
  

 

   

 

  

                  

.diagramas seus uma vida despre-

    

A'sàIGNATUãÀ i

Assignaturs em Ovar, amostra . . . . . . . . . . . . . . 500 réis

400m estampilha . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..' . . . . . . 600 ›

Edu do remo morasse o periodo correio.

Pagamento. adiantada. .

&anunciam-aa obras litterariaa em iii-oca de dois exemplares

aceitação, E ADMINISTRAÇÃO-R. DAÍPVRAçA-OVAR

 

  

te cumprir com os seus deveres

civicos.

.- Olar,230 !de Novembro de l907

email
Deve a smnda capital do rei-'

no prestar ámanhã a sua home-

-a'ag'em «funebre á memoria d'esseê

"grandioso e inconfundível vulto.

_gng se chamou Hintze Ribeiro e

foi o eminente cheíedoglo-

:idoso partido .regenerador, fcuja

:bandeira hast'ebu_ com' anexada,

"vel *pericia'dgsde a morte d'essei

não imeuosieuierito" vulto Fontes:

,Pereiravde Mello.;

orem, que em si guarda¡

como preciosareliquia o coração

de_ D. ,Pedro 4.°, cidade alta-

:menteilaboriosa e liberal-não po-_

dia, no actual momento historico,

calar-se perante a hecatombe e.

degringomdós'pñnCÍpios libe-

raes por ella tãçamados e que o¡

extincto chefe _do partido rege-i_

.parados tão ,galhapçlamente pro»

«durou @soube deiendervem vida_ ›

embora chefe d'um partido con-

servador, a que buscou sempreY

'dar primazia na proclamação e¡

execução do fomento, emanada¡

das Obras Publicas, mórmentei

do ferro-viário; 'Cómo protesto,.

pois,.<áãaggmaliqc9u§tiitucional ef

porque indispensavel é tributar ai

pesseetninente vulto polnaçpgdai

histeria 'contemporanea o -ptzeitog

sincero* inato só ?dos seusdnnumw

Êi'os '_'corírel'rgíónarios mas”:a'té des

,amis/j numerosos ad,miradorçs,__d

Botto, amanhã, pelo brilho step-d

»animador-'das' exequiast que ::pro-f

"Meire momageswso templo *da*

_,Lapawe mui principalmente .pelo

'eloq'uentissimo 'e quente_ verbo'

de um dos primeiros ornamentos r manu¡ r na ”sente con_

dam-vaowmnui fã“,$à,_ ° 1° w -
guez- › famcw-fará i "

relembrar aos vin ouros que jáí

, m _no_ poluído-,dos gens

seonçida _ ãos- as'egreg-ias virtudes.

:musas qualidades, dedimção

lo 'trabalho em próF-da P(atn*a

e &a; ;Ljhçfdãd§;;ü .aqugnçsique.

:semelrliatzskiaeirdg pódenqo
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Nas solemnes exequias a que

se vae proceder no Porto em me-

moria e como preito de homena-

gem ao inclito morto será o par-

'tido regenerador d'este concelho

e este semanario, que sempre

propugnou pelos seus ideaes po-

liticos, representado pelo seu di-

rector e nosso bom amigo dr.

Antonio dos Santos Sobreira

que, desde o inicio da sua car-

reira politica jámais conheceu ou-

cional admirador das virtudes ri-

vicas e dos' processos politicos

d'esse eminente estadista a Quem

nada deve senão o respeito e con-

sideraçãopast morriam que lhe sou-

beram inspirar e incutir as suas

acções emquanto vivo.

