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,2 Quando' a Dis-cussão fôr visitar

- s seus leitor/es., já o monarcha

_ spanhol, nosso illustre hospede

l' 'alguns dias, estarázno seioda'

g A ção que .por dever e sympatghia,

uito o ama e resPeita. _ _

lis Ainda bem que sua magêsta-

51 e, um espirito culto e uma in-

_ lligencia perspicaz.. viu bem

a. u ovações que o povo portu-

o. A ez lhe dirigiu nos rapidos .dias

D- r sua estada* entre nós, e nas

mposas festas,__que soube pre;-

ã rar-lhe, a \"sua ,dedicação , e a

L.“ ' estima sem, os blÔCOS da hy-

m crisia por quem nos quiz .hanmr

8- m a sua-visita napr'i'meiratvia-

1° que fàz'i'a'fóra da' sua nação.

ã; Sua magestade saberá; 'tiramos

3_ › m, aquilatar_ no cadinho_,.da

so 'cidez do seu -robusto-intellecto

*L s merecimento «de 'todas essas

anifestações, que uma cidade,

. m povo inteiro 'correu &Aponta-

,mente a prestar-lhecom este

1- nho de sinceridade e de fran-

K¡ que“ é característico da

breza e fidalguia ,de todos Os

i' rtuguez'es; , . x _ '

i Estimamos deveras que n'esses

ñ tejos, que mão tiveram o bri-

A 'mismo desejado, devido a0'

' Au tempo _que'vem W fazendo,

[o houvesse 'nada que aguasse

“ ralegria e o enthusiasmo, que

1 vrava entre 'os-promotores; cor-

. o nclidos ,devéras pela gra tí-

. sincera do illustre festejado,

o)
'l ahi passava nas ruas da nos-

capital , agradecendo, .visivel-

. ,nte commovido, todas as hon-

h de que era, alvo.

ME agora ficará parã'se'mpre e

'is uma vez sabendo a visinh'a

' o, a cavalheirosa Hespanha,

ur quem nos convém, sob mui-

pontos de'vista, 'manter es-

'tas- relações de cordealidade,

de vez acabaram esses tem-

": nefarios, em que ambos en-

Fmos em renhidas luctas, onde

' ensanguavam as bandeiras das

nações para cobrirem os

veres deStronCados de valen-

_,isol_dados, n'um prurido he-

; de salvarem das mãos de

ersarios descaroaveis a ñgura

a .
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,aaétaaa'ja apagada _sagrada

.da'aiiiênqm'íâr astría- '
~. Ef- tjá tempo d'ir esquecendo

datas* gloriosasje tristes, batalhas

'honrosas' e“? deprimemes; factos

dé'valôrou de vergonha, Tóro

ou Aljubarrota, Montesçláros,

..onde . ;se 4 ,evidenciaram patriotis-

mosi -louvaveia .e ondese conhe-

ceram e iramortalisaram guerrei-

ros invencívei's. ' ' ' y

Nem ,a nossa "nação _esfalfada

(de forças-:permuta essas ,recorda-

ções .de gigante cabide, nem a

situacao É critica' da Hespamha

_atonselha taes imprudenci'as, que

na hora_ presente roçariam por

verdadeiros crimes de lesa'apa-

tría.
J ,v .

'ludo nos recommenda tino e

'união para¡ ambos marcharmos'á

conquista do, futuro, negaceados

,por destina; diversos empunhan-

do bandeiras differentes. ,

A 'E a Hespanha, d'hoje avante,

ficaiÍsabendo que_ tem 'no portu-

guez um verdadeiro amigquue

estará de futuro_ naturalmente

› disposto a exultar nas suas ale-

grias' e a chorar com ella _nas

suas desditas, nas suas desgraças

e nos seus* abatimentos.

