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Ovar, 20 de janeiro

'õt'istc
situação
E' cada Vez mais lamentavel a situação do governo ante a momentosa e palpitante questão dos tabacos.,A circular de que lançou mão
para abrir um segundo pseudo-con'curso, verdadeiro cumulo de incoherencias e de ignorancia, tem merecido o justo ataque de toda a imprensa de Lisboa, do Porto e até
da província que, costumando, em
regra, desinteiessar-se pelos assumptos politicos em que se debatem os
partidos, avocou a si tambem o direito de escalpellar, discutir e criticar essa famosa circular que visa á
solução não de um assumpto politico, mas do mais grave problema do
nosso resurgimento econmnícoñnanceiro, que o governo, á outrance, pretende afundar para sempre.
Pela fôrma, pela argumentação,
pela critica serena, ñrme, desapaíxonada, mas incisiva, tem merecido

principal cotação a serie de artigos
editoriaes do orgão do partido renerador Notícias de Lisboa, os
quaes teem merecido referencias elogiosas e transcripções repetidas até
aos proprios jornaes republicanos.
Com effeito é de ferro a logica e fatal a conclusão a que chegou, a qual
representa a synthese da 'sua irres-

pondivel e cerradissima argumentaçãozc-de duas uma-ou o governo
não terá tempo para fazer a adjudicação e firmar um centrado, ou
levantará contra si uma onda tão
alterosa de protestos e rea/ama-

ções que forçosamente sossobrará
no seu proposito».
Só esta conclusão doeu ao orgão

oílicioso do governo que, sem resposta que dar a tudo quanto se tinha exposto, se atreveu alftm a perguntar: «Mas porque é que não chegará o governo a fazer a adjudicação e a firmar o contracto?

Responde proficiente e cathegoricamente o orgão do partido rege~
nerador a esta pergunta que mais
parece infantil do que reñectida.
Porque? diz aquelle nosso illustrado
collega.
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levantamentos de opinião, que dia a
dia contra elle se accentuam. Porque não poderá, emñm, ogoverno
fugir á sentença. a que o paiz inteiro

lançando aos quatro ventos todas as
suas aflirmações, todas as suas opi~
niões, todas as suas declarações mais
cathegoricas, annunciou que ia fajá o condemnou, ao vêr irreparavel- zer agora o que sempre dissera immente perdida e marta a ultima es- praticavel. Não é apostasia, não. E'
perança de ser elle capaz de resol- coherencia. . . progressista!
ver a gravíssimo questão dos tabaat**
cos.
Não passa realmente de palavras,
'E fazendo sentir o Notícias de Lisde palavras apenas, a intitulada res- boa que o orgão do governo não meposta do Correio'da Noite. E a pro- rece nern vale maior resposta,aborda
va está nos seus dois unicos argu- ainda por fim uma outra incoherenoía
mentos, que não valem a tinta que da celebre circular, quando diz que
esse jornal gastou ao escrevcl-os. cas propustas serao abertas na DirecDiz o Correio da Norte nao ser ver- ção Geral da Thezouraria do Minisdade que o contracto de 4 de abril terio da Fazenda nos termos indicacaducasse, por se ter o snr. presi- dos em diploma especial», cuja incodente do conselho convencido de herencia explora pela seguinte fôrma:
que não caminhava com elle, mas
porque o chefe do governo se recuO diploma especial, que aliás ainsou a introduzir-lhe modificações da não appareceu, só póde ter por
que viessem diminuir as vantagens, fim a escolha d'uma commissào espor elle concedidas ao Estado.
pecial para assistir á abertura das
Mas então como se eXplica que, propostas.
perante El-Rei, em sessão da mais
E-n primeiro logar, nada mais dealta corporação politica do paiz, em plirwel do que esta manifestação
pleno Conselho de Estado, o snr. de desconñança que o governo a si
_José Luciano declarasse que, nas proprio se confere, não se achando
novas negociações, tomaria, como com a auctoridade precisa, perante
minimo, as vantagens oñ'erecidas o paiz, para abrir-elle, composto
por esse mesmo contracto?! Então de oito ministros da corôai-as proo contracto de 4 de abril não se po- postas que apparecerem, em resposdia conservar por ser bom de mais ta á sua circular! Tanto o governo
para nós, tão born que os contra- reconhece e publicamente confessa
ctantes o não queriam prorogar, tão a desconñança do paiz,.que entende
vantaioso para nós que os banquei- que uma commissão, formada por
ros, que o tinham assignado, preten- quaesquer funccionarios publicos,
diam arrancar-lhe algumas vanta- dá ao paíz mais garantias de impargens, e eram exactamente as vanta- cialidade e seriedade do que elle
gens integraes e completas d'esse proprio, o alto representante do pocontracto que o sor. José Luciano der executivo!
annunciava oHicialmente como base
E' profundamente triste, e ainda
minima das novas negocizções com mais profundamente significativo!
a alta ñnança nacional e estrangeiMas, perguntamos nós, qual será
ra?! Aqui tem o Correio da Noite o o encargo d'essa commissão espeque_ Vale o seu primeiro argumento, cial? Abrir apenas as 'prepostas e
contradictorio até corn as mais so- envial-as depois para o governo?
lemnes añirmações do seu chefe.
Mas isso não servirá para nada. Ou
O segundo argumento não é me- terá tambem por ñm apreciar as pronos infeliz. Para o Correio da Noite postas, estudei-as, comparal-as, elanão houve apostasia, no procedi- borar sobre ellas um relatorio e dimento do governo,- ao separar ago- rigil-o depois ao governo, mostranra as duas operações, a conversão do qual deve ser a preferida?
e o exclusivo. Sim, realmente, foi
Mas por maior que seja a boa
por coherencia, pela mais inteira e vontade d'essa commissão, nunca
correcta coherencia, que o governo, será possivel uma rigorosa apreciadepois de ter proclamado que era ção das propostas, uma imparcial
impossivel separar as duas operav- e justa escolha entre ellas-tão difçõss,. e de haver por'esse motivo ferentes, tão incomparaveis ellas seaddiado uma vez e encerrado outra rão entre si, pela irrefragavel cono parlamento, agora foi dividir aquil- fusão das suas bases 'de licitação!
lo que sempre defendera como indivisivel, como inseparavell
.