;em luyparüin Particular

em Lisboa

E' concebido nosteruios abaixo

declarados o .convite que em todos

os jornaes é feito pelo conselheiro

Julio de Vilhena, chefe do partido

regenerador, um dos que :consti-

tuem o »bloco liberal, para a proxi-

ma reuniao dos seus correligiona-

rios emmsa'or ' ' '

«fulíoi de' "Vilb'rnaWéõéõê'ém sua

casa, ou na casa de_ um dos seus

.amigos que fôr @oportunamente

_des:gnada, no dia. 8-;de dezembro,

ás 3 horas_ ria tàrde. os seus corre-

ligionarios,'oi/nselheiros de Estudo,

'pares do reino, ministros de Estado

honorarios, antigos deputados, ío-

veruadores civis, vereadores as

camaras rhunicipaes, chefes regene-

radore's dos districtos e concelhos,

por si ou pelas pessoas que' o's re

presentarem. afim de com elles am.“

ferenciar sob'r'e a marcha do parti'

 

eStolarl:

“Ha 'muito u'é 'a falta de espaço nos

impede. d'e, azar referencia' a 'este

assumpto_ que "bém merece' que para

el'le »chamamos a attenção publica

pela sua capital importancia, mór-

“mente no nosso concelho, onde, fe-

lizme t'e, par ce'que, mercê dono-

'b'r'e" e striplo desde' o'inieio dadd- e-

la, cominissao parbchial 'd',est'e' v la

'3“ 'guarita 'vas _ «inunda-*as

'iiiàii uifü'els'* mas:: pprihdo “d'b's-

t'arte a iniciativa particular, embora

mpadaue¡ atéwrepletahdezáamá

.m, tudo preferiu para' &lhes'iêq

gar apenas um immorredoiro no-

mememgto'e-fama. p

Bem haja, pois, o Porto em,l

uma vez mais, saber bizarramen-

Proprietario e director

ANTONIO DOS SANTOS SUBREIRA
Oompouçy'@o e impressão

IMPRENSA CIVILISAÇÃO

Rua de Passar Manoel, 211 a 219-Porto

tro credo e sempre foi incondiv

   

'da› 'numeros'lssitna assistencia, e 'dr-1

trancado o enthusiasmoíaos pasado!

:oursos,-' em” deter seus filhos com_

Ovar, '1 de'iDeZéIIibro de 1907

 

sob a fôrma e aspecto oliieial, a a9

sistencia dos poderes publicos a. urn

dos mais sublimes' e palpitantea pro

blemas da .actualidade-a instru-

cçdo popular-o que CQHÍlee dizer

ao combate contra oanalphabetis-

mo, cuja percentagem é ainda as-

sustadora no nosso paiz.

E n alguma coisa Ovar se deveria

tornar exemplo a seguir; com effei-

to para admirar e incessantemente

louvar é a iniciativa da commissão

de beneñoencia escolar d'esta fra-

guezia em consequenciada qual se

vae despertando o estímulo á escola

até hoje, pode affirmar-se, quasi ol.

vidado no nosso meio.

A essa altruista iniciativa que te-

ve a servil-a a desmedida força de

vontade, diremos mesmo, o inexce-

divel denodo dos vogaes da com-

missão e nomeadamente do seu

presidente dr. Pedro Chaves, a quem

justissimo é tributarmos o preito de

sincera homenagem pelosesforços

empregados em demanda d'uma cru-

zada tão santa quão sy npathica, de-

ve o .seu cofre achar-se em exce-

pcionaes condições de desafogo, po.-

dendo. desde já,=na orbita dos ren-

dimentos respectivosprestar, como

está prestando, auxilio e subsidio a

cincomta e quatro creanças extre-

mamente pobres que ficariam para

sempre privadas de fazer dissipar

as trevas da sua -intelligencia se a

mão caridosa da beneñcencia esco-

lar não lhes fornecesse o's precisos

elementos para tal conseguiram.

Depois essa »benementa commis-

são, na mais nítida compreheneão

dos seus deveres, reconhecendo¡

necessidade det despertar nas clas-

ses proletarias o amor' pela instru--i

Cçã) ha envidado o; possiveis esfor-r

'ços para interessar 'essas classes nos

banelicos fructos que d'ella dime-

nam e estimulal-as, por meio de in-

centtvos conso'ntsneOsrcom os seus

recursos e-:com a capaCidade naol

só dos agraciados mas de todo o?

exercito discente; 'a considerar a es-i

cola como rutilante pharol que, no

futuro', 'ill'umiriará os cérebros de¡

seus ñ.hos atrOphíados pela f0rça in-

oommensurav'el da ignorancia'. ~ '

"Assim é qué, sem se preoccupan

com as determinações' officiaes; re

promovido annualmente as festa

escolares cuja importancia, brilho e

¡usimento tem merecido o app'lausq

neoestudantes e equal-les que nem

sequer pensavam; por falta de rei

tão precioso'maná. ' - .

