
 

' dos. O systema eleitoral vigente

'soldados enñleirados n'uma de-

'os plurinominaes, com a repre-

'e causas menos

'É "i ' maioria á opposição progressista
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Ovar, |4 de Maio de que o circulo se compõe; de

fórma que, não podendo por ou-

tro lado disputar-se a minoria ao

governo, interesse algum desper-

ta a lucta entre nós, que nos

encontramos em condições infal-

liveis de victoria sobre os nossos

adversarios, mas que sabemos

improficuos os nossos esforços

para o vencimento collectivo.

Assim o governo que, com a

maxima probabilidade de exito,

podia disputar no districto pelo

menos quatro candidaturas, tem

que se contentar apenas com

duas.

Consequentemente, se não fóra

a necessidade de dar uma de-

monstração de força, estimula

algum se depararia aos nossos

correligionaríos para concorre-

rem á urna na eleição de depu-

tados.

Acima de tudo, porém, está

a lei.

  

   

      

   

 

  

  

    

  

Está fixado o dia 26 do proxi-

mo mez de junho para a reunião

dos collegios eleitoraes, afim de

se proceder á eleição de deputa-

de círculos collectivos ou pluri-

nominaes pouco interesse faz des-

pertar na eleição. D'antemão,

por via de regra, se conhece o

resultado e, já antes do dia de-

signado, se afñrma, sem receio

de errar, a quem pertencem

maioria e minoria. A vitalidade

dos partidos belligerantes tem

que se aferir, não pela sua prepon-

derancia n'este ou n'aquelle con-

celho, mas pela resultante das

.forças reunidas de todos os con-

celhos componentes do circulo.

~A superioridade manifesta de

   

"forças de qualquer partido politi- NOTÍCIARIO

eo n'uma localidade vae ser sup- ' _,____

plantada muitas vezes pela maior

Excursão
inñuencia do partido adverso nas

restantes.

D'ahi, o pouco interesse na lu-

cta que, longe de avigorar os

Somos informadas de que uma

commissão de cavalheiros d'esta vil-

la projecta promover, no anno cor-

rente, uma excursão a Vianna do

Castello. com destino ao Monte de

Santa Luzia, um dos mais encanta-

dores panoramas do nosso pittores-

co Minho. Com esse intuito já se

enoetou correspondencia com a

Companhia Real dos Caminhos de

Ferro Portnguezes, aguardando-se a

'resposta sobre as condições exigidas,

visto tornar-se indispensavel uma

combinação entre a direcção d'essa

Companhia e a dos caminhos de fer-

ro do Minho e Douro, pois que o

maior trajecto a percorrer será n'es-

ta linha.

Louvamos a iniciativa da commís-

são e justo é que veja os seus tra-

balhos coroados de optimosiresulta-

dos, pois felicisaima .foi a escolha do

local para tão aprazível passeio.

Do que fôr oceorrendo informa-

remos os nossos leitores.

E.-.___

terminada facção, antes lhes acar-

'reta o desanimo ao verem empa-

'nada a victoria local pelo resul-

tado geral.

E' por isso que fômos sempre

partidarios dos círculos eminomi-

naes, embora reconheçamos que

sentação, das minorias, mais

vantagens offerecem ás opposi-

ções, pois teem a certeza' de le-

var ao parlamento um determi-

nado numero de deputados, suf-

ficiente assáz, para fiscalizar e

combater os actos do governo,

quando norteados por principios

justas, o que

Seria de mui mais duvidoso re-

sultado com aquelles círculos.

Todavia, repugna-nos que não.

mostrem isoladamente _os - seus

recursos, os partidos_ nos conce- '

lhos.

No districto de Aveiro,a,cujo

circulo pertence o' nosso conce-

iho, ninguem "pode 'contestar a

 

@entaum de assassinato

_ Na quinta-feira passada foi, _preso

ie deu' entrada nas,

veira d'Azemeis, Joãouda Silva Oli-

veira, de S. João da;Madeíra,rpor

haver tentado assassinar a tiros de

. . . , . da Silva e Manoel Gomes Soares.

pela preponderanma d este parti-

do na maior parte dos concelhos a esta circumstancia involuntaría do

Ovar, 15 de! Maio do 1904

Proprietarlo e Editor

.|0SÍl MARQUES DA SILVA ll GOSTA

IIPRENSA cunusaçlo

Rua dc Passos Manoel, 811 a 219-Porta

ses, mórmente para as menos abas-

  

 

  

 

    

   

  

deias. de. Olír

_rewslveasua _irmã-,Anton Olinda. _S

Tres vezes. errou a arma _fogo e'
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criminoso devem a vida os que elle

premeditára tornar victimas. Aos

gritos de soccorro accudiu bastante

gente; o criminoso, vendo-se desco-

berto, pretendeu occultar a arma

atirando-a a distancia mas, em bre-

ve, foi encontrada, sendo immedia-

temente preso, não obstante haver

opposto tenaz resistencia á prisão,

sendo necessario subjugal-o á força.

