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SOBRE O

   

legado “Ferrer”,

Arma ,em mestre o _7ornal de

Ovar ,nôir seu numero passado;

fal-o todavia corn tal impericia e

infelicidade que qual leigo lhe

daria quináu, e. se a exame em-

bora mui supeiñcial houvesse de

se submetter, ficaria necessaria-

mente com tres R .R.

Ouçamos: (. . .a camara não

pode antes do casamento (das or-

phãs concorrentes) tomar delibera-

ção alguma, porque a oórzgação nã)

exist», affirma o orgão da camara

quando se propõe defender o in-

defensavel aibitrio d'essa corpo-

ração, ou, melhor fallando, do

seu presidente, de protelar o pa-

gamento dos dotes das duas or-

phãs contempladas, no anno cor-

rente, com o legado Ferrer.

Bella juris'prudenma!

Çom que então a obrigação

não existe senão depois do casa-

mento?

Ora vejamos.

mestre:

Desde que, em cumprimento

das disposições testamentarias do

rev. Ferrer, se abre concurso pa-

ra adjudicação dos dotes e esse

Con :urso não fica deserto, reune a

camara 1:10 dia 1 de janeiro de

cada anno, «dil-o o testamento»,

para examinar os documentos,

verificar a edoneidade das con-

correntes e fazer a adjudicação

dos dotes, com ou sem sorteio, con-

soante o numero de cone( rrentes

e as circumstancias ( m que se en-

contrarem perante as preferenciais

estabelecidas pelo testador.

Feita a adjulicação contrahe

immediatamente a camara a obri-

gação do pagamento, alliáz im-

posta pelo testamento. obrigação

que se tornará tffectiva se as con-

correntes casarem no dia 16 de ju-

lho d'osse mrsmo anna.

Os dotes são legados deixados

ás orphãs que a elle concorreram

e a quem houverem de ser adju-

dicados em harmonia coma von-

tade do testador expressa' no tes-

tamento. A ad'udicação d-'esses

dotes no dia I ejaneiro de cada

nosso infeliz

...lt-ol.

cc-counloc-'o

  
   

      

   

PRAÇA

anno produz effeitos jurídicos re-

ciprocos-para a camara e para

as contempladas ; aquella con-

trahe a obrigação de pagar, es-

tas o direito de reccber se casa-

rem no dia 16 deja/ho Ha pois

uma condição suspensivo para a

effectividade do legado ou me-

lhor para a execução da disposi-

ção.

A obrigação porém contrahi-

da pela camara de pagar e odirei-

to adquniido pelas o. phãs de re-

ceber se houver o resolução do con-

dição, é tal que estas o pode-n

transmittir a seus herdeiros. (Cod.

CiVil, art 1810).

Se pois desde o acto da adju-

dicação dos dotes (1 de jineiro)

existe a obrigação do pagamento,

sobre elle podem e devem' delibe-

rar as camaras antes do dia 16 de

julho para.~a falta de expressa

disposição e segundo a regra es-

tabelemda no art. 1761 domes-

mo codigo, se effectuar &pagt-

mento n'aquelle dia, raso se reo-

lise a condição de que o mesmo esta'

dependeqto.

Que inconveniente ou prejuizo
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nos, vem fazendo sacrifi ias para

manter o legato, Cujas benesses

sómente poderá auferir volv.dos

que sejam cinco annos mais.

Tomada a deliberação camara-

ria em tempo util e competente,

habilitado ficava o preSide1te a

asmgnar com tola a leg ilidade os

mandados e o thesoureiro a pa-

gal-os sem preveriçio do que es-

t itue o art. 103 do codigo admi-

nistrativo e sem haver logar á

comminação do art. 96 § unico

do mesmo codigo.

Consequentemente não se pa-

gou no proprio dia do casamento

das orphãs. consoante, repetimos,

sempre se tem leito por parte das

demais camaras incluindo a da

presidencia e vice-presidencia do

snr. dr. SJares Pinto, ou por má

vontade contra quem patrocinou

e dirigiu as orphãs nas su is pre-

tensõ ;s ou por indesculpaVcl arre-

lia contra quem, por falta de re-

cursos,- se vê inhibi-ioJe fizer

valer os seus direitos A invocação

da pratica e da prudencia das for-

malidades legaes é uma FPÇÃO,

uma verdadeira nuvem de pó.

ha para acamara? Casam? race-j Senão vejamos: Os corpos

bem. Não casam? não recebem. adminis'rativos deliberaram em

Que importa que as conc irrentes

Sejam vivas ou mortas? Tem por-

ventura a camara de inquirir d'es-

se facto? Se são mortas não ca-

sam: logo não recebem. A condi-

ção unica é o casamento levado

a eHeito no dia 16 de julho. Pro-

vado esse ficto pelas respectivas
l

sessões publicas - codigo admi-

nistrativo, ait. 20 e 24-; as suas

deliberações são lanç¡ tas em acta

- art. 32 - essas actas são assi-

gnadas na sessão imrnediata de-

pois da respectiva minuta, apre-

sentada pelo seeietirio, ser ap-

provada ou rectiñca ia-sit. 109.

ceitidões de casamento, que os -Só depois de approva'ia a acta

iiteressados, no caso que vamos é que se tornam exequiveis as

discutindo, apresentaram á ca- deliberações que não carecem da

mara no dia 16 de julho, não po- sancção tutelar.