Os premios"especiaes dos-'benta'

feitores que mete generosamente

hão concorrido para o angrandeeia

mento da instituição, os diplomas e

p'retriios assignslados' pela comth

são aos alumnoc de *ambos os seé

xo'a mais !auferidos-ein todas :as esa

soles“ no '- decurstvmior “n01 lectivo,

til sempre de incontroverso exito,
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PUBLICAÇÕES

Publicações no corpo do jornal, '60 réis cada llnh.

Annuncios e communication, 50 re.; repetições, 95 ras..

Amancio¡ permanmtes, contacto especial.

25 p. e. de abatimento) aos Ira. urigmta.

Folha avulaa, 20 réis.

  

  

os pequenos unifor es distribuídas

aos beneficiados ais ind'gent'ês

afim de assistirem e collaborarem

n'esse grandioso festival, teem inte-

ressado n'esta obra meritoría as al-

mas bemfazejas e animado por fór-

ma digna de louvor e emhusiasino '0

concurso ás escolas primaria¡ na

freguesia d'Ovar.

t

!k lí

_ O exemplo da commisslo d'esta

freguezia vae formando proselytos.

Quando. por tantos outros titulos

não fosse ella digna de louvores,

bastaria este para d'elles a tornar

credora. Com eñ'eito, ao decretar-se

a ereação das commissões de bene-

ñcancia escolar, cujo intuito eviden-

temente visava a supprir pela ini-

ctativa particular as lacunas da as-

sistencia publica, essa medida de in-

contestavel merecimento Como que

lisou reduzida a constituir mais um

infructifero diploma, tal a pouca im-

portancia que ao mesmo se ligou e

o pouco zelo com que foram cura-

das as suas disposições. Assímno

districto d'Aveiro, e nomeadamente

no circulo escolar de Oliveira d'A-

zemeis, póde añirmar-se .que só-

mente a commissão da freguesia

d'Ovar, desde logo, começou a en-

cai-ar. devidamente a sua missão.

Felizmente já hoie assim não suc-

cede com especialidade no nosso

concelho. Ovar eslimulou Vallega,

Arade e outras freguesias ::seguir-

lne o exemplo e lá vao entrar ria

ethetividade da santa_ cruzada as

competentes commíssões beneficen-

tes que, a breve trecho, como'aquel-

la ,estarão a produzir os salutar“

resultados a que se propõem. '

caso pois para nos felicit'armos. Al-

go havia de vir emque nos fosse

licito .demonstrar que a iniciativa

nao e um mytbp, no nosso ,meios

que, ao COMMIOA do _que muito¡

pensam, com b'oa vontade bem

de marchar-se na vanguarda os

grandes v emprehendimeutos.

t

:2,7 a a

Não bastam porém .los esforços

herculeos das commisfões beneñcen-

tes; necessita-se ,muitissimo ~tia. deci-

,dida vontade, da competem:: scien-

ttñca e disciplinar doxcorpo_ ocente

e. da ñacalisaçao ,do ppder l pautas!,

oi¡ de quem sua; vezes Âaer,_eobre

.aqassidutdads uafrequencia de seus

ñlhos nao lhes roubando. s'ob'frivJO-

los pretextos, opportunidade de fre-

quentar ar- -oseoiat Was

estes factores algo se conseguira,

em brevds &boom-»em prá/Ida instru-

, cçaogrimaria.

,e _

s"~=a

«Compramos caso-iram# ha

“dias, ›os 'mrtppaaünensaesuquq so-

distribuidos nVidia dê ¡Getulinfong \bre 'oi ^› aproveitamento '.wscisntiñço'

comportamento e frequencia dos ral.

