'este_ .concelho.

Foi com esse ¡iibcesso que o pro- .

grossismo julgou_ lavada a :derrotam'e-

ral, 'tremenda de' largo aleance ;futu-

ro -que sotfreu o vigano da vara'

d'aquella fregnezia. '_ z

Rertencia-lhe, era sua aquella enor›

me votação: que ninguem se atre'via 'a

_dis lutar-lhe.

ra o regulo intemeràto 'd'um thro-

no inabalavel. - '

E sonhava-se realmente assim.

Afinal o throno baqueon.'Perdeu o

valor e o prestígio. l

?não Ferreira Cod/za;

(358) ' ›

 

Edital

' (22_ PUBECAÇÃO)

Francisco Marques da Sil". Vereador

mais velho; servindo de Presidente

gro Cantarellunicipal do cone lho

' varz' '

Faço saber que, em virtude da

respectiva deliberação, hade ir a

lanço nn sala das sessões d'esta

' Mancou physicameute e mancou cílmam' pelas [2 da' manhã do
moralmente_ 4 , ldia 26 do corrente mea, e se arre-

' Besta-lhe agora apenas uma mule- , matará definitivamente, se assim



 

convier _aos interesses do munici-

pio, o imposto municipal da per-

centagem addicional á pauta ge-

ral do estado de cem por cento

sobre todos os generos sujeitos 'ao

do real d'agua, com excepção das

carnes verdes. _

As condições acham-se paten-

tes na secretaria. d'esta. camara.,

todos os dias uteis, desde as 9 ho-

ras da manhã até ás 3 da tarde,

onde poderão ser examinadas pe-

los interessados.

E para que chegue ao conheci-

mento do publico mandei passar

o presente e outros de egual theor,

que serão aiiixados nos logares do

costume.

Ovar e Secretaria da Camara

Municipal, 12 de dezembro de

1901. '

E eu, Abel Augusto de Souza e Pi-

nho,_se_cretarío o subscrevi.

E'ancísco Marques da Silva

(359)

Arreatacão

l_ (2.“ RUBÍÍCAÇÂO)

'No' dia 29° do corrente, pelas

'1 r 'hei-as 'da manhã, na capella de

Santo Antonio, ha de proceder-se

em hasta publica, áarrematação

da obra do soalhamento da mes-

ma capella, com o átrio a mosai-

co, achando-se as condições e ba-

se da licitação patentes ao publi-

co na sachristia da capella, onde

podem ser examinadas todos os

dias das 7 horas da manhã ás 3

da tarde.- «

Ovar, 9 de dezembro de 1901.

0,1912_ da irmandade.

_José Marra' Carválho das Santos.

(360) ' ' A
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(2..- PUBÍICAÇÃO)

.lose Antonio d'Almeida, !tchan-l for

mario em direito pela llniwrsidade de

Coimbra o Administrador do concelho

d'0var por sua Mageslode ll. El-rei

que Deus guarde, etc.

Faço saber que, se hade pro-

ceder no dia 3o de dezembro, da

corrente anno, pelas to horas do

manhã nasecretaria d'administra-

ção d'este concelho, á arremata-

ição para o fornecimento das ra-

ções diarias aos presos pobres

que se recolherem nas cadeias

d'este concelho e comarca duran-

;te cintura anno de 1902, e bem

'assim 'se hade arrematar a agua e

_limpeza das mesmas cadeias, de-

vendo_ as propostas_ serem em

carta fechada. As- condições e_

t-triais esclarecimentos estão paten-

'tes*'na Administração do concelho

todos os dias uteis desde as 9|

 

A DISCUSSÃO
__________W_

para serem aliñxados nos logares

competentes. Administração do

concelho de Ovar, 2 de dezembro

de .Igor.

E eu, Isaac Julio Fonseca da Silvei-

ra, secretario a snbscrevi.

0 administrador do concelho

?ore A ntmz'od'A Zmeida.

(301)

Arrematação

(1.“ PUBLICAÇÃO)

'No dia tz de janeiro de 1902,

por meio dia e á porta do tribu-

nal da comarca, a requerimento

do depositario Antonio Marques,

viuvo, do logar da Carvalheira

de Cima, freguezia de Vallega,

se ha-de proceder á arrematação,

na justificação para arresto re-

querida por Manoel Pereira da

Cunha, casado, contra Anna Ma-

ria d'Almeida, viuva, ambos do

logar de Porto Laboso, de Val-

lega, d'uma junta de bois serra-

nos, de côr avermelhada, avalia-

dos em cento e vinte mil réis

(rzo$ooo), e serão entregues a

quem mais der sobre este valor.

Por este são citados os credo-

res incertos para deduzirem os

seus direitos.

Ovar, r7 de dezembro de

igor.

Verifiquei.

O juiz de direito,

S. Leal.

O escrivão,

Antonio' Augusto Freire de Liz.

(362)

Arrematação

(m PUBLICAÇÃO)

No dia 12 de janeiro de 1902,

por doze horas da manhã e á

porta do tribunal da comarca,

Sito na Praça, d'esta villa, se ha-

de proceder á. arrematação na

execução de sentença que Del-

phim José Rodrigues Braga, resi-

dente na cidade do Rio de Ja-

n'eiro, Estados Unidos do Brazil,

move contra José Maria Rodri-

gues Braga e mulher Maria Emi-

lia Pereira de Rezende, da fre-

guezia de Vallega, e para serem

entreguesa quem mais der so-

bre a avaliação, dos seguintes

predios: I

Uma morada de casas altas e

baixas, incluidos, cortinha la-

vradia pegada e mais pertenças

sita no logar da Espinha, fregue-

zia de Vallega, avaliada em

900$ooo réis.