Por tudo quanto o Notícias de
O argumento, como vêem, é d'aLisboa disse em artigos successi- quelles que só fere quem o emprevo, e o Correio da Noite deixou ga. O snr. José Luciano não voltou,
sem resposta. Porque tudo tem de não, áquillo que defendem na opser, felizmente para o paiz, submet- posição. O que fez foi-sem se imtido ao criterio e á superior resolu- portar com a opinião que acerca da

de a maxima parte das estradas haverem chegado ao mais lamentavel
estado, tornando-se completamente
intransitaveis.

Nem sempre a culpa d'esse desleixo e incuria administrativos, cabe
ás edilidades concelhias.
A maior parte das estradas que
cortam a nossa e outras villas são
districtaes, echando~se ipso facto a
sua conservação e reparação a cargo da direcção das obras publicas,
'que nem sempre, infeliz-mente, tem
desejado sequer, volver a sua attenq
ção para a viação dos concelhos de
maior movimento, de mais elevada
cotação commercial.
Assim tem succedido em Aveiro.
Metcê do director que, por longos
annos, alii se conservou contra mas
nifesta vontade da quasi totalidade
dos concelhos que incessantemente

reclamavam dos governos e sua
substituição sem que os seus rogo;
fossem ouvidos, mercê d'esse director, de que tanto se custou a emancipar o tlietricto, a dotação annual
para estradas, destinada a Aveiro,
era, na sua quasi- totalidade, consumida em pseudos-serões e com o
pouco que restava banqueteavam-ee

ora o concelho de Anadia ora o de
Paiva.
Os concelhos centraes e populosos, mormente Estarreja, Oliveira,
Ovar e Feira, eram votado¡ ao oetracismo e viam, dia a dia, engates»tar o menosprezo pela sua viação.
Se, n'esse longo período de tristissima memoria, as camaras muni-

cipaes bradavam no deserto quando
solicitavam, particular ou ofñcialmente, do director d'obras publicas,
que nem sequer conhecia a' sede da
maior-ia dos concelhos componentes
do districto e consequentemente os
males de que enfermiwam com ree-