dia nem devia deter-se um minu-

to sequer o pagamento dos lega-

dos: 1.° Porque se tornaram exe-

quiveis. 2.° Porque a simples lei-

tura do testamento Ferrr revela

ser essa a sua intenção. 3.° Por-

que as legatarias são extrema-

mente pobres e carecem de aufe-

rir os beneficios do legado. 4.°

Porque, tendo a camara de pa-

gar, como obvio é, nã) deve pro-

porCionar ensejo para se metter

n'uma camisa de onze varas e ter reSpertiva deliberação na mesma

de se defrontar com um pltitoju- _ contida.

dicial que a Misericordia do Por-j

to poderia intentar, pleito que, dos mandados de pagamento no

além de acarretar comSigo gian- proprio dia da del.b:r.içào?

des dispendioc, teria solução mui:

problematica e quiçá desastiosa la bize toda a argumentação so-

paia o municipio que, ha 25 an- . phisticamente architectada para

Querendo. pois, dar-se cumpri-

mento a todas as formalidaies Ie-

gies, não podiam os dotes Ferrer

ter sido pagos, conforme foram,

no dia 25 de julho, porquanto,

hivsndo as concorrentes requeri-

do em 18 a recepção dos seus

dotes e tendo-.se a camara pro-

nunciado pelo deferimento na ses-

são de 25. sómente na sessão de

1 de agosto obteria approvaçãi

essa acta e consequentemente a

Como se ordenou a extracção

S ,b qu ilquer aspecto pecca pe-

P UBchErõisusw

no corpo do jornal, 60 réis cada linha..

Annuiicios e comunicados, 59 réis; repetições, 26 tell.

Annuncioa permanentes, contracto especial.

abatimento aos nn. uaignantes.

Foilia avulsa 20 rl'ia

defen *ler o acto illegal praticado

pelo prcsi len e di camira, recu-

sando o pagamento do legado

Ferrer ás orphãs no dia do seu

casamento, e ninguem deixará de

crêr que esse acto traduziu uma

verdaJeira iniquidade.

-Dl'l

RESPIGANDO . . .

Qieixa-se e azeda-se o orgão

concentrado pelo facto dos dcis ae-

manarios, que não patrocinam o;

acros camarariod, se encontrarem em

harmonia no ataque. Não tem razão.

ObVlO é que um aero, bom ou irá 1,

praticado pelos divigentes munici-

pies. dá nas vistas a todas; d'ahi o

elogio ou o ataque. Ora, como a

camara é essencml nente escassa na

pratica de actas b ms que mereçam

elogio e só nos forneca actos máus,

claro está que o ataq'le, aparte as

palavra-i, se ha-d: pirecer porque,

para haver diicrepancia, era indis-

pensavel que um dissesse ser birn

o que todo. reconhecessem ser má ).

Diz que «a opinião publica do

concelho e do districto conhece o

nosso directOr de aobeju. Anda

bem; se assim não fô a, poderia cor-

rer o grave risco de chezir a ser

confundiJo con o do jornal e...

vade retro. Melhor sorte. .

A ni-ñ ia-se porque allegamm, dii,

falecimento mái a. ções d is outros.

D »a outros é c imo quem d'z suas.

.Opa essa: entà 1 nã) é falso, fal-

Sisszmo o caso a que nos Vimos

rifmndo do cemitern em que a

camara deu de mão b-'iida «i um

amigo de. .. Peniche 13o$ooo -éi ?

nai é folsa.fulsiss.ma a p-etendi-

da Ven ld de oito Contos do réis Je

insc 'IPÇÕ1i, tao e-cm a os¡ que lhe

Inter¡ óL 0 vét1 11 crivn 'IN ão distri-

ctal? nã › e falso, falsissimo a sup-

pressão do partido ilicdtco de Valte-

ga, deix-nda os pobres d'aquella

importante freguezia. por carencia

Je meios, sem assi-tencia medios?

o ter-se praticado e-isa iniquidade

com completo menoep'ew das for-

malidades leg-ie? a irrisoria delibe-

ração de dividir um partido. que

Iô a trincto por desnecessario. n0-

te-se bem, em dois, já emato nrcrsca-

rios, com o ordenado de 50$ooo

rei-1 cada um, h.bilitando ao c ›n-

curso simples curandriri s e nunca

diplomado-P Não é falso, falsissimo

estai-se a p~gar a dois me-tres de

nbr-ie, quando Ubra') nenhumas faz

a ca nara e quando um d'elles (o

das pernas alias) rir-m sequer sabe

qnial é a sua mà-› dir-i1 ?

Nm éfilso,falsissimo ter-te pa-

gi até r bril ou inch, Isto é. até i-e

accu-ar pel e impven-a ces-e escandalo

ao Manoel das Cabras_ guarda da

malta que nada tum-a que guardar?

e deixii-se viver o mesmo guarda

na casa da Ponte Renda. eli-pondo

d'em propriedade municipal sem a
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menor indemnização? Não é falso,

. falsisst'mo permittir-se que verea-

dores, sem sequer requerer licença

e alinhamento, vedem as suas pr0~

príedades por onde melhor lhes

aprouver apropríando-se, sem nada

pagar, de terrenos que sempre per-

tencerem á camara? não é falso, fal-

sissimo conceder-se, a tono e a di-

reito, alinhamentos que só nente

desali'nham as já mal alinhadas

ruas da Villa e que sob-etnia as

estreitart.? não é falso, falsissi'mo o

ígnobil acto de a camara, para con-

seguir votos em S. Vicente, delibe-

rar confessar uma acção proposta

pela junta de parochia gñm de lhe

serem entregues os maninhos de S.