A cavalheirosa nação tão ciosa

das suas' glorias exit'ãointve'josa

dos seus triumphos, d'agui para

o futuro verá, sem strabismos

que Portugal, o pequeno pair,

em- nada lhe fica a dever, antes a

excede nos vultos proeminentes

_ que no preterito insculpiram o

seu nome nas paginasbrilhantes

da historia( '

E quando o seu joven sobera,

no _contar aos' _ cooperadores do

engrandecimento da sua nação,

as respeitosas homenagens w_ que

recebeu nas 'ruas de Lisboa do

bom povo portugues, regosijar-

se-ha,'creio eu', a patria cavalhei-

rosa do Cid, o campeador, a pa-

tria que produziu Pelaio, o

emancipador, e Cervantes, o-ge-

nial creador do D. Quichote, e

Murillo, o pincel sublime das

mestre do naturalismo, e Lope

go, e Emilio Castelar, o verba

inspirado da›,eloquencia tribuni-

cia“e o seu reconhecimento será
«um ,Httu

e este: maconhecimento será' a

'base segura esotida d'uma ami-

Virgens, e Velarguez, o grande_

da Vega, o prodigioso dramatur-

eterno para 'oipo'v'o' q'ue'tão 'ñdal- '

gamente tratou o seu montanha, .

  

'l-

.zadezqua ;o tempo roborará com esta que os _ditos maninhos fossem

delidade é sinceridade;

. V.

s--Hf ›-›a__-m-~~-

,Assume c'AMARAmos

Nov dia 13 do corrente foram
,adjudicadog em terceira praça, ,ao

snr. Manoel Gomes Ferreira, casa-

do, commercmnte, . da freguezia de

Arade. os impostos indirectos mu-

mmpaes_ de com por cam sobre o

vinhoyerde e maduro, Vinagre, be_-

btda's fermentadas, azeite, bebidas

alcoolicas, carnes seccas, salgadas

ou por qualquer forma preparadas
_em summaT-sobre todos, osiga-

netos SUjellOS ao real d'agua, com

excepção tão. sómente das carnes

_verdes bovinas e outras do costu-

me,_a cobrar no proximo anno de

1904. n'este' concolho, pela quantia

de 42225$ooo réis.

na _secçio respectiva o arrematante,

para Os ::Eanes do art. 89.0 das pos-

turas municipaes de 6 de novembro

.de 1861, faz publico de que passou

procuração ao dr. Francisco_ Fra-

gateiro, _advogado desta comarca.

corn quem os interessados terão de

entender-se directamente ácerca dos

assumptos concernentes á cobrança

dos impostos.
a:

:OI t

Na ultima sessão ordinaria da ca- VI

mara, que teve, logar no dia 16 .pas-

sado, tambem foram arrematadoa

os estrumes e apanhadiços do con-

celho. v ›

Os do Caes da Ribeira, Carregal

e feira do' Martyr S. Sebastião pro-

duziram a quantia de ro$200 réis e_

'foram adjudicados ao sur. José Pe-

reira Rodrigues, casado, lavradôr,

de; Sande.-Os do Puchadouro,

Ribeira de Mourão e feira dos t3

em Vallega produziram 585200 réis

e foram adjudicados ao snr. José

de Pinho-o Rainha -de Vallega.

Finalmente os da costa do Fura-

douro produziram 52$ooo réis e

foram adjudicado¡ _ao snr. Manoel

d'Oliveira, solteiro, lavrador, do lo-

gar do Sobral.

Segundo nos consta a camara,

para maior garantindo arrematante,

fará votar brevemente uma postura

attinente a _definir em termos_ preci-

sos o que seja apanhadiço na costa

do Furadouro_ e a prevenir, por

meio de multas, as transgressões e

abusos 'que possam vir a commet-

ter-sc' pelo facto de ser este o pri-V

meiro anno em que tal acto admi-

nistrativose põe em vigor.

Tendo hair-ado 'ágcamara Accor-_

dão da'coinmÍSSãO districtal appro-

vando a deliberação da_ mesma,

relativamente ao aforamento dos

manínhos de S. Silvestre, resolveu_

_ t

_ ' nr a:
,A Segundo_ um annuncio que vae

_novas @crescer/nes provas de É_ hasteados em“pra'ça'no dia to do

roximo me: de janeiro, pelas ll

ora; da manhã.

_

Vão ser convidados brevemente

os :o maiores cóntribuintes prediaea

e= industriaes para .emittirem o seu

parecer acerca da uma postura de

'natureza tributario, que a camara

pretende fazer approvar com relo-

ção á carga e descarga de barcos

de qualquer lotação ou outros meios.

de transporte de carga íluviat ex-

tranhos ao concelho e que abor~

dem, para aquelles effeitos, ao Car-

regal, Caes ,da Ribeira e Pacha.-

douro.

Está pois a camara no firme ro-

posito_ de a p 'ugmentar as suas recai-

tas de 'forma a contra'balançar o

_desequilíbrio orçamental tão evi-

denciado, evitando o mais possivel

o gravame directo dos munícipes.