peito a Viação, e certo que actualmente nño se dará o mesmo caso,
pois que á testa d'aquella direcção
se encontram funcCionsrios intelligentes, honestos e conhecedores
das necessidades dos concelhos do
seu districto que por veses hão percorrido-os snrs. Paulo de Barros
e Bandeira Neiva.
*Não deve, pois, a camera d'Ovar'
perder a Opportunidade para solicitar, particular e oHisialmente, de
qualquer d'aquelles funccionarios
que porventura se encontre na effectividade,' que contemple o nosso
concelho, ate hoje tão votado ao ostracismo, com a verba, a que tem'
jus, da dotação districtal com destino á viação.
Cooscios estamos de que algo se
obterá, pois informações nos clieA viação é incontestavelmente gam de que o snr. Bandeira Neiva,
um dos assumptos que mais deve reconhecendo o lamentavel estado
interessar qualquer localidade, mór- em que se encontram as estradas
mente aquellas que, como a nossa districtaes que atravessam o nosso

ssranoAs

ção das Côrtes. Porque não póde o sua flagrante apostasia fizesse o pugoverno, como ainda hontem mos- blico-foí valer-se d'um meio extretiámos, separar propostas que elle m0 de salvação, que lhe pareceu villa, são essencialmente commerproprio reuniu, nem dividir opera- habil entre todos, foi lançar mão ciaes e aonde a industria já se voe
ções que entre _ai se completam e d'um novo plano que pudesse dar representando em alta escala. _
integram essencralmente. .Porque maiaslgum tempo de vida ao goDesde longas datas que se 'hs

concelho e o põem em communica-

çâo com os limitrophes e a necessidade imperioea da sua reparação, se
encontra animado das melhores 'in-

não poderá o ministerio resistiram verno. Por isso e só por inc e que', .descendo em amp» a pçnto tensão-acusou” Justo s, po
r
lia
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isso, que a nossa edilidade não es- I
queça assumpto tão importante
quão indispensavel, cumprindo d'es-

tarte com um dever oilicioso, cuja
satisfação mui grata será aos seus
concidadãos.
Isto pelo que respeita ás estradas
districtaes.
_
Pelo que toca ás municipaes. algumas considerações vamos fazer
sem o mais leve prurido politico,
que sempre afastamos e jamais approximaremos de assumptosadministrativos que interessam directa-

Falleclmentos
Lindissimos ohromos a cartões
de phantasia proprios para anniverNa sua casa de S. Thomé falleceu,
sarios, vendem-se no estabelecimen- na manhã de quarta-f
eira, victimada
to de Francisco de Mattos, Praça, pelo pertinaz sot'frimento que, ha
Dvar.
tempos, a vinha torturando, a em"“

NOTlClARlO
Roubo

snr.' D. Maurícia d'Aguiar Chaves,
tia do nosso illustre amigo dr. Pedro
Virgolino Ferraz Chaves, advogado
e abastado proprietario d'esta villa.
Seu funeral effectuou-se n'esse dia
á noite, assistindo a elle o que de
mais distincto ha no nosso meio.
A Associação de Soccorros Mu-

_
Na noite de 12 para 13 do corren- tuos,
considera- te os larapios penetraram por meio raria,
ções a chamar a attenção da camara de arrombamento, cortando com lima deira
mente ao concelho.
São attinentes essas

para a reparação inadiavel d'essas
estradas.
Poucas são, embora de diHicil conservação, as estradas na villa de
Ovar com a classificação de municipaes e consequentemente a cargo
da camara.
No centro temos sómente a rua da
Fonte e, ligando povoações importantes, a de Guilhovae e a do Furadouro.
.
'
Qualquer d'ellas presta grande
commodo aos munícipes e todas
são assaz concorridas quer de peões,
quer de vehículos, urgindo por isso
reparar pela sua conservação para
evitar que ellas deixem de fornecer
ao publico as commodidades de que
carece e a que foram destinadas.
Não ignoramos que a reparação
d'essas estradas se torna bastante
onerosa e, por esse facto, não poderá fazer-se de uma só vez, mas
tambem não deconhecemos que
quantos mais addiamentos se fizerem
maior e mais oneroso vae sendo o
encargo.
. Parece-nos que é mau o systems
que se tem seguido e que se segue
no concerto de estradas, não só por
ser assaz dispendioso, mas tambem
por serem insignificantes os resultados obtidos.
Em primeiro logar é indíspensavel escolher epocha propria para as
reparações e essa é indiscutivelmente do mez de janeiro a (in de maio,