Silvestre, cujos Íóros constituem

receita camararia quando a mesma

camara tem, querendo zelar os in-

teresses munitipaes, á sua mão da-

dos e provas para obter a improce-

dencia da acção?

Nao é tudo isto falso, falsíssímo,

como pretende insinuar o orgão aos

concentrados?

Ora se el. . e é por isso que nó;

accusamos talsamentrl e nos lava-

mos com lama! Lam-?l Ah! aim...

trata-.ce da Camara. Marque lá dois

á preta, snr. orgão concentrado.

Dz «que os actuaes Vereadores

são ricos e não ha um unico que

precise do dinheiro da camara». . . .

0.a dêem louvores a Deus os da

camara que são ricos e já foram po-

bres... teem-lhe Corrido Os nego-

cios bem. Antes assim do que d'ou-

tra fórma. Honradez chegou e parou

ante a maioria da camar.ll

Se ella é composta dos snrs.:

Dr. Joaquim Soares Pinto

João Pacheco Polonia

Manoel Games Larangeira

ill-;quim Valente de Almeida

noel Ferreira da Costa

Urna vista retrospectiva e.. . bate

certo, meu bemsinho, bate certo.

A' de El-Rei! lá vão as'inscri-

;ções e. para futuro, lá virão osim-

postos.

Ouça-se: «A camara tem obriga-

ção de pagar o que deve e fazer as

obras de necessidade; e como, infe-

lizmente, não tem dinheiro tem de

recorrer á alienação dos benu. . .

e mai-i abaixo té evidente pois que

é um acto de boa administração o

alienaniento das insert¡ çõ-m.

Mais claro. . . só agua. Não desis-

te a camara da ideia da venda das

inscripções, uma das ptíncipaes fon-

tes de receita. Vende-se, vrve se

desafogado e quem vier que feche

a porta.

Lindas e salutares theorias sobre

administração municipal!

As camaras prog essistas teem o

mau sestro das vendas. E' uma es-

pecie de vírus rabico contra os po-

res haveres munícipaes. Uns ven-

deram os pinheirOs, o que foi mau.

outros querem a todo o transe veri-

der as inscripções, o que é bem

peior. E ainda ha quem possa cori-

tinuar a illudir-se cem gentinha d'es-

te jaez, honrada que é um loucura

Deus.

«Pagar o que deve» quanto e a

quem? precisamos saber para. aqui-

latar da moralidade do caso.

Não é só pagar; é necessario co-

nhecer-se os credores e a natureza

dos seus creditos. E' indispensavel

saber o concelho quem contrahiu

essa dividas que se pretendem pa-

ar com a melhor e mais solida

onte -de receita e as necessidades

que determinaram a sua contracção.

Não é só pagar. . . se pagar se quer

.e se tal pagamento nao representa

um pretexro.

«E fazer as obras de necessidade».

Brada aos Céos esta herezia! Obras?

Com que desplante chuchu a cama-
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ra com o publico em geral e com _ mos arrojo de pôr, por fórma tão

os seus eleitores em especial. Não E clara e mula, os pontos nas it'.

admira. . . já lhes chamou mulsins!

Pois ha ahi alguem que diVise, ainda l
Seriamos um bocadtto mais cau-

telosos, mas o infeliz articulista, com

que tenha a servil o vista de ~y ice, l a mania do esiylo e com a mono-

alguma coisa a que possa dar-se. mania do ataque, não alcanç iu a s¡-

COm justa razão, o nome de obra~?

Posnivamente: vae entrar em ac-

ção oJulio da Campainha. Não se

admirem os leitores, pcis se algum

dia ouvrrem nas encruzilhadas das

ruas o seguinte pregão: dao-se alVi-

çiras a quem dcsCUb ir uma obra de

vulto ou sem ser de vulto, cuja ini-

Ciatíva pertença ane honestos elton-

rados da camara! Onde está, onde

está elle?

Amigo Julio, ha-de desempenhar-

se com a costumada pcthl-t d'esia

incuinbcncia e de couaegurr com o

seu pregão o que a lanterna de

Diogenes não conseguiria.

$

Il :lt

Com uma esperteza de rato aiii(-

ma o orgão que os mestres de

obras ¡reebcm como mestres d'u-

bias e não como jornalet'ros. Que

importa o titulo pur que reCebem?

O facto confesso é que a camara

paga: I.° A quem nao precisava pa-

gir, porque demasiado era um .-ó

ll eatre d7t1bf88 para as importantís-

simas obras negativas que se tem,

estão e hão-de vir a fazer. 2.0 A

quem é absolutamente incompetente

ptra exercer tal logar. Senão d g i-

nos a camara q tal a competencia JO

snr. M ;noel u'Oliveira R=í<, que

nunca foi um mau artista sequer?

0h! moralidade, venda os olhos!

t
a

No (Pe'u verdade” apparece-nos

um novo specimen cuja prosa in-

sossa e banal se recommenda pela

falta de concOrdancia e de nexn, pe-

la ansencia completa da grammaii-

*

mação a que o arrastavam as suas

PildVl'aS. Focou os sora. Valente e

S .ares Pinto e deu-rhes como quem

ua em Centeio verde.