Parece, este heroe já, por vezes,

tem feito eguaes proezas, sendo mal

visto na sua freguezia.

:Victíma da tuberculose, ñnou-

se no ultimo domingo a sur.“ Clara

Rosa da Silva, esposa do snr. José.

d'Oliveira Gomes Grande. e tia dos

nossos presados amigos Jisé e Au-

gusto d'Oliveira Gomes, com-pm-

prietarios da fabrica de Conservas

de Espinho.

:Tambem succumbiu na prete-

rita segunda-feira. aos estragos d'u-

ma pneumonia dupla, o nosso ve-

lho amigo e dedicado correlligiona-n

rio, snr. Manoel André d'Oliveira,

pae do nosso particular amigo Ma-

noel André d'OliVeira Junior, digno

vereador da camara municipal, e

irmão dos tambem nono-i amigos

Padre Antonio Aniré d'Oliveira e

Bernardo Maria André d'Oliveira.

Seu funeral realisouse na ma-

nhã do dia ímmediato, incorporan-

do-se n'elle o que de mais distincto

ha na nossa sociedade.

A's familias dos exnnctos, em es-

pecial a estes nossos amigos, a

expressão do nosso grande pesar.
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Pesca

Infelizmente, já por o mar não

permittir o trabalho, já por ser dimi-

nuto o resultado da pesca nos' dias

da faina, corre mal a safára no anno

corrente, o que está causando gra-

ves transtornos para todas as clas-

tadas e para a piscatoría que, não

tendo outros recursos, muitas vezes

se vê a braços com a fome e corn a
. .

”ea-_ñ

miseria.

Notas de 86500 reis

Pela direcção do Banco de Por-

tugal foram mandadas retirar da

circulação as notas de 283500 réis

do typo actual, para serem substi-

tuídas por outras de novo typo, de-

vendo aquellas serem trocadas em

todas as agencias até ao dia 30 de

junho proximo.

D'essa data em desnte só na só-

de do Banco, em Lisboa, essa troca

se poderá effectuar.
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nr. l'lnto

Recebemos na passada quinta-fei-

ra a amavel visita do ex!um dr. An-

tonio Rodrigues Pinto, íllustre clini-

co e sub-delegado de saude na ca-

pital. Este nosso prestimoso amigo

veio visitar a sua vasta propriedade

do Carregal, aproveitando a ocea-

sião de conferenciar com o presiden-

te da camara ácerca da delimitação

dos seus areaes e dos do muniCipio

conforme a planta que fez a ñneza

de enviar a este magistrado para

d'ella mandar extrahir copia para

ser authenticada, visto não existir

no archivo camarario.

Segundo nos relatou, sua ema que

é de uma largueza de vista pouco

vulgar, encarregou o nosso director

politico, dr. Sobreira, de se enten-

der com a direcção da fabrica de

conservas A Varina, acerca da con-

cessão de qualquer extensão de

areal, de que a fabrica careça para

o alargamento da succursal a edifí-

car no Furadouro, pois entende e

muitissimo bem o dr. Pinto que o

desenvolvimento da industria n'a-

quelle local ha-de concorrer para a

maior valorisação dos seus terrenos.

Bem haja.
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Festlvldailes .

No proximo domingo e segunda-

feira, 21 e 22 do corrente. realisar-

se-ha na sua nova capella de S.

Donato, com todo o esplendor, a

festa de Nossa Senhora da Ajuda,

promovida por urna commissão de

devotos, a qual é constituida pelos

cavalheiros que lmçaram hombros

o anno passado á grandiosa empre-

za da edificação d'aquelle elegante

templo. '

Constará essa festa, no domingo

á noite, de arraial com illuminaçñok

fogo d'artificio e duas musrcas e,

na segunda-feira de manhã, de mis-

sa cantada com musica, sermão pes

lo habil orador Padre Minoel B›tu~

rão e procissão, e, de tarde, de ar.

raíal, em que se farão ouvir as_

mesmas bandas, que são a ,Oz/aren-

se erBaa-União, d'esta villa.

::Urna commissão composta dos

snrs. Joaquim Antonio Lagoncha,

Manoel Maria Frazão Gazena, João;

da Costa MOBIBlr-›, Antonio d'Olí-

veira Barbosa, Antonio Rodrigues

de Mattos, José L mas Pinto Junior

e Guilherme Corrêa de Sá, resolveu

,fazer este anna ruidosOs festejos ao

patrono do bairro d'Arruella. o'ee.

leste clavículario S. Pedro.