porquanto além de melhor se conhecer o estado das estradas, ha a grande vantagem das chuvas que muito
concorrem para apertar os concertos com a cylindragem.
Em segundo logar conviria que,
o que porventura n'um anno tivesse
a reparar-se, se fizesse por fórma a
garantir a sua estabilidade e duraçic por meia duzia d'annos ao menos, o que se conseguiria ficando e
levantando as extensões que de
maior concerto precisassem e lançando-lhe de mistura com a pedra
aproveitada, calhau bem britado.
Compôrcomo se tem feito, lançando nas covas calhau sem britar
e sem soliditicar o leito arenoso ou
barrento com saibo ou terra vegetal, é lançar dinheiro ao ar e nada
conseguir; o que este uno se repara, mórmente em es radas rôtas
como é a de Guilhovae, está para o
anno reduzido ao mesmo estado.
Os buracos ou covas formadas pela
agua que irrompe são verdadeiros
sorvedouros de cslhau que momentaneamente desapparece.
A rua da Fonte, na parte calçada,

precisa de inadiavel reparação, eli-

as travessas de ferro que prendiam
os portaes, no kiosque do Largo
Serpa Pinto, em que está estabelecida a relojoaria do snr. Antonio
José Ferreira Laranjeira, e roubaram
d'alli tres relogios de sala e um desportador.
Ignoram-se os auctores d'este
roubo.

,pobres que procuram a instrucção
:n'aquelle estabelecimento d'ensino,
fornecer diaria e gratuita ás mesmas
' creanças a refeição do jantar.
»em
Anniversarlo

No intuito de autfragar a alma de

Rosa da Silva Dias, viuva do Patarena, mandou na sexta-feita ultima,
por ser o dia do primeiro anniversario do seu fallecimento, cantar um
otñcioh sua filha Maria do Carmo
de que a ñnada era socia hono- d'Oliveira Leite,
o qual teve logar
conservou durante o dia a ban- pelas 8 hora
s da manhã, na egreja
a meia haste em signal de luto. matriz.

A' familia da illustre extincta os
nossos pezames.
:Tambem falleceu, aos estragos
da tuberculose, o snr. José lelivei-

___m____

Collecções de bilhetes postaes
ro Bello, distribuidor rural, que foi, artisticamante illustrados. Francisco de Mattos, Praça, Ovar.
d'esta villa.
Deixou em completa orphandade
tres creanças.

eo o
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«A ala dos namorados»

Fogaeelras

A ala dos namorados é, sem duvida, um titulo suggestivo, evocador
de um dos mais brilhantes e gloriosos periodos da historia do nosso
Portugal!
Quem conhece as poderosas faculdades de Antonio de Campos Junior, as vivissimas fulgurações do
seu estylo, os marthlhosos recursos
do seu engenho, o seu profundo es-

NON
Martyr s. Sebastião

Teve logar hontem, na visinha
Como dissemoa, é hoje que na Villa da Feira a festa do Martyr S.
sua capella do Largo Almeida Gar- Sebastião, vulgarmente chamada as
rett, se realisa a festividade do Mar- Fogaceiras. como do costume Ovar
tyr S. Sebastião.
deu-lhe uma bella contingencia de
O arraial, de tarde, em que se faz romeiros.
ouvir a banda Ovarense, é de preo .o
sumir que seja bastante concorrido
se o tempo se conservar bom como
tu
do
dos assumptos da historia paNotas a lapis
nos ultimos dias.
tria; quem sabe como elle sempre
co
ns
eg
ue
all
iar
es
se
s
ra
ro
s
do
te
do
Enc
ont
rase entre nós, em virtude
N o sa _
se
u
ta
le
nt
o
co
m
a
pe
rf
ei
ta
in
st
it
ui
ção
de doença de seu filhinho mais vedo gosto do publico para quem esIrmandade dos Passos
lho, o snr. dr. Francisco Ferreira
creve; aquelles, n'uma palavra, que
d'Araujo, nosso patricio e consideconhecem e sabem quanto vale o
A mesa da Irmandade do Senhor rado industrial em Lisboa.
pa
ss
ad
o
lít
ter
ari
o
do
dos Passos d'esta villa communicouill
ustre escri:Passaram seus anniversarios naptor, bem po