E quem sabe talvez tenha razão:

o futuro o dirá.

.O.

DEBICANDO

O artigo do costume do n.° 8 do

jornal p.incioia assim: «Ambos os

«unidos» só rém pesadelo.: por cuu-

sa da cai-nara: berram, mentem,

calummam›.

Eu nao Vejo berrar, sónente re-

clamar contra 0 favoritismo que a

honrada camara tem fem; e se

«ureiitemii e reclamaram» prove o

independente que e luisa q .e se pa-

ga a dois mestres d'..bras que naJa

tazem, que se p gou ate ha bem

pouco ordenados hthViJOs ao guar-

da, que se apropriaram de terrenos

municipaes com perfeito conheci-

mento da camara, que se quiz dai

para a junta de S. Vicente o terre-

no de S. Suas¡ e por geitos politi-

cos, que a Camera nada tem feito

de proveito pubiico, que se favore-

ceu e Consentiu um jazigo no meio

do cemiterio, etc.

Se chama a isto mentir e catu-

mmar, o que se ha ue .htmar ao

que o honrado diz? Ati! sim: é (pe-

la verdade» N .o admira. Dar-:vu que

o mundo, em arte nova, anda as

avessas. . .

Ora vamos andando com pacien-

cia, aem estas artes.

A camara na'o era má chuchu,

ca. Querendo fazer e-*uy o empola- mas seccau-se-lhe o leite -dtz.

do cá Caltnadas que provocam a

gargalhada. Velha-nos isso; um des-

Opilante oredtupõe-nos para a lei-

tora do incolôr.

Ninguem pó .le assimilaroque ahi

se vomita.

A nalgama-se a'ho= com bugalhos,

fazendo-.ce um verdadeiro e com-

pleto recheio de intrujices, menti-

ras, insidiasitas. E' tal a anarchia da

lenga-lenga que até. querendo o ar-

ticulista dar-se ares de paladino mo-

ralista, cáe na inconsciencia de pre-

tender ferir os adVersarios com ba-

las que, recocheteando, ferem mor-

talmente Os seus correligionarim.

«Na venda dos pinheiros da Es-

trumada apuraram se d zenus de

cantos de réis que serviram para

abrir obras pequenas com o intuito

premedrtado de se arranjar 'verba

da. despeza que dé se azo a sul-rl-

plar grossas mig-uam ;Hi sua o

ConcentrudJ incolôr L »nge de con-

testar antes accutamos a expressa

confia-ão, porq ie a Sllu4Çã0 especial

em que o orgão se encontra conce-

de-lhe fôros de infalliblidade. Ago

ra a logica: quem vendeu a Estru-

mada na sua quasi totalidade foram

as camaras do partido progreaci-tc

com quem o orgão da concentração

se entende admlrchlinenk: os pre-

sidentes d'essas camaras foram os

snrs. dr. At tonio Joaquim d'Olivei-

ra Valente, actual recebedor do

concelho e Antonio S›ares Pinto,

rico industrial, commerciante e pro-

prietario. Consta isto dos archivos

camerarios. En quem bate pois o

Orgão com tão certeira mà.?

Q te lhe agradeçirn aq nelles dois

cavalheiros, unicos responsaveis pe-

lo papel que desempenharam n'a

qucllas vcreaçõcs de tristissina re-

cordação, o c meeito que. tão cathe-

goricamente, faz da sua honestidade

e da sua hrtnradcz.

Nós, confessamol-o, não obstante

i

Essepto para 0.a ajilhados do pa-

drinho. Por thlllptxJ Chuchu o

Reis ue VJlega 24 libras pur Html',

pelo medua' para ser um factotum

do Vzlgd de Vallega e queimou;

chuchu o GOJIIihU da dita uma es-

trada á pOila qte a mais ninguem

aproveita; chucnum agora Os de

Saude a reparaçao d'uin caminho

antes das eleiçõer; Chatham os lú-

zios :Zigos baratos no meio do c:-

miieuo; chuchu, a titulo d'alinha-

mento e a troco d'um voto, a Occu-

pação de metade d'urna rua quai-

quer eleitor concrntrado; e até o

em'. presidente chuchu alguma Col-

sa, porque alcançr pJpllttttlddde.

Mais abaixo té se: «A falta de

Correctwo torna os covardes ousa-

dos›.

E-te periodo vale uma maxima.

que se deVe archivar. E n toJo o

caso cautella com as costas o cir-

mão», porque a iiluminaçao pub ica

tavorece de norte qualquer. .. aveu~

tureiro.

«A camara se fôr para o Cult/u

rio, lá tem a seu logar no mew de

dota ladrões» -proscgue

Mu' _repara-quaes serão estes

«ladrões» da «comum/is? Nida, não

acredito: N'uina Cintura¡ d'honrados

não pó le haver «ladrões›. Portanto

continua.-lhes›hei a chamar honra-

dos, emquanto o independente não

me provar o contrario.

Adeante o articulista remenda o

seu artigo com o espirito alheio,

encarando á força dois periodos

publicados, uns quatro ou cmco

dias antes da data da feitura do

mesmo artigl, pelo jornal a Era

Nora dos cayolus e por isso mesmo

tido lá na casa. Apanh ›u aqui“)

u'orelh-i e, á falta d'iJeias proprias',

chamou-o a si. Se ao menos temen-

dasse bem . . .