»m

Falleclmentos

Com avançada edade, falleceu no

dia 6 do corrente a surf Maria Ro-

drigues Passeata, irmã, do ser. José

_Rodrigues Romanian tia dos, nos-

sos bons amigosAntoni'orde Souza

Campos e Joao @Oliveira Gomes

ilvestra.. › '

Seu funeral, ¡effectnou-se no _v dia

seguinte de tardecom numerpsissi-

ma assistencia.



2 A DISCUSSÃO

  

Esta resolução foi geralmente _Liga Naval Portuguesa-_Vem Aponteml . . Fogol. . . Retirem provísionalmente de titulo nas gran-

bem acceite pelos nossos conter-

raneos, e portanto é de presumir

que os peditorios, que já encetaram,

lhes corram favoraveis, añm de oc-

-correrem á grande despeza a fazer,

visto que, segundo nos añirmam, é

intento da bríosa commissão impri-

mir a estes festejos o maximo bri-

lhantismo.

Tomam parte na festa as duas

philarmonicas d'esta villa.

:Consta-nos que alguns cava-

lheiros do bairro dos Campos tam-

bem projectam, para este anno, or-

nisar uma imponente festa em

Ema da Senhora do Porto.

Apesar d'esta ideia ser bem re-

cebida, não está comtudo tomada

uma resolução definitiva.

_ooo

Notas a lapis

Vão-se accentuando as melhoras

do nosso presado amigo e distincto

tenente d'ultramar Belmiro Ernes-

to Duarte Silva, com o que since-

ramente nos cor-gratuiamos.

:Cumprimentamos no dia 7 n'es-

ta villa, onde veio de visita, o snr.

Manoel Maria de Souza Campos,

considerado commerciante da capi-

tal.

:Regressou ha dias de _,Lisboa,

onde foi forçado a permanecer por

algum tetrpo, depois da sua chega-

da alli, do Pará, para tratamento da

variola de que foi acommettido a

bordo, o nosso patricio Manoel da

Silva .Adl'lãO, enteado do nosso

bom amigo José da Silva Adrião.

Felizmente veio restabelecido d'a-

quella grave doença, o que muito

estimamos.

:De regresso do Rio de Janeiro,

chegou domingo passado a esta

villa, em excellente estado de saude,

o snr. Francisco de Mattos, nosso

" eonterraneo e amigo.

Os nossos cumprimentos de boas-

vindas. _

. :Fizeram ante-homem annos os

nOssos amigos Francisco Marques

da _Silva e Luiz Araujo Cardoso,

por cujo motivo os felicitamos.

' :Recebemos na quinta-feira a

viita do snr. Arnaldo de Lemos,

activo gerente da Imprensa' Civi-

lisação, do Porto.

:Esteve alguns dias entre nós

o snr. Eugenio Diniz d'Andrade

Ferreira, que já regressou a San-

tarem, onde é conceituado commer-

P ciente.

-__-«--_W

Publicações

Luiz de Camões- Está em distri-

buição o 7.' tomo d'este magnifico

romance historico de Campos Ju-

niOr, editado pela arrojada empresa

do jornal o .Seculo.

-O Conde de Monte Christo-

A acreditada empreza de publica-

ções economicas A Lisbonense,

porn sede na travessa do Forno, 12,

3:', de Lisboa, acaba de encetar a

publicação d'este monumental ro-

mance de Alexandre Dumas. E' de

prever um grande exito para esta

publicação, attenta a essencia da

o ra.

I?Já se acha em distribuição o 1.0

fasciculo, cuja remessa agradecemos

á respectiva empreza.

-Nuevo Mundo-Temos recebi-

do corn muita regularidade esta ex-

eellente revista illustrada, a mais

_cornpleta que conhecemos no seu

genero.

Com elle recebemos tambem a

invista mensal de Madrid Por Esoe

Kundos, que e realmente interes-

sante e curiosissima.

Agradecemos a amabilidade dos

seus illustres directores.

como sempre excellentemente colla-

borado o boletim oilicial d'esta liga

relativo ao mez de fevereiro findo.

.O.

“galerias 6.a

maçonaria

Não ha associação que tenha um

ritual tão complicado como a maço-

naria.

Fundada, segundo uns, nada me-

nos que com motivo da construcção

do templo de Jerusalem, e segundo

outros, derivada das corporações de

operarios da epocha romana; quasi

todo o ceremonial se basa em am-

bas supposições, vendo-se confundi-

das n'elle influencias judaicas, pa-

gãs e christãs. Cxê-se que em prin-

-cipio esta associação a formavam

exclusivamente architectos, e d'ahi

veem seus emblemas e até o seu

nome.

Hoje pertence a ella toda a classe

de pessoas, incluso monarchas e

principes.