nos que n'uma das suas reuniões resolveu mandar celebrar uma missa
na ultima sexta-feira de cada mez, a
principiar na do corrente, por intenção de todos os irmãos vivos e defuntos d'essa irmandade.
Essas missas serão sempre resa-

talicios respectivamente nos dias 16
e 17 os nossos amigos Antonio de
Souza Campos e Abel Augusto de
Souza e Pinho. Os nossos cumpri-

mentos.
= Cumprimentamos sexta-feira
n'esta villa os snr. padre Agostidas pelo parocho da freguezia.
nho José Paes Moreira, parocho de
Can
edo
,
e
Man
uel
Ang
elo Sobreira,
NoN
de Pardilhó.
«NotIelas de Llsboa»
:Vimos e cumprimentamos quinta-feira n'esta villa o snr. Dias
Entrou, no dia 16, no segundo Aguas, proprietario e ocio d'uma
anno da sua publicação este nosso fabrica de conservas de sardinha na
presado collega, orgão oflicial do Figueira da Foz, o qual veio visitar
partido regenerador, que, já pelo são «A Varina› e com ella entabolar
criterio que o orienta, já pela excel- importantes transacções, regressanlencia da collaboração que o redige, do n'esse mesmo dia.
occupa um logar proeminente na
:Acha-se em estado de satisfatoimprensa portugueza.
ria, mas morosa, convalescença no
A's nossas felicitações, ajuntamos hospital da Ordem do Carmo do
os votos que fazemos pelas suas Porto o nosso amigo Antonio Rodriprosperidades.

Mou
Papel sellado

gues Nogueira, presidente da Associação Industrial d'aquella cidade e
socio director da fabrica de Conservas «A Varina›, o qual deu alli in-

gresso no dia 12 do corrente, añm
Ha approximadamente quinze dias de se submetter a urna melindrosa
que nem na recebedoria d'este con- operação conliada ao distincto cliniselho, nem nas casas depositarias co dr. Souza Oliveira, auxiliado pelo
existe á venda papel sellado e sellos dr. Frankini e outros. Registamos
de differentes taxas. Para dar o seu com prazer o facto e folgamos em
dinheiro, tem o publico de andar de poder brevemente dar noticia do seu
casa de Pilatos para casa d'Herodes completo restabelecimento.
a comprar papel pautado, põr-lhe o
:Tem estado entre nós durante
sello de verba na fazenda e pagal-o a semana o snr. Alvaro Gomes de

dem avaliar o que será
A ala dos namorados.
Romance de amores, intensamente
dramaticos, é tambem uma obra fundamentalmente historica dentro da
epocha mais accidentada e de mais
epica grandeza na vioa da nossa
nacionalidade e da nossa raça.
Por entre as figuras romanescas
dos paladinos e dos grandes homens
illustres da plebe, passam doces ñguras de mulher, musas e inspiradoras de uma moc¡dade de campeadores, sonhadora e heroica, e dentro
d'esse drama enorme de uma nacio-

nalidade palpita a alma d'essas mulheres, ungida de lagrimas, amando

e soffrendo.
O protagonista do romance é um
d'esses moços cavalleiros que foram
para Aljubarrota, levando no seu
pendáo verde da Ala dos namorados o moto santo da patria e a divisa carmhosa da sua dama.
Extraordinario tempo de prodígiosas energias, em que o povo foi collabOrador primacial e os mechanicos
da Casa dos Vinte e Quatro eram
o conselho d'Estado do Mestre de
Aviz, como era seu amigo intimo e

caudilho da plebe o glorioso tanoei-

ro Affonso Eanne, uma das figuras
preponderantes do romance.

Temos presente o 1.° tomo d'esta
obra, o que agrademos.

na recebedoria, além de se ter de Sá a encerrar o balanço da fabrica de

chapear com bastantes estampilhas
de taxas pequenas documentos que
uma só suppria, atrazar o regular
funccionamento das repartições publicas, etc, etc.