Foi resolvido na sessão já referí~

da, de 16 do corrente, que a camara

"apresentasse eo Governo para que

fosse decretada a passagem parao

juizo de direito do julgamento das

.transgressões das posturas munici-

paes. « .

E' uma medida acertada, que

gostosamente registamos.

t

"e

N'essa mesuia sessão foi pedido e
A concedida licença por oito dias; .no

digno presidente d'aquella corpora-

çao em goso da qual entrou no dia

immediato._

›____-__-___..
e
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Abalroaunento de comboios

No dia t4 o comboio ascendente

n.° 19, das 6' horas da tarde, que

vem d'Alfarellos, entrando pela li-

nha de resguardo, ou por erro das

agulhas ou por convenieaoia de
serviço, abalroou na estação d'etta

villa com dois vagons de mercado?

rias que, com o choque, foram des;

,cartilar a grande distancia, na Bon-

te Nova. bastante damniñcados.

A machina tambem solfrou alguv

mas avarias. sobretudo nas bombas.

Os passageiros seguiram só em

virtude dÍÇste acddeote, no trnmway

das 7.50. ,

Os empregado: da Companhia

contam_ que aquelles vagens impel-

Lidos pelo temporal, sahiram pelas

,agulhas do none, dando este facto

logar ao choque. , . V

Seria assim; comtudo não nos pa-

rece isso a verdade, visto os vagens

estarem carregados, pois não em

facil. por mais forte que fosse o
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dellídsds de v çbe “quit. nego;

dous paises irmãosye graças á V181-

ta illustre_ que nos ,acaba de ser

concedida, e será esta a maior re

compensada nossos ”elitista,- a

verdadeira chave d'ouro de todos

esses íostejos,que attrah
iram e con-

Lisboa as attenções

re

cultoms da nossa? Mêueii'pgo 3.°

11.' do interessante_ _periodic
o Lavra-

conhecem' 'para lhe diñicultsrem a

vida atribuindo.; 'J f

Vem .interessante, como sempre,

d'nm merecimento ipstpsnt para;

mas principalmente'psraos

que se empregam ns “agricultura.

O¡ seu summario é «Serviços d'occaf

slim «Podes das Oliveira» cUt'iliÀ

nação do bagaço como adubo»

«Adubos chimicos› «Nitreirh «Oli-

veiras mirsculossm «O que e preci-

so fazer›.-Bem haja quem' tão-bem

sabe repartir dos sobejos da sua

importante fortuna.

_Para o Pará partiram já no

me: passado, os nossos amigos,

Bernardo Caetano de Pinho e Jose

Alves da Cruz, nossas estimados

conterraneos, que deveras tudo côr-

encontrsnd'o com s urgencm
38598' . i _l

o estimado e 'encantado
desejada,

Vellocíno,

regressam ao seio querido da sua

familia e dos seus amigos. -

*Acaba de ser despachado pelo

governo de sua magestade para a

egreja de Travanca, do concelho

da Feira, o rev. Jogo Fernandes da

Silva, d'esta freguesia, actualmente,

parocho encommendado da fregue-

zia de Sanche, do concelho? d'Am'a-

rante, onde, segundo ouvimos, nao

ha nada de bom_ 'senão o vinho.

Que receba, bem como'sustil'lustre

familia, os nossos sinceros parabens.

_Acaba de falleoer no logar de

Mouquinho, o snr. Manoel José Pin-

tada Silva, por alcunha o rB_orra-

cho›. Não deixa filhos porque viu-

vou cedo, mas so sahirw cada-ver

de casa para s egrejaj', onde teve

ofñcio de corpo presente, ouvia-se

no interior da sua habitação um

berreiro. que nos fez vir á imagina- '

ção o cõrodas 'bruxas deMacbelht.

Que tenham paciencia e que re.

oebam as nossas consolações, que-

riamos dizer, condolencias. .

-Está qussi restabelecida dos

incommodos que por dias o retive-

I'sm. no leito de Procusto o nosso

querido e sympathico amigo ex.mo

Antonio Alves da Cruz. Estimamos.