Os chamados segredos da maço-

naria, ou sejam seus signaes, phra-

ses combinadas, ensinos moraes,

etc., procuram ter-se n'elle o rrys-

terío, não porque a sua publicação

signifique nenhuma catastrophe so-

cial, senão simplesmente porque

desde o momento em que fossem

do dominio publico, a associação

perderia pane de seus encantos e

valor.

Ha na maçonaria graus ou cathe-

gorias, cujo numero ascende a trin-

ta .e tres. O neophito começa por

ser Aprendiz, logo passa a Compa-

nheiro, e depois a Mestre:

Estes nomes nada teem de estra-

nho; mas nào succede o mesmo

com os trinta restantes, alguns dos

quaes estão inteiramente desprovis-

tos de sentido para os profan'os.

O grau 13. por exemplo, é o de

Real Arco; o 18, se intitula Sobera-

no Principe Rosa-Cruz; o 21, Naa-

quz'ía ou ("aval/aire Prussiano; o

22, Principe do Libano ou Real

Hacha, e o 3o, Grande Eltgido

Cavalleiro Radosh.

Cada grau tem um vestido e uma

insignia ou joia peculiares. O ves-

tido se compõe principalmente de

um mandil ou avental curto, cuja

côr e ornamentação variam segun-

do os graus. Cada maçon põe na

testa um emblema de metal, distin-

ctivo da loja a que pertence. Ne-

nhum membro da associação póde

apresentar-se na loja sem ir devida-

mente ataviado. Os que occupam

cargos ou dignidades, teem que le-

var tambem um collar ou uma cinta

com uma joia de ouro, (ou dourada,

que é o mesmo), indicando o seu

emprego.

A joia do secretario, representa

duas pennas crusadas; a do Venera-

vel ou primeiro dignatario, é uma

esquadra; a do archiveiro, duas co-

lumnas; a do Primeiro vigilante,

um nickel; a do Director de ban-

quetes, um chifre de abundancia,

et st'c de cmteris.

Outra particularidade da maçona-

ria e o designar tudo com nomes

diferentes dos que emprega o resto

da humanidade.

canhões! ..

Ganhões á frente! Qualquer ¡ul-

garia que os commensaes se dedica-

vam á instrucção militar, ou que no

comedor se estava traVando um

combate; não é isso, senão que se

fazem salvas, é dizer se“ brinda.

O aço é o garfo, os .canhões são

os copos, fazer fogo significa beber.

Do mesmo modo, o guardanapo se

chama bandeira, o pão pedra bruta,

a colher chá, a agua polvora bran-

ca e o vinho poli/ora rôxa.

As ceremonias de iniciação de

um neophito, como as de elevação

a um grau superior, são muito cu-

riosas, e estao cheias de symbolis-

mos que só o maçon comprehende.

O neophito, em mangas de cami-

sa, vendados os olhos e desnudos o

braço esquerdo e a perna direita, é

recebido pelo irmão terrivel, que ol

submette a diversas provas e o faz

passar por baixo da abobeda de

aço que os irmãos ou associados

formam com suas espadas.

Esta abobeda se fórma tambem

quando algum maçon de outra loja

assiste a uma tida.

Para cada grau ha um ritual dis-

tincto. Até os trajes dos dignatarios

variam segundo'os casos.

Quando se trata de conferir o

grau 33. o Grande Mestre da loja

leva uma tunica de sêda carmezim

bordada de branco, corôa real na

cabeça e uma espada nua na mão

direita; o vigilante leva tunica azul

e corôa de duque e o que desem-

penha o cargo de Capitão de guar-

das veste de militar amigo.

Aos que consideram os maçons

corno terríveis conspiradores que

só_pensarn na ruína da humanidade,

se lhes afigura que uma loja deve

ser uma especie de antro infecto e

obscuro; mas longe d'isto, algumas

d'estas salas são realmente magnifi-

cas e estão ornamentadas com ex-

quisito gosto.

Em toda a loja ha pelo menos

quatro departamentos; o gabinete

de rc flexões, a sala de passos per-

didos, o templo e a camara do meio.

O templo, que é a habitação prin-

cipal, é quadrilongo, está orientado

de Este a Oeste e não tem mais

que uma porta.

Se ha perigo de que algum pro-

fano olhe pelas janellas, estas não

devem abrir-se nunca.

Frente á porta ha um throno so-

bre uma graderia de sete escalões,

e em cima d'elle um docel azul ou

rôxo.

Deante, vê-ae um altar no qual

ha uma Biblia, uma espada, um com-

passo e um maço de madeira.