A edição e esmerada, e contém
conservas de que é mui digno dire- artísticas aguarellas de Roque Gactor.
meiro e Alfredo Moraes.
A assignatura é a fascículos ao
¡COI!
preço de 4o réis, e a tomos mensaes
Cautellas para todas as loterias de 72 paginas, profusamente illustrad
os,
ao
preço de 200 réis.
da Santa Casa da Misericordia.
Todos os pedidos devem ser feiFrancisco de Mattos, Praça, Ovar. tos a João Romano Torr
es-Empreza Editora O Recreio-Rua Alexanno N
dre Herculano, 112 a Izo-Lísboa.
Obra merltorla

minando-se por improficuo aquelle
systema e substituindo pelo macadam.
A estrada do Furadouro, em lonO
pov
o
bara
fusta contra o recebegos traços, encontra-somo ultimo ño
de pedra e crivada de rupturas; a dor e este diz que, apezar das suas
não se lhe acudir na quadra que va- consecutivas requisições, os altos pomos atravessando, a de menor ou deres não as satisfazem.
Não admira. A superñna tramoia
quasi nullo movimento, perder-se-ha
dos
tab
aco
s absorve-lhes todas as
por com leto, o que seria para lamentar. udo isto Vem a appéllo attenções e estas insignificantes m'para justificar as nossas considera- nhatias deixam-se para segundas
As directora¡ do Collegio dos Sações que, cremos, serão, para bem leituras.
grados Corações de Jesus e Maria
Mas o povo vae-se fartando.. .
geral, attendidas.
resolveram, no intuito de melhor
w
_ w
cuidarem da educação das creanças
I
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0 Vaticano e a separação

Tem causado grande surpreza o

_facto de o cardeal Vives y Tato,

_7.-._
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M EDI_TAL
(2.“ PUBLICAÇÃO)
Alberto d'0llvelra e Cunha,
Aobarle u'ovar e Presidente
da Junta de l'aroehla da
mesma, ele.

Faço saber que se acha aberto o
cofre d'esta Junta, por espaço d'um
mez, a contar do dia quinze do corrente até quinze de Fevereiro, para
a cobrança voluntaria da contribui-

ção votada a favor na mesma junta
e superiormente auctorisada, de cinco
por cento sobre as contribuições directas do Estado.
Por isso pelo presente são avisados os respectivos contribuintes para
effectuarem o pagamento dentro
d'aquelle praso em casa do thesoureiro da Junta, Antonio da Silva
Brandão junior, junto á fabrica do
Peixoto, sob pena de findo o praso
serem executados administrativamente. O cofre está aberto das 9 da manhã ás 3 horas da tarde.

Para constar se passou o presente
editale outros de egual theor, afim
de serem afñxados nos logarea do
costume.
Ovar, 13 de Janeiro de 1906.
O presidente da Junta.

Alberto d'Oliveira e Cunha.
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que foi sempre considerado como,
Generos de mercearia de prime¡- bem o nome das cousas, como José
o chefe dos intransigentes, ser pre- ra qualidade, vendem-se
qua
ndo
ent
rou
no Egypto, ou como
no estabecisamente quem mais aconselha ao
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Vende-ee um em born estado,
com crucifixo. Trata-se com o distribuidor da «Discussão›, Lauriano José de Faria.

Associação dos Bombeiros
Voluntarios
Assembleia geral
Çonvido por este meio todos os
socios activos e auxiliares d'esta Assocração a reunirem-se no dia 28 do
corrente, pelo meio dia, na sala das
sessões da direcção, afim de se tornar conhecimento das contas da di-

recção transacta e do parecer do
conselho ñscal.
Ovar, 12 de Janeiro de 1906.
O Presidente da Assembleia geral,

Antonio dos Santos Sobreira.
_x

MOBILIA
Vende-se usada e barata, estofada,
com guarnições de pellucia de seda.
Compõe-se de um saphá, um fauteurl e 4 cadeiras de mogno allemão
estofadas tambem. Rua do Bajunco
n.° nó.

PINHÂO
De boa qualidade e proprio para
sementeiras, vende. a preço modico,
Antonio Augusto Fragateiro. Ovar.
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