Uma casa terrea, sita no logar

'doSo'ut'o, _fregneáia de Vallega,

avaliada em óo$ooo réis(

home da manhã ás 3 da tarde¡ Uma leira detpinhale matto si-

para quem pertencer examinal-as. .ta. no Candal, freguezia de Val-

Para'constar, _se passou o presen- lega, avaliada em 35$ooo réis.

'WM-ê ?ms 'de :anal theor¡ Uma latest-;pinhas nos»

sita no logar do Monte de Can-

dosa, freguezia de Vallega, ava-

liada em 45$ooo réis.

Urna terra lavradia, sita no

logar de S. João, freguezia de

Vallega, avaliada em 350$ooo

réis.

Uma leira de pinhal e matto,

sita no logar de Pintim, fregue-

zia de \'allega, avaliada em

7o$ooo réis.

Uma oitava parte d'uma 'terra

lavradia, sita no logar de Euxe-

mil, li'eguczia d'Ovar, avaliada

em 1655000 réis.

Pelo presente são citados os

credores incertos dos executados

para deduzirem os seus direitos.

Ovar, t4 dc dezembro de

[90l.

Verifiquei.

O juiz de direito,

S. Leal.

O escrivão,

Antonio Augusto Freire de Liz.

(363)

Arremataçâo

(l - pUBÍCAÇÃp)

No dia [9 de janeiro de 1902,

por doze horas da manhã e á

porta do tribunal da comarca, si-

to na Praça, d'esta villa, se ha de

proceder á arrematação dos bens

penhorados na execução de sen-

tença, que José Lopes Fidalgo,

viuvo, do logar de S. João, fre-

guezia de Ovar, move contra

Francisco Rodrigues da Silva

Pepulim, solteiro, da rua das Ri-

bas, d'esta villa, mas ausente no

Brazil, para serem entregues a

quem mais der sobre a avaliação,

cujos bens são os seguintes:

A terça parte d'um pinhal, si-

to no logar de S. João, freguezia

d'Ovar, avaliada em 9$ooo réis.

A terça parte d'um pinhal sito

tambem no logar de S. João, fre-

guezia d'Ovar, avaliada em réis

28$480.

A terça parte d'uma terra la-

vradia, sita no logar das Thoma-

dias, freguezia de Vallega, ava-

liada em rzo$ooo réis.

A terça parte d'uma terra la-

vradia, chamada' a Meirelles, si-

ta no Monte de Cabanões, fre-

guezia d'Ovar, avaliada em réis

24$ooo.

A terça parte d'uma terra la-

vradia, chamada o Campo, sita

no logar de S. João, freguezia

d'Ovar, avaliada em I53$ooo

réis.

A terça parte d'uma terra la-

vradia, sita na Lavoura do Bar-

reiro, freguezia d'Ovar, avaliada

em 67$500 réis.

A duodecima parte d'uma ter-

ra lavradia, sita na Lavóura dó

Barreiro, limites 'do logar de Ca-

banões, freguczia d'Ovar, avalia-

da em 45$ooo réis.

A terça parte d'um pinhal, si-

'3

A terça_ parte d'uma morada

de casas terreas e altas, sita na

rua das Ribas, d'esta villa, ava-

liada em 350$ooo réis.

Todos estes bens são allodiaes.

Pelo presente são citados os

credores incertos do executado,

para deduzirem . os seus direitos.

Ovar, I ,de dezembro de 1901.

Verifiquei a exactidão.

O juiz de direi-to,

" S. Leal. ' '

O escrivão,

Antonio Augusto Freire'de 1,173.

(364)
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(r.- PUBIÍCAÇÃO)

Abel Augusto de Souza e Pinho, secre-

tario da Camara Municipal do con-

celho il'0var. faz publico que. -ma

a revisão do mrenseamenlo eleito-

ral, serão recebidos desde 26 do

corrente ale 5 de janeiro na secre-

taria da Camara Municipal:

l .°-Doeumcntosapresentados

pelos interessados provando que,

pelo lançamento immediatamen-

te anterior efiectuado em qual-

quer concelho' ou bairro., foram

collectados em .alguma das cen-

tribuições “predial, indUStrial, de

renda de casas,,sumptuaria ou

decima de juros, ou que foram

tributados no anno immcdiata-

mente anterior em imposto mi-

neiro ou de rendimento.

2.°'-Req-uerimentos dos inte-

ressadospcdindo a pr0pria ins-

cripção no recenseamento pelo

fundamento de saberem ler _e es-

crever, quando! sejam ”por elles

escriptos e assignados na pre-

sença-do notario publico que as-

sim o certifique e reconheça ale-

tra e assignatura, ou na presen-

ça do parocho que assim o attes-

te sob¡ ,juramentoksençlo a iden-

tidade do reqúerente corrobora-

da por attestado jurado do rege-

dor de parochia;

E para que chegue ao conhe-

cimento de todos e se não possa

allegar ignorancia se fez este e

outros de egual theor, que serão

afñxados nos logares publicos' do

costume.

Secretaria da Camara Munici-

pal do concelho d'Ovar, IO de de-

zembro de 1901;.

O secretario da .Camara,

Aóel Augusto de Souza e Pin/w.

(365),
,_ _,

Anuntis-:mãos

    

Antonio dos Santos_ Sobreira

' ¡nicotina-_irritante

póde ser procurado todos os dias em
sua casa, na rua da. Fonte, até ás 10'
horas da ;manhã *e ne seu cartorio á.

t0 no logar da Varzea, freguezia I rua da Praçahdas 10 ás 4 horas da

d'Ovar, !avaliada tem' 3,9&ç5qi; réis.

i tarde.
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