 



ALDISÇUSSÃO ' A i

  

pectivos nlumnos subsidiados pela cobrança do segundo semestre do

commissño de beneñsencía d'esta anno corrente para cai.) /ím envia-

freguezia, os 'diversos protegerem'a centos am'mhã á repartição respe-

cargo de qüm acaencontra o ensi- ctwa os compztentes rÕCLÓOSV

O minimo da cobrança por so-lOvar; José Gomes da Silva Bonifa-

br- taxa será de IO réis, e quando a cio, Ovar; Manoel Gomes Rabazio,

importancia a cobrar, não fôr mul- Ovar; Alfredo Alves Dias, Esmoriz;

tipla de IO réis, será elevada no Antonio Maria doiMoraen Ferrei-  

  

no d'esses Kronos', são obrigados a Esperamos dever lhes a amabili- multiplo de to réis immedintamente ra, Vallega.

enviar ao ;agüenta da sobredita dadcrde, avisados, mandarem fazer superior.

commissao'. _acompanh tda dei- um¡ t,

nota de requisição dos artigt; indica

pensaveis a“'forneo'sr no niez imme-

disto.
,

Sentimo-nos agradavelmente" im-

pressionados pelo cuidado e zelo

com que os diversosíprqfoàssores de

ambos os sexos da fregue'zia d'Ó- '

mmm- oassumpto. Uma e¡-

cepção, com. mag,ua;_.o atiirmamos,

temos .dc-fazer e éçella referente ao

protector de escalado sexo mascu-

lino do legado Ferrer. Ao passo

que os demais seus collegas apre-

sentam, na quasi totalidade, boas

membra- aproveitamento, com-

portamento e assiduidade dos alu

minds“iubsidiudm e fazem curcums-

*ñâãhadd'iequisição 'de livrosc uten-

'Vniliiós escolares, pa'ra'o mez 'seguinte

o professor' da escola Ferrer,-evt-_

'denciandoj "olouco cuidado que' ha

'muito'se'fv'in "a notando no desem-

:das'suas funcções oñiciaes,

e'nvia um mappa vergonhoso; já pe-

la fórma parque se acha organisado,

já pela incuria votada aos subsidia-'

dos. Na sua aula não carecem os!

alumnos, durante o longo periodo

'dêf t'tinta dias, nem d'um-lapis, nem

d'urna'i'penn'a, nem do mais“insigni-

segui; apreste escolar,"não fallando

já hos"livrosl . _ A'

"jlnq'uirindo das causas' determi-

   

  

 

   

  

   

  

   

 

  

  

 

   

   

   

 

o pagamento afim de evitar a devo-

lução de recibos que, além ,de nos

accarretar des/tears, nos prejudica

a regularidade da escrtpturação.

Aos passageiros que tomarem os

comboios nos apeadeiros onde não

esteja estabelecida venda de bilhe-

tes, serão vendidos os bilhetes em

transito sem srñáretaxa alguma.

Esta nova medida annula condi-

coes de 6 tarifas' em vigore abrange

os ctra~:.w ys› entre Cóimbrn ”e

Figueira; Porto, Campanha &Avei-

ro e Porto, S. Bento e Aveiro.

_A administração.

 

Fallêéhñenío " ' i

Falleceu, na quinta-feira passada,_

na sua 'casa da Ponte Nova, a sor.“

D. Josepha Clara de Jesus Soares,

cunhada e tia dos nessos bons amigos

José, M'tria R idrigues da Silva, Ho-

mero Rodrigues da Silva e Manoel

Ferreira Dias. t

A Errada. que era viuva de Anto-

nio de Oliveira Soure-r, deixou tes-

tamento cerrado approvtdo pelo N l-

tario ,d'esta Comarca-Dn Soares

Pinto-_no qual dispoz de grande

quantidade de legados. instituindo

do remanescente herdeiros sua irmã

Maria e osirepresentantes' de seu

irmão Francisco. .