A proposito de ao snr. dr. S -brei-

ra a Discussão ter anteposto o titu-

sermos seus adversarios, não teria-. lo de conselheiro, pergunta o ho-

  

   

  

 

mem do_ jornal, que não póie vêr

uma camisa land-i ans outros, (qual

a data do decreto com que foi agra-

ciado sua Ex.'›.

E nbo-a a pergunta fosse dirigida

á Drscussão, a qual entendeu não

lhe dar respOeta, hã i-de-me permit-

tir que diga que esse decreto tem a

data de 2¡ d'outubro de 1903 como

o independente se podera certificar

«e quizer. S: sua exf, o snr. conse-

iheiro S›breira, acceitou ou não a

nenê, não discuto porque. fazen-

do o, tenho d'entrar nos dominios

particulares da vida alheia, o que

reprovn. O que sei é que o snr.

conselheiro Hrntze Rrbder, tendo

na deviJa consideração o partido

regenerador d'Ovar, agraciou o pre-

stdcnte da camara d'então por ser

-i legítimo representante do povo

l'este concelho e, na iriprensa lo-

;dl e ante a uma, ter sempre advo-

ga .to a sua politica.

O a se o snr. conselheiro _Irão

Franco se lembrasse hoje de por

qualqier circurn-rtancia-por se ñ-

iiar rio seu partido por exemplo-

ter a amabilidade de conCeder o ti-

tulo de commendador ao actual presi-

.lente da camara, sua rx!, quer ac-

.:eitasse, quer não tal mercê, não

poderia impedir que os outros lhe

;himassem snr. coinmendador J ›a-

quim S iares Pinto. 0 tratar bem

na» offen le.

E eelá feita a explicação.

A seguir o mesmo independente

agradece, em nome do snr. Francis-

co Coelho, :os elogiam que a Dis-

cussão lhe dirigutu.

Ene semanario, se ainda o não

fez, deve devolver-lhe o «agrade-

cimrntm pc'que não elogia nem

ataca ninguem por calculo: só o faz

por factos. Demais o snr. Coelho

está nas melhores relações pessoaes

corn os seus redactOres e, quando

quizesse agradecer, fazei-o-ia pes-

Atualmente.

Para que se mrtte portanto elle

com a Vida alheia?

Depois no «pela verdadh con-

tl"út o aranzel corn que pretenle

l ñ'u-rcar a b ia reputação do ex-pre-

silente da cam-tra. O mesmo assum-

pto, i-to é. a «Varmau Q'te lhe fa-

ria ella que a não pôde vêr? Myste-

rios. . .

Timbem o snr. Laranjeira. alii o

Laranjeira das Pontes, deitou n'es-

ra vez piada na litteratura ou por

outra deitou misswa para agrtanhar

a «Varina»

Ah. ah, ah. A rir, só a rir é que

i «Discussão» lhe podia responder.

Fez bem.

E aquelle deposito de 500$000

réis que se exigia a quem quisesse

Cergiñcar-se da veraCidade do Origi-

I'll-

Ah. ah, ah... Eita só do jornal.

Naturalmente queria atirar a esta

quantia alguma laranjada.

0h! corn os dlibJs, que este já

vae longo. Tenham paciencia corn

a massada que lhes dá o

Patarata.

__-_,

NOTlClARlO

Aos nossos asslgnantes

Pedimvs desculpa de só hoje re-

ceberem «A 'Dis usada» porqutnto,

havendo o original por irregulari-

dad s dos correios. seguido para ort-

tru localidade, sómente hoje deu

entrada na «Imprensa Cívilisuçdm

' onde o mesmo é impresso.

A Redacção.

DlO IC-

  



A DISCUSSÃO

 

tantes obras, está actual riente em

condições de poder prestar as pre-

cisas commodidades aos seus hospe-

des. Já se encontram tomados al-

guns quartos.

Cale e hotel Cel-reles

   

   
  

      

   

    

   

   

   

  

   

   

 

  

 

   

   

 

Ab'iu com eiferto no preterito do-

mingo ao publico, na aprazível

praia do Furadouro, este importante

estabelecimento.

'A sua abertura, consoante nos

demais annos, fui solemnizada com

um opiparo jtntar rñ'ertado á im-

prensa em commemoraçào do 20.0

anniversario da ínstallaçá. r.

Esse jantar, durante o qual o pro-

prietario do hotel-café -e mastrou de

uma extrema amablidade para os

seus crrnvivas, começ-n10 ás 4 h)-

ras terminou cerca das 8 da tarde,

notando-se no seu decurso, intimi-

dade, animrçao e bella camarada-

gem entre Os convidados.

A' sobremeza o-i representantes

de diversos jornaes brinduram á pros-

peridade de SilVa Cervei›-a e de sua

NON _-

Suleldlo

N'um seu armazem do Carregal,

suicidou-se domingo passado de ma-

nhã, por mr-í › d'enforcamento, o snr.

Francisco Rodrigues C mde, o Lume.

antigo negociante de pescado d'esta

vi||a. Attribue-se esta allucinaçáo a

diffimldades financeiras para solver

camp omissos commercmes. O sui-

cida era aqui geralmente bemquiqtn,

sendo por todos os motivos a sua

morte bastante sentiia.