Os vigilantes se sentam nas par-

tes Sul e Oeste da sala e teem ante

si un pedestaes aonde se vê uma

pedra tOsca, por lavrar, e entra cor-

tada em fórma cubica. Tres estatuas,

a de Minerva, a de Hercules e a de

Venus, representando a sabedoria,

a belleza e a força, se encontram

junto a outros tantos candieiros de

grande tamanho, estando frequente-

mente substituidas por tres colu-

mna pertencentes ás ordens dorico,

jonico e eoryntio.

Finalmente, o tecto do templo

está pintado, representando a abobe-

da celeste. No throno toma assento

o Veneravel. Dos vigilantes, o que

Deus se chama Grande Archite- se senta ao Oeste representa o ca-

cto do Universo; as sessões rece-lpataz que na antiguidade se encar-

bem oinome de tidas; os filhos dos

maçons se chamam Iuvetões; as pen-

naa de escrever, pincer's, e todo o

documento é uma prancha.

Quando em uma loja se celebra

um banquete, não se diz que se co-

me, senão que se mastiga, e no ti-

nal da comida se ouve ao Venera-

vel dar as vozes de: «Mão direita

ao aço!... Saudo com o açob e!

tambem «Acima os canhõeab. . .

regava de pagar aos operaríos a

aposta do sol, e o que se colloca

na parte Sul, recorda ao que espe-

rava que o sol chegasse ao meridia-

no para avisar os trabalhadores que

a hora do descanço do meio dia

era chegada.

A ornamentaçao do templo maço-

nico varia segundo a ceremonia que

n'elle ha-de ter logar. Tambem o ve-

.neravel e mais dignidades trocam

des occasioes.

Quando se confere o grau 15, o

mestre representa Cyro, rei de Per-

sia, e se se trata do grau 26, se in-

titula excellentissimo principe, e re-

presenta Moisés.

Toda a ceremonia maçonica co-

meça e conclue com singular sole-

mnidade.

As formulas empregadas para ella

f são extraordinariamente symbolicas,

sirva de exemplo a empregada para

terminar a ceremonia corresponden-

te ao grau 25:

-Que hora e?-interroga o pre-

sidente.

E um dos vigilantes responde:

-A bora em que todos os reis

do Oriente se sepultaram no Occi-

¡dente, e Perseu se levanta com o

Escorpião no Oriente.

_ -Annunciae aos irmãos-diz o

É presidente-que vou cerrar esta côr-

.te, para que possam descança:

emquanto o Escorpião domina con:

a serpente nos ceus.

A'parte d'estas ceremonias teem

outras os maçons, destinadas a sole-

mnisar a festa de S. João. e tambem

'praticam um oñicio de baptismo e

outro de enterro.

Em muitas nações, e singular-

mente em Inglaterra e os paizes

ç anglo-saxones, a maçonaria tem uma

'grande importancia social.

O actual rei de Inglaterra, era,

sendo principe de Galles, o chefe

dlella alli, como agora o é seu irmão

o Duque de Connaught, e as lojas

inglezas gastam cada anno uns tres

milhões e meio de francos em soc-

corros e obras de caridade. A poli-w

tica está rigorosamente excluída

d'ellas.

Março, de 1904.

Saves d'Oliveim.

CARTAS DE lULlD DINIZ

O Portugal Artístico, publicação

quinzenal illustrada, da casa Maga-

lhães e Moniz, da cidade do Porto, de

que é director Eduardo Sequeira

e que, já pela selecta collaboração,

já pelas primorosas photogravuras

de execução nacional. tem feito e

continuará fazendo carreira em Por-

tugal, vem dando á publicidade as

cartas que o malogrado e maravi-

lhoso romancista Julio Diniz, d'esta

villa, dirigiu ao seu particular ami-

go Custodio Passos, irmão do su-

blime posta Antonio Soares Passos

durante a sua permanencia em Ovar,

quando veio procurar lenitivos aos

seus padecimentos.

Como são ineditas estas cartas e

o seu assumpto interessa assáz a

quantos vivem em Ovar, vamos re-

produzíl-as em numeros consecuti-

vos tanto quanto nos fôr possivel

dispôr de espaço.

Certos de que esta publicação

será grata aos nossos leitores que,

desejosos, estarão de archivar esse

manancial de portugues purissimo

escripto a vol d'oiseau, sobre os

joelhos, com simplicidade e maes-

tria, encetamos essa reproducção.

l

Meu Passos

EscreVO-te d'Ovar onde estou des-

de quinta-feira ás 7 e meia horas

da tarde.

A villa não me parece de todo

feia.

Verdade e que eu fazia d'ella

uma ideia tão desfavoravel que

pouco bastou ara me satisfazer.

De saude jugo que vou alguma,

coisa melhor; comtudo tenho tida

ainda por aqui as minhas horas do,
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celebre incommodo nervoso, que nhas dos ex!“- D. Adelaide. Manoel

mais frequentemente experimentava

ahi.