Adeus, meus caros amigos, não

vos esqueçaes do

Ninguem.
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IMPOSTOS MUNICIPAES

Para os etleitos do artigo 89

,do Codigo de Posturas Munici-

OS'

dos impostos ”indifê'dbs munici-

paes do concelho d'Ovar e o meu

procurador pôde_ ser procurado

todos 'os dias, não sanctiticaçLos

no seur'eseriptorio dirigida_ dp.

to, d'esta villa.

 

concurso, por espaço de trinta dias,

scooter da atiixsçlo d'este editei,

para a adjudicação de dois dotes de

tooõooo réis a duas crphãs pobres

e honestas, d'esta villa, conforme o

respectivo legado instituído pelo

benemerito Padre Manoel Eleano

Gomes Ferrer.
v

as petições com os documentos se-

guintes: certidão d'edade, certidão

d'obito do pae ou mãe, ou eonjum

ctnmente, d'smbos, e s'ttestsdo do

parocho, confirmado

_ . trador do concelho, d'onde se proveE

'a a medida do' 'em' fa3mm“” d? a sua pobreza e honestidade, os

quaes

_ r , . taria

“0 °3 no”“ “3.30% preso, em todos os dias uteis, desde

nao o sendo menos que em breve as 9 horas da manhã “é as 3 d.

tarde.

sente e outros de egusl theor, que

v'ão ser affixados nos logsres publi-

cos do costume. *

paes 'de de novem'b'roíde_ 1861, tribuna¡ judidal. aves.“ anuncia#

faço publico que constitui meu. to na Praça d'esta villa e na execu-

A 13156115933!“ ,ía
3!.

›
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¡umtnos com estas 'hentai Ji procurador o sui-m g . ranmísco 959 bipotgfjcma qi: de .Oh' de““ --e' ¡Mi-?3137451507 m5“) dael'

¡que' olfpbrs'nutlo me F A ' ,Pin Maya“? VF_ --. ,.qWPP¡ le decretargse a_ separação er e-"

em 13009508 00W“ uma““ " ' ”i 'Nassau' em" “me °° tua de pessoa &bensientre :ucItJor

poderes, Ínecêssañõs rm' v

A ' ' ' ' M 'd~ ~ 'lva.«e rua ido oão

presentar' como arrematante "a“ “ id* S'. . t J

ds Silva Villa Neve, de Guilhovae,

todos d'Ovar. ..0' *WFQ arrematar e

_entregar a quem mais der acima.

da avaliação uma morada de casas

"terreaãycioml cortilríiha de terra llsvra-

dis; e' ' e» e caveira no ogar

he Guilhoôagçgdotrai, avaliada em

i:3oo$ooo réis._ _

e ré, sendo esta ainda condemna-

da!“nas' custas e procuradoria.

As audiencias, n'este juizo, fa-

zem-se ás segundas e quintas-

feiras de cada semana, por dez

horas da manhã, no Tribunal Ju-

dicial d'estacomarca, sito na

centrarsm em

l
4 . >

.

de t°d° ° rei”- E “b" um» me“ ' Oval'. '17 de dezembro. de P1¡le QNQ #O cmd“ qqnçs- Praça, d'esta Villa, não sendo

5°": “mig“, ?WMM Pont“ _quai 1903,. Fl““ med““ 33“““ > sanctiñcados ou feriados, porque

s s enganam mais. posso.. merecer
;

, , ll _ _

Justamente o epitheto malsonan'te
Mama¡ Gomes Ferreira_ amigudezmbnde

1903” _ _ :21:: i::2150, fazem_ se nos dias

'mandou
, ,-

.

ac--Vern de ser distribuido aos agri-
Veriñquei a exactidão Oval', 15 de dezembro, de

t

1903.

,
0 juiz .de Direito,

Verifiquei s exactidao.

dor que um btuemerito importante_
.._. _ y Lobo Castello Branco.

dano-8° Em Wa“.erNP' (2.- PUBLICAÇAO)
. _ _ ç

fusamente e gratuitapiente ¡2136:! n -
_

O escrivão
O Jul¡ de direito,

ão toda no intuito ouvavp e va- -i ' e. , ln
.

¡çel' á WWW“. 0mm“" ("MNPOSÍOP :53?
: Frederico Ernesto Camarinha Labo casam) Branco-

mggemqm e Wim““mm'e cam' to ela Universidade do Abragão-
O escrivã

da no baixo desprezo dos que só a v e“ n c mm.“ a., (47o)
__ v o,

Cam'. Municipal 'do con.“ Luiz do Mello Freitas Pinto.

eelho d'Ovar, ele.