Entre os numerosos legatario

constantes do testamento figuram

as seguintes entidades mnram:

Hospital de Ovar -2oo$ooo réis

.para serem. convertidos em inscri-

pções averbadas -ern' propriedade

ao legatario e em uznfructo, durante

«COC-_-

VEscholn !lovel Agrlcola

' .(30an me SUCENA›

Por Ordem superior foi dada por

terminada a missão n'este conce-

lho, que é a terceira desde a sua

fundação, da escola movel agricola

Conde de Sucena. Muitos foram os

resultados obtidos nos diversos ra-

mOs da agricultura pelo ensino

theorico e pratico, proñcientemcnte

ministrado pelo erudito professor

,a .mesma escola-sur. Carvalho

de Almeida -que, ao retirar-se de

Ovar, deixa um amigo em cada ha-_

bitante, tal a aiftbilidade do tracto

e a inexcedivel vontade para todos

*BIVK em tudo e para tudo quanto

fôase concernente á sua especiali-

dade scientifica.

 

   

     

   

  

  

 

   

  

   

   

   

  

   
   

   

   

  

 

vinte .annos. a seus herdeiros ati n

de lhe mandarem. com o rendimen-

to d'essas inscripções, resar annual-

mente :dez missas. distribuindo o

remanescente dÍesse rendimento em

esmolas pelos pobres. que ás mes-

mas assistam_ ;g ' ,

Irmandade dos Passos -500$ooo

réis para serem couve tidas em ins-

cripções inalienavets -aiin do seu

nantes'dá falta de :assiduidade dos alu-

na sua aula'fô-nOs informado-

d'e” ua _o' tiibt'iv'o' 'principal de ral ta.

'cio *o competente serventuario ra-

rjissipia's vezes app'ar'ecer á horaire-

gulãmêntar' oque determina a reti-

fâida" dos alttfnnos' e o roteamento

as' fieãuencia; Não succedia assim

no tempo do¡ seu antecessor _em'qne,

pôde atñrmar-se', a ;escola chegOu a

il'orescet. " l' Í ' '

*57' Não vem para o caaoídizense que

tudb'fisto ""ê motiva-do pelo facto de

nao“ ¡Érildiploãtádo o professor inte# _ o _

'iíñam'ente encarregado da' regencia “'30 de um* 'mw' a0 7' dll.

aà-¡Éda' !pOrqúanto'niuguem'.ignÔ_ _Irmargdade da Senhora do Rosa-

'r'à'i @dqíimuit'as veias, "não é o dt« "o "49 50° "3* co k d

plotiia"'tie serve de garantia aó pro¡ ;1"ma“ade _0 "CFM e Ma-

ñcúo ¡esempen'ho das funcçõss' do "a-1050“¡ "613- I

magistçrior* M-mtissimos ”inleld'tIOS ”mandada do coração de ./3-

hit ue. não tendo meiOs para fre- sus-10W ré“-

'utiiitàr' uma escola normal ou dts- I'm“"d'lde d“ Senhor“ da Gm'

&al; 0.0,“me com“, em 8¡ gran_ ça-to$ooo réis. Estes legados se-

“_°,sí.aptidõesjparnomagisterio pri- ::locúmpndos no P“” de um

' _ .

""'iiÕ'Eactual serventuario da'escola 0 3?“ funeral "em-“0m” “0d“

i-:nmedtato- sendo bastante concor-

sem¡ í(se¡o' masculino) mal stbv _ V _ _ .

«Egor-eva', quam-O ¡na-,s ”Em". Até n ndo. Distribuiram-se muitas esmolas

'do q'úé descura completamente a~ de 50° 'mt 30° 'emu 10° Kms» 9 6°

*mag-'Óbúgkçõa - réus consoante expressa disposição

ii' N'estas crrcumstancias é-nos lici- 'da l?“adof9° - _ .

316;'i'em (prada ¡nai-migo e das po_ A familia enluctaíla envmmos o

Wid'crãáiiças que; á falta d'outra ”33° ca““ de Peüme-z

'eãcôl"'inais competente, se acolhem

F37dolii7'c't'itérj'“*<:'hatiiarrnos para o fa-

cto, que'rêlafado 'deixamos'e que é

a expressão genuína da verdade, a

attenção da Camara que superin.

tende _n'este assumpto como admi-

' nistra'dora do legado'Ferrer.

7; Nadine¡ movem' animosidades,

"às“j'náb' temos, com o actual

(profa :criarmos e sómente sô-

mpegs:1 ' .tragam Fiestas_ etãnside'ra-

= P” ' lá* ' riosà necessi ode ut-

geitdibr; mais cabãi e

i completa 'desenvolvimento 'ã instru

:onipñmartaírbbmarr

a4.*Faltam

ção das respectivas espellu.