N'esses momentos sinto vontade

de retroceder para o Porto, tão abor-

recido me vejo com todos e com

tudo.

Tenho convivido com gente com

quem mal me entendo; sou obriga-

do a admirar tudo quanto querem

que admire.

As horríveis ñguras dos judeus

que estão nos Passos deramme que

entender. Eu lia na cara dos que

m'as mostraram que as mais elo-

quentes inteijeições, de que pude

dispor, estavam muito longe de ex-

primir a admiração que el es Julga-

Vam dever esperar de mim.

Eu po; minha vontade passava

o tempo debaixo de um laranJaI

que ha na casa onde móro e _no

qual, desde pela manhã até á norte,

canta um rouxinol.

Mas as visitas a fazer e a receber

não m'o permíttem. . _ _

O dr. Zagallo, meu prrncrpal

cicerone, é um tanto original. Tem-

me massado horrivelmente com as

suas apologias ao seculo 19.0 e ao

oder inventivo dos homens; é o

rnesto Pelletan cá da terra. _

Fallei aqui com o José Correia,

que me pareceu um tanto arrepen-

dido de ter deixado Aveiro.

Se fallares com meu tio Bernar-

do e elle 'te perguntar se eu tenho

escripto, dize-lhe que sim e que te

contei maravilhas da terra; E' urna

coisa que o lisongeia e que é de fa-

cil execução. _

. Aqui já me valeu sympathias

geraes o ter dito, logo que cheguei,

que do pouco que tinha vrsto da

villa ñze.a d'ella um excellente con-

ceitn.

Ora, tendo chegado de noite, eu

não tinha visto coisa alguma.

Rodr' nes d'Oliveira. da Torre, e

Anton o Alves da Cruz, de Casse-

mes, animam-me a felt¡ tal ass¡ rm.

Não fallando nas Vinhas dos du no ;

primeiros, cuja qualidade de vinh...

é por demais conhecida, dizem os

entendidos que a vinha do nosso

amigo snr. Antonio Alves da Cruz,

nova ainda. é a que mais esperanças

promette nt) attsnente á quantidade

e qualidade do vinho pela natureza

do terreno e pela bella topographia

do local.

:Na semana passada houve prin-

cipio d'incendio na casa dos herdei-

ros do fallecido Baptista, a Porto

d'Egreja. Graças aos promptos soc-

conos que foram prestados pelas

centenas de pessoas que, apóz o si-

gnal dado na torre, appareceram no

local, pôde debellar-se de principio,

não causando prejuizos d'importan-

cra.

:Partiu effectivamente para o

Pará, añm de rumar os complicados

negocios da sua importante ca'sa, o

nosso querido amigo e illustre con-

terraneo, Manoel Rodrigues d'Oli-

veira. Que tenha uma viagem de ro-

sas, e que breve esteja no convivio

dos seus, são os nossos mais since-

ros votos.

:Chegou á sua casa d'Azevedo,

de regresso do Rio de Janeiro, em

cuja praça é honradissimo commer-

ciante, o íllustre filho d'esta terra e

importante benemerito d'ella, o ex.m°

José Corrêa Gomes Leite. S. ex.a

vem um pouco desfalcado de saude,

razão porque a breve trecho irá em

procura d'allivios para as Pedras

Salgadas. _

Possuidor d'uma avultada fortuna

ganhada com o esforço da sua von-

tade e com o seu trabalho aturado,

veio á Patria no intuito d'abraçar seu

velho pae, que no Rio soube passar

Houve logo quem propuzesse o t bastante mal, mas teve a infelicida-

vir eu residir para aqui. Ide _de o vir encontrar dormindo o

Custou-me a achar um funda Ieterno somno dos mortos no campo

mento para declinar ,tão risonhajda egu

perspectiva.

aldade.

Cidadão de caracter immaculado

Se me escreveres manda›me no-_ e tirho de sentimentos altruistas e

vas tuas e de tua familia, e tambem¡ nobres, cuidou logo de mandar suf-

do Augusto Luso. Se escreveres ' finger a alma do inolvidavel e vene-

ao Teiieira Pinto, que a estas ho- rando aucror de seus dias na capel-

ras deve ir a caminho do Fundão,

recommenda-me. Adeus.

Ovar, u de maio de 1863.

Teu amigo do coração,

Coelho.

 

P. S.--Desculpa-me para com o

Azevedo por-me não ter ido despe-

dir d'elle quando parti.
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Até que emñm veio, se bem que

em menos abundancia do que a de-

sejada, a tão suspirada chuva, de

cuja falta se vinham desoladôramen-

ie resentindo as sementeiras. Os la-

vradores não cabem em si de con-

tentes, porque lhes cahiu a sopa no

are!, e porque crêem devéras que 'o

S. Miguel será abundoso e indemni-

aador. Antes assim, que todos lucra-

mos.