 

icçlld DE SEPARAÇÃO (4m w

(2.“ PUBLICAÇÃO)

Faço saber, que se acha aberto

 

Aos Snrs. _ljarticulares

AZEITE DOCE

DeVilla Fernando (Beira Alta),

com acidez de 8 decimos, vende-

se na rua dos Campos, em casa

do Malaquias.

Preço de cada almude, 6$5oo

réis e de cada canada, que a re-

talho é a menor porção que se

vende, 560 réis.

Experimentem e verão a bos

qualidade d'este azeite.

No juizo de direito da comarca

d'Ovar e cartorio do escrivão Mello

corre seus devidos termos ums acção

de se ração de pessoa e bens em

que é auctor Antonio Pereira da Sil-

va tambem conhecido por Antonio da

Silva Pereira e ré Maris Jacintha

da Costa, conhecêa tambem por

Maria Jacintha da osta Pinto, am-

bos do logar da Estrada de Cima,

freguezia de Vallega, d'esta co-

marca.

Para os eñ'eítos do artigo 'quatro-

centos e quarenta e oito do Codigo

do Processo Cívil se passou o pre-

sente.

As concorrentes deverão instruir

pelo adminis-

serão apresentados na secre›

da Camara, durante aquelie

NOVA SERRALHERIA

Francisco dos Santos Brandão

participa aos seus amigos e ao

publico em geral que abriu, na

rua dos Campos, a sua ofñcina

de serralheria, onde executa, a

preços modicos, toda a obra de

sua arte.

Ovar, tr de dezembro de 1903.

E para constar, se passou o pre- Verifiquei a and““

O juiz de direito,

Lobo Castello Branco.

Ovar e secretaria ds Camara Mu-

nicipal, 3o de Novembro de 1903.

E eu, Abel Augusto de Souza e

Pinho, secretario, o escrevi.

Antonio dos &'ntos Sobreira.

(469)

O escrivão,

Luiz de Mano Freitas Pinto.

(47 l)

 

Editos

(m PUBITICAÇÃO)

Joaquim Ferreira da Silva

(succnssomcs)
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“A Internacional”

.A Companhia de Seguros «Interw

cional» faz publico que, d'ora avante,

tomará seguros das casas de taboas,

(palheiros) construídos na praia do Fu-

radouro a todas as possas que, cumu-

lativamente com esses palheirogsegu-

rem qualquer casa de pedra e cal que

possuam n'esta illa.

O premio do seguro é relativamente

modico e devem os interessados, que

desejem fazer os seus seguros, enten-

der-se com o agente ou corresponden-

te d'esta Companhia em Ovar-sr. Sil-

va Cerveira-na Praça, d'esta villa, o

qual lhes fornecerá todos os esclareci-

mentos de que careçam.

Pelo juizo de direito da comar-

ca d'OVar e cartorio do escrivão

Mello correm editos de 3o dias

contados da segunda e ultima

'publicação d'este annuncio no

Diario do Governo, citando a ré

Maria jacintha da Costa ou

Maria Jacintha da Costa Pinto,

,casada do logar da Estrada de

Cima, freguezia de Vallega,

d'esta comarca, mas ausente em

parte incerto, para, na segunda

audiencia d'este juizo, lindos os

editos, vêr accusar a citação e

seguirem-se os demais termos

legaes, até final, sob pena de

revelia, da acção de separação

de pessoa e bens que lhe move

seu marido Antonio Ferreira da

Silva,›~ tambem conhecido por

¡Antonio da Silva Pereira, do

mesmo logar e freguezia e na

qual termina por pedir que a

mesmalacção seja julgada proce-

Vendem-se n'este estabeleci-

mento:

-Notas de expedição para a

Companhia Real, de pequena e

grande velocidade.

_Relações de juros d'inscri-

pções de 3 °/0, assentamento e cou-

pon.

_Relações de juros de obri-

gações de 4 34,, assentamento e

coupon.

_Mappas do movimento de de-

posito de generos sujeitos ao real

d'agua.

Arrematação

(2: PUBLICAÇÃO) í" '

!No dia Io de janeiro de 1904,

_pelas_ u horas da' manhã', á porta do

CAS__COS

Vendem-se cascos proprios pa-

ra envazilhar vinho e azeite, em

bom estado.

Tratar com a viuva de Manoel

Regueira, do Picôto.
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