O cadaver foi autopsiaio no dia

immediato.

familia, pondo em relevo as faculda-

des do trabalho intelligente, prob-_J e -- »OM

honrado do proprietario do primeiro Falleclmento

estabeleciment) da praia do Fura

douro que, sem embargo de não ser

natural de Ov ir, se ha dedicado tan-

to quanto cabe na alçada dos sen-

recursos ao engrandecimento da

praia, que touriste algum poderia

Vizitar sem a existencia d'um hotel

e d'u n café montado nos termo: em

que se encontra o de Silva Cer-

veira.

A esta serie interminavel de brin-

des, que, traduz ndo por um ladoo

agradecimento ao incançavel Cer-

veira pelo requinte da amabiliiade

do seu convue, por outro vizavam a

focar a sua energia e actividade por

via das quaes tem girantido um lo-

gar distincto no meio social agrade-

ceu visivelmente commovido aquelle

nosso amigo, terminando por levan-

tar um brinde á imprensa do Pa'z e

especialmente á que lhe dera a hon-

ra da representação no jantar de ou

verture na presente epocha balnear.

No banquete, mais propriamente

lhe poderemos assim chamar tala

profusão e perfectibilidade do servi-

ço, ñzeram-se representar os seguin-

tes j«:rnaes:

«Seculo›, «Diario de Notícian.

(Diarim, «Commercio do Porto»,

«Voz Publica», «Vitalidade›, «Com-

mercio da Feira›, (J irnal de Eater-

rej'n, «Correio da Albergaria», oli-

dependencia de Aguada», :S -bera-

nia do Povo». «J irnal de Ovar»,

Na madrugada de segunda-feira

ultima fallec-u em sua casa das Ri-

bas a sur.“ Anna dos Sintos Cor ê i,

esposa e ñlna das nossos amigos

.nrs. Jisé o'Oliveira Gomes e Bel'-

nardino d'Oliveira Gomes.

O sahimento lunebre realisou-se

no dia seguinte á noite com nume-

rosa concorrencia.

A chive du feretro foi entregue ao

snr. dr. J ›ao Mil'li Lopes e as co-

tÕiS aos snrs. Conselheiro Antonio

dos Santos Sobreira e dr. Pedro

Chaves.

A' familia enlutada o nosso cartão

de pezames.

 

t›o<›

Provlrlenelas

Pedimol-as á: auctoridades com-

petentes para que ordenem a imme-

diata remoção das pilhas d'escaço

que estão no Furadourojunto a un

palheiro no larg) da cam-lia Velhi

e pertencentes ao snr. J l é Manuel

Ro nã i. Taes abuso: na I se devem

permittir a ninguem, sobretudo n'u

ma epocha em que começe a af-

fluencia de banhi--rie na praia. Nó-

sabemos que o snr. R imão é amigo

e correligionario dos snrs. presiden-

te da camara e administrador do

concelho. mas esperamos que dei-

xem de parte a amizade pascal e

 

   

   

  

    

 

  

  

  
«Ourense» e CDhCUSEãO).

An jantar assistiram Os dra. Lopes

Fidalgo, Salvmno Cunha, J ao Ln-

pes, Antonio S brkfi'a. Descalçn

Coentro, Padre Jae R 'Chh Padre

G ima, e os snrs. Frei e do- Lyz_ Cir-

los Alberto da COsta, Augu-rtr) de

PII-h -,' Joaquim PlnhtÍfO, E izbio

d'O Nena S iares, None-i Branco,

Fernando S -breira, J iáo B nto, Mt-

rio G oi narães, Anthem Cardoso e

JOeé Bdíbuld de Quadros.

A nova installaçao do café-hotel

acha-se feita com meihodo, commo

didade e acceio em duas casas, hoje

propriedade do S.lva Cerveira, pus-

tas em communicaçlo por largas

portas e por fôrma a, n'um ›ó golpe

de vista, se abranger todas as de-

pendencms.

Alli vimos installados no andar

terreo o salão de bilhares, o restau-

rante, o estabelecimento de mercea-

ria, a casa de vinhos a retalho, a

espaçosa sala de jantar que compor-

ta 36 a 4o hispedes, dois gabine-

tes rezetVados e a Vasta e alrgre

cosinha com suas depeniencim; e,

no andar n¡ bre, alén de u-n espa-

çoso salao que os hospeJes poderão

aproveitar para diversos passnem-

pos, vêem-se salas e quartos deviia-

mente montados que podem dar alo-

jamento a 4o Pebtô .s.

Em summ -,o novo estabelecimen-

to de Silva Cerveira no Furadouro,

onde o seu proprietario te: impor-

 

  

 

parti-iaria d'esta ch para, como lhes

compete, fazerem alguma Coisa de

b-im pelo menos em bencñno da

sau le publiCa.

OuVir nos-bar ? Ve'emos.

\

W

Mariguiihas de Ovar

(Co.ttinuaçã r)

Agora mesmo aqui, em Lisboa,

no salão de D. Mma, se está fazen-

do indirectamente a propagcnds da

tua terra sem o saberem tath-Z.

teixeira Lipes na sua auctorisa

da expo-ação de trab ilhos, verda-

deiramente artistico-r, encqrregou-se

d'esse trabalho tão importante e be-

nemere nte.

A sua alma de apaix inado artista

trasladou ao bronze a prova mais

bella do interesse que tem de reve-

lar o que é verdadeiramente e genui-

namente portuguez.

Na sua expor-'ça i, logo á entrada.

e pr r entre um arbusto vê-se so-

bresahir a figura d'urna mulher, que,

pela descripçãi das tuas putricias,

deve ser da tua ter ra.