As vinhas tambem teem um aspe-

cto promettedor, o que é de reco-

nhecida vantagem para o homem de

umpo, que ás refeições mal póde

passar sem o seu quodorio, que con-

sola e vivitica. . _

Se não tivemos nos annos mais

proximos, o ue Deus_ nãopermitta,

'algum mal esvastador _nas cepas,

creio 'não laborar em erro asseve-

rando ue. relativamente a tre ezia

de S; ioehte será' a" ma' 'mais

' colheita vinícola do concelho. Aa vi-

la de S. Lourenço, o santo da sua

devoção predilecta, a qual elle na

sua ultima estada aqui, mandou re-

construir a expensas suas, tornan-

do-a uma capella asseiada, conforta-

vel e airosa.

0 nosso amigo rev. abbade d'esta

freguezia, no seu recente opusculo-

A Cruz-tributo de gratidão presta-

do aos benemeritos da freguezia que

pastoreia, referindo-se ao ex!“ José

Correa Gomes Leite, diz:--c . . . e o

ex!mo snr. José Corrêa Gomes Leite,

o benemerito de S. Lourenço, man-

dando, a suas expensas, reformar a

Capella do santo da soa devoção,

que arruinada, carcomida e unhada

pelo tempo, esfolada pelas eras e

pelas alfavacas, descalabrsda pelo

ostracismo, que lhe haviam votado

os homens d'alg'umas gerações, la

está a attestar a generosidade do

seu bemfeitor, e a comprovar sem

refolhos e sem imposturas que a nos-

sa terra acalentára ao seu seio ex-

tremoso, filhos que muito a illustram,

e que, á fé. fazem' inveja ás outras

fregaezias, onde'nlo vejo ninguem

salientar-se n'est'es rasgos de dedi-

Cação, que muito' eñnobraéem quem

os pratica, e que muito illustram a

terra que lhes foi berço, e que nos

impulsiona a exclamar com o poeta

com toda a alegria da nossa alma:

Ditosa a patria_ que taes times teve!

oeste todo quanto a antiga' musa canta

Que outro valor mais alto se :levantei:

* O sor. José Correia Gomes Leite

tendem demorar-ae alguns sono¡

entre nós, e até, se tanto fôr preci-

so para a sua saude, não voltar mais

ao Brazil. ' '

=De visita ao nosso amigo snr.

Manoel Pereira Valente, de Casse-

mes, estiveram hospedados na sua

casa, sua enteada D. Margarida da

Silva Rodrigues e marido Manoel

Francisco Rodrigues, acompanha-

dos de sua interessante e sympathi-

ca filha D. Maria Francisca Rodri-

gues.

Suas ex.” não se demoraram tan-

to quanto desejavam por causa da

snr.' D. Margarida, actualmente em

tratamento com um especialista

portuense.

No emtanto prometteram-nos uma

visita logo que possam, e até, o que

é para agradecer, o estabelecimento

da sua residencia definitiva n'esta

freguezia, com que muito e muito

sympathisaram.

:Partiram na quarta-feira para

Madrid em viagem de recreio Os nos-

sos amigos dedicados e optimos

rapazes, os snrs. Antonio eManoel

Alves da Cruz. Tencionam demo-

rar-se de 8 a 15 dias.

Que se divirtam muito, é o que

sinceramente estimamos.

:Por estes dias partem tambem

para a Allemanha e Suissa em'ex-

cursão de recreio os nossos bons

amigos, snrs. Gabriel, Adolpho e

Guilherme Rodrigues de Oliveira

Santos.

Que regressem com saude são

os nossos desejos.

=A' hora em que estamos escre-

vendo esta chronica, um sol quen-

te, creador, alegre e. claro está

cahindo em innumeras facetas sobre

os campos, que errbelleza e sobre

os homens, que acalenta.

Não ha tempo como o verão, é

bem verdade.

Ninguem.
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AGRADECIMENTO

A familia da fallecida Maria Ro-

drigues Pessante, agradecem a to-

das as pessoas que a cumprimen-

taram, por occasião_ do fallecimen-

to da mesma. ›

Ovar, 8 de maio de 1904.

EDITAL a*

Movimento em S. VÍIIHIIB de Pereira

(2.“ PUBLICAÇÃO)

A Junta de Parochia da fre-

guezia de S. Vicente de Pereira,

concelho d'Ovar, faz publico

que no dia 22 do corrente mez

de maio, pelas 4 horas da tarde,

na sala das sessões e com a maior

publicidade se ha-de proceder

em hasta publica ao aioramento

do maninho baldio pertencente

a esta mesma Junta, sito na Tor-

re, d'esta freguezia e que é com-

posto de uma só gleba, servindo

de base para a referida arrema.

tação o auto de avaliação levan-

tado pelos respectivos peritos

As condições da arrematação bem

como a-p'lanta e mais que diz

respeito ao aforamento está pa-

tente _na sala das sessões da Jun-

ta, todos os dias uteis até ao dia

aununciado, desde as 8 horas

l

l

o

3

da manhã até ás 3 da tarde, po-

dendo ser examinado por quem o

queira.

Para constar se passou o pre-

sente e outros de egual theor que

vão ser aflixados nos logares

competentes.

S. 'Vicente de Pereira,

maio de 1904.“

:de

O presidente,

Francisco Antonio da Silva Víg'ario

e Mattos.

(499)

Agnaldooãmento

Bernardo Maria André d'Oliveira

agradece. por este meio. com sua

familia, xisto nao o poderem fazer

persoalmente, a todas as pessoas

que se dignaram comp mental-os

por occasíão dns fallecimr-mos de

sua querida tiêha Maria Emilia da

Silva Faustino e de seu irmão Ma-

noel Andé d'Olivnirn. protestan-

do, d'est.~ mr ri v, a :não: ;t sua ín-

delevel g-“Iií 'e ›.

Ovar, lj LÊ“: um: t d. [um,

AGRADECIMENTO

José d'Olíveira Luzes e familia

agradecem, reconhecidos, a todas

as pessoas que os cumprimentaer

por occasnão do Ínllecimcnto de sua

chorada esposa Maria Emilia da

Silva Faustino e a acompanharam

á sua ultima morada, afiirmando a

todos o seu eterno reconhecimento.

Ovar, 13 de maio de 1904.

AGRADECIMENTO

José d'Oliveira Gomes Grande,

em seu nome, no de suas irmãs e

sobrinhos, testemunham o seu pro-

fundo reconhecimento a todas as

pessoas que lhes apresentaram os

seus respeitos por occasião do pas-

samento de sua esposa, cunhada e

tia, Clara Rosa da Silva.

Fundição Alliança das Derezas

_DE_

BARROS 85 PINHO, suecossor

Rua Moreira dá Cruz

Dev'ezaa-v. N. DE GAYA

;va/.tv. . ...s-N., .4.1,.

N'csta fabrica construcm-sc todas as obras,

tanto em ferro fundido, como em metal e

bronze. taes como: machinas de vapor, li-

nhas d'eixo, tambores para correias, bom-

bas de pressão para agua, ditas systema gal-

ló para trafegar vinhos, prensas para expre-

mer bagaços d'uvas ou azeite, assim como

todas as obras que pertençam a fundição,

serralheria e torno mechanico. portões e

gradeamenros para jardins e sacadas, mexe-

ores para balseiros, torneiras e vatvulas de

metal para toncis, marcas para marcar pi-

pas e barris a fogo e ditas para marcar cai~

xas para embarque, charruas c arndos de

todos os systemas, dos mais reconhecidos

resultados, esmagadores para uvas com cv-

lindros de madeira, en cnhos de copos para

tirar agua, ditos fundi os de todos os syste-

mas estancarios. Tambem fabricam lou a

de ferro para casinha em preto e estanha a

de todos os tamanhos, ferros de brunir a va-

por, ditos d'aza, copiadores de cartas, etc.

VENDE-SE

Uma morada de casas altas com

quintal e poço, sita na rua dos Cam-

os, e a pegar á do arraes Carva.

ho. Para tratar com Clemente Pin-

to dos Reis.
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HORARIO DOS COMBOIOS

Desde | da novembro de ¡903

DO PORTO A OVAR E AVEIRO

M

HOItAS

      

, , 7 Natureza

S. Bento Ovar Mú", dos senhores

P¡ Ch. 7 01._l

'4.' 12,32 1 2,16 _ ; Tramwsy

:r 4,35 5,58 6,45 A Omnibus

Z 7.7 ' 8,54 9,49 j Tmmway

4 10,9 i 11,57 - 1 Tramwey

g \11 ' 12,32 1,29 Mixto

n 1,58 a 3,51 4,52' Mixto

Q 4,12 I - 5,31 Rapido

É 4,28 4 6,33 - _ Tmmwny
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B 8,25 l 10,5 10,51¡ Correio

DE AVEIRO E OVAR AO PORTO

_ Hong Natureza
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, P. l P. Ch.

3,55 ' 4,54 6,88 - Tremway

"1,21 5,59 7,20 p Correm
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9 r 9,52 11,34 ; Mixto

É 1015 11,11 ! 12,58 › Tammy
l ,

ú¡ ' -- 2,10 3,55 . Tremway

n 4,52 5,50 7,42 Tmmway

II _ l 7,50 9,39 l Ttemwny

<l o, 2 9.28 , 11,51 Mixto

H 9,40 10,9¡ 11,10 Rapido
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