O lenço atado em nó, com a pon-

ta que sahe pela direita p Ir fóra do

chale, este em blco, cahiodo-lhe a

ponta do hombro esquerdo em pre-

gas caprichosas e vmdn a outra da

direita traçar o peito e ficar suspen-

so no esquerdo. . .

 

  

  

  

A attitude e as mãos pousadas,

uma na outra, tem bem aquella po-

sição humilde e religiosa sem a ex-

Clusão do encanto que tu me ñzeste

notar.

Are o franzido na manga do cham-

bre tu pó les all¡ observar.

A Mirrquinlias de Ovar, como el-

le bile-_OI o seu bronZe, é um tra-

balho artistico, que desperta a cu-

riOsidade de ir de pe-to conhecer a

dolencia e bondade das mulheres da

tua terra.

Aquella mulher deve ser o pro-

to ypo dos habtantes modernos dc

Our, de olhar me go e b indoso,

coração mais propenso ao bem do

que a uma rtlgiosidade de falsOs

costumes, mais prompto a reCeber

e estimar do que a fugir do mun-

dial convivio.

Ahi, digo aqui, tens a Mariq'linhas

de Ovar, lundi la longe da tua terra.

ainJa mais longe em ez) unção, a

dizer no seu sembiante placiio e

n'unna tranquilidaie perfeita: senho-

reel a minha terra tambem existe no

mundo e guarda nos seus seios a

poesia e o amor que Inspire poetas

e novalistas, dos melhores que tem

havido; e fornece ao genial artista a

concepção d'um dos seus melhores

trabalhos!

Agora, meu caro, se amas a tua

terra, trab-ilha por ella, divulga pela

ph-itographia, pelos po«tae-, pelas

monographias, por todos os proces-

s-is de propaginda o que é e o que

v-ile a tua terra.

Elita a Mariquinhas de Ovar, as

tuas muheres de capas e capuchas

e Chapeu a vareira, espalha cliche

da tua praia e manda Os agradeci-

mentos¡ d'esse bom povo ao artista

que se tornou o melhor pri pagan-

dista de Our.

Junho, 1906.

Teu * * 'E

  

&anuncie;

Editos de 30 dias

(2.“ PUBLICAÇÃO)

Ni juizo de direito da comarca

d'Ovar e carrorio do escrivão Zi-

gallo de Lima, correm editos de 3o

has, contados da segunia public.-

ÇÃW d'este annunci» no «Dario do

G vernu, citanio Antonio Ridri-

gue Pinhel. senador, do logar de

Sm a C uz, fregu-zia d'E-imoriz, da

comarca d'Ovu, mas ausente em

parte incerta doa E tado- U ii ins

do B azil, e mulher L binia u'OLi-

veira. cOrdOeira, do mesmo logar e

freguezia, mas ausente em parte in-

certa. para no pra-n de dez dias

contados depois de fi ido o do¡ edi-

tnc, pagarem ans exv'quentes J- é

Francmco Pata ln e mulher Anna

Rodrigues de Faria. proprietarios e

lavradores, do l- -g ›r de MiltOslnhOI,

freg'iezia d'E-mo-iz, a quantia de

IOL$524 réis. proveniente do pedido

e Casti-i cent-idas na acção com pro-

cesso ordinaria que os ditos exe-

quentes lhe-i moveram, sob peni de

se seguirem os termos da exacução,

convertendo-se em penhora o ar-

resto feito.

Ovar, 26 de julho de 1906.

Verrñquei a exactidao.

 

O juiz de direito, segundo substituto,

Alves Cerqueira.

O Eacrivão,

Angelo Zugallo de Lima.

(571)

___.____-

3

ARREM_ATAÇÃO

A junta de Parochia d'esta vil-

la faz publico que no dia 19 do

proximo mez d'agosto, pelas 9

horas da manhã, na Sichrístia da

egreja matriz se ha de proceder

á arremataçã) em hasta publica

dos trabalhos relativos á colloca-

ção da telha, denominada r marse-

lha» na egreji matriz e em har-

monia com o orçamento e cader-

no d'encargos que se acham pa-

tentes diariamente em casa do

thesoureiro d'l mesma junta, An-

tonio da Silva Brandã › Junior.

A a iju limção será f ita ao me-

nor licitante, se assim convier aos

interesses da junta. O deposito

orovisorio será de 5 “7,, sobre a

base da licitação.

Ovar, 3o de julho de 1906.

 

O Presidente,

Abbade, Alberto d'Oliveira e Cunha.

 

_

AGRADECIMENTO

A familia da fallecida Anna

dos Sintos Correia, na impossibi-

lidade de o l zer pessoalmente,

vem por este meio agradecer a

to ias as pessoas que se dignaram

apresentar-lhe cumprimentos de

con iolencias e acompanhar a fal-

lecida á sua ultima morada pro-

testando a todas o seu eterno re-

conhecimento.

Os abaixo assignados filhos e

genro do fullecido, M inoel de Pi-

nho Saramago, dolorosamente

su prehendidos pela noticia do

fallecimento de seu querido pae

e sogro, veem compungidos, por

este meio, significar o quanto de

agradecidos sentem em seus ro-

rações de ñlhos e genro amoro-

sos, a todas as peSso rs que pres-

taram as ultimas hom :nigens,

acompanhan lo seu feretro á ulti-

ma morada.

Pará, 17 de julho de 1906.

joão Maria de Pinho Saramago

Antmio de Pinho Saramago

Ant mio Maria Pereira de Carvalho.

_

VENDEJM-SE

U.n pinhal, no sitio do Covéílo, e

uma casa terrea com grande quin-

tal, na rua dos Livradmes. que fo-

ram da viuva do Pitarena.

Trata-se com Miria do Carmo

Leite, residente n'aquella casa.

Acaaoagimsmo

  

Telha usada

Vende-se a do antigo telhado da

capella de Santo Antonio, que por

este-i dias é -ubstituida pela do sys-

tems Mrrselha.

Trata-se desde já com o juíz' At'-

.fonso Joe Mutins ou theeoureiro

[José Maria Rodrigues da Silva.
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Bmpolgante romance original do

celebre auctor do «Rozambolm

PONSON DO TERRAILL

no; Aurea, na a nas

_LISBOA-

 

A. E. BREII!!

MARAVILHAS BA NATUREZA
(O HOMEM E OS ANIMAES)

Descrlpção popular das raças huma-

nas e do reino animal, edição ponugue-

za larguissimamoute illustradm

60 réis cada ta'oiculo mensal e 300

réis cada tomo mensal. Assignatura per-

manente na sede da empreza.

Campos-se de á a sabor:

Mulher (lo Bandido, Com-

panheiros no Amor, A Da-

' mada Luva Nogra. '\ (”0n-

›m¡mmm_ mm 2 ..mhmmw__ dessa de .~\ sli e A Bailarina

A 'marca dra 8mm e Or Sorrindo¡ da t lpnm,

'Mmhüw 'ais' !Ilustrações de Silva e Souza

, 0 CRlME DE 'RIVECOURT

Dallmxale da La Mancha - '
Lindíssimo romance dramatico

nn

de Elüie Berlim

Em 3 Wilma-cada volume br. 200

Aventuras extraordinarias de tres fugitivos

réis, ano. 300 réus.

por Victor Tissot e Constante Amaro

WEBHMOSSIBER

Illustrado com empleo tãd rs gravuras

Bibliotheca da conhecimentos uteis

fl _- ~Kerio-la mensal illustrada

   

NOVO DlCCIDNARIO

ENCYCLOPEDICO

ILLUS'I'II um

Francisco d'Almeida

Fascículo. 50 réis -Tomo, 250 réis

 

Obra no genero da dll"“ Ver“ Empreza Editora Costa Guimarães & ll.“

Auemdo da Liberdade, 9' l' õ :De cada uma d este: pub wa? ?3
Llsnoa

Fascículo de 16 pag. . . 2!¡ réis

Tomo de 80 paginas. . . 400 réis

Manual da cosinhalra

Mult. util a todas 3'¡ mã s de fa unha.

cosinhoiros. restaurantes, casas de

pasto hoteis. etc.

Mais de 1:500 receitas para ricos e pobres

Fascirulo da 46 paginas 211 rés

Tomo de 80 paginas . 100 réis

Viuv'n E VIRGEM
Romance d'amor

por Jules Leu-mma

Veràão Ima do .I. do Camara Manari

Illustraçõos de Alfretu de llloroes

Fa-ciculn de 46 paglms . 20 reis

Tomo do 80 pag¡ »as ., . !OJ réis

.1....- .-"__o-

BIBUOTHECÁ SOCIAL OPERAR/l

Rua de S. Luiz, 62

LISBOA

A Rapariga Marlyr

GRANDE ROMANCE

Cad-'a volume de 200 a 300 paginas il

lustrodo e impresso 0in bun papel,

com encadernação de panno, 300 réis.

¡intolan de a em a mezes

Esta bihliothoca reune em prquanos

volumes hominis. ao alcance de todas

as intollignncias e do todas as bah-as. as

noção: soimtilioas mais into-assume.

que hoje !armam o patrimonio intelle

anal do humanidade.

_Yolomes já publicados:

”MariodgrecIWr

"' '^ " ' Ohomompnnduoo'

Emilio Riohebourgr
Ornado de chromos egravuras

Cada fascículo_ da 16 paginas. 30 réis

Cada tomo. .Brindesa todos osmignantan_

 

Cada tomo «uemal de IO folhas de 8
paginas cada uma. grande formato,

com 10 Nolan-lulas gravuras, pelo me-

uos.-200 reis.

Am

EDITORES-BELEM Gs C.“
R. Marechal Saldanha, M

Em publicação:
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Historia da litleratura hespanhola

PARTE I -Litteratura arabico-hespanhola.

PARTE ll-Llltcrdtura hespanhola dech e

fo mação da 1105114 até ao li n do seculo

XVl.

PARTE lII -Littcratura hesp'anhola des le o

ñrn do cecal.: XVII até hoje.

PARTE lV-meratura hespan'aola no se-

culo XIX-Poesia lynca e dramatica.

x vol. ¡rx-32.“ de 33o paginas-400 réis

Com um plano d'uma grande simplicida-

de e ordem. precisão dc factos e de juízos

e 'mexccdwcl clareza d: ex; ›s'çãu) e de lin-

guaáem se conJcnsi n'esse volume e histo-
ria d: todo o deseamldmanto da littcratura

hespannola dech as suas origms até agora.

Lvro in li~pensavcl para os estuiiosm re-

common la-se Como um S( rio tr :balho de
vuláarmaçào ao alcance de todos.
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