› Ordem Tercetra de S. Francisco

Í

W

Comboios tramWays

-A Companhia Real dos Ca#

minhos de Ferro Portuguezes vae

.annular muito brevemente a facul-

dade concedida aos passageiros dos

comboios atramwaysp, de avisaram

os revisores ou chefes de estação,

de que vão embarcar sem bilhete,

viajar em classe supcrtor ou seguir

«aláwnÁdo pinto de destino do seu

do pagamento da BObl'GtsX-l de 25

.na italia? do &Vtso previo

rendimento ser destinado á «repara-I

de Assis-10095000 réis com o en-'

 

    

    

  

   

   

  

  bilhete, ficando por tal facto isento< , J

movel

nosso r~conhecimento ao seu insti-

tuidor em“” Conde _de Sucatas., esse

filho do districto que por tantos

motivos merece o titulo de bene-

merito, e a muita gratidão da Villa

e concelho d'Ovar para com o seu

illustre director anr.

Pena é ique, n'uma região exce-

pcionalmente agricola como a nossa

a missão não se demorasse pelo

menos mais um anno para compla-'

tar a educação dos nossos lavrado

res. Como porém a escola é movel

e todas os concelhos reclamam

constantemente a sua installação, lá

vaepara Estarreja por cujo motivo

felicitamos os lavradores e pro-

prietarios do vistnho concelho.

Ao despedir-se de Ovar a escola

queremos consignar aqui o

Carvalho de

Almeida com cuja cortvivencta nos

honramos durante a sua permanen-

cia em Ovar. No logar competente

insertmos o annuncw de despedida.

No

nado

W

Jnrados commerclae¡

dia 25 do (indo mez de no-

vembro, sob a presidencia do juiz

de Direito 'd'esta' comarca, secreta-

pelo dr. Delegado da mesma,

procedeu-se, por falta de numero de

commercnantes

effectuar a eleição, 'ao sorteio dos

jurados commerciaes que hão-de

seerl' nos dois semestres do anno

matriculados para

de 1908.

Ovar;

' 1.' pauta

Francisco Correia Dias, da rua t

do Loureiro, Ovar; Antonio da Con-

ceição, da Praça, Ovar; Jme Maria

Rodrigues de Figueiredo, da Praça,

¡Manoel Fernandes Teixeira,

Ovar; 'J ›ao da. ,Graça correia; OVrtl;

»sé Pinheiro Garrido, Ovar;Jo-é

Maria Ridrigues, Ovar; Manoel R»

gusto

por cento, actualmente em Vigo., drigues Al ixo, OVar; Minoel Au-

d'Otiveira Silvador, Ovargj ..

    

   

   

    

  

2.' pauta

José Ferreira Malaquias, Ovar;

Antonio PintogLOpes Palavra. Ovar;

Antonio Rodrigues de'Mattos, Ovar;

Silverio Lopes Bastos, Ovar; Fran-

cisco;'Maria 'd'Qliveira Ramos, Ovar;

'jo'sé'Marin de 'Pinho Valente, Ovar;

Domingos da Fonseca _Soares,_0var;

José ALes Ferreira Ribeiro, Ovar;

João José Alves Cerqueira, Ovar;

Antonio Pereira Carvalho, Ovar;

Antonio Soares Pinto. Ovar; Manoel

Gomes Larangeira, OVar; José Ma-

ria Pereira dos Santos, Ovar; José

Maria Rodrigues da Silva. Ovar;

João da Silva Ferreira, Ovar; Ma-

noel Gomes da Silvn-Boni&cio,

Ovar; _Manoel da Silva .ferreira,

Ovar; Manoel d'Oliveira daVCunha,

Ovar; Antonio Franciaçod'Almetdp,

Esmoriz; Francisco Parreira Gonna).

~Qvar;IJosé Gomes Batuíra'. Qvgr.

 

Roubo. t

'Na administração do concelho

apresentou-se quinta-feira Antonio

Ferreira Serrano, do Porto d'Egre-

ja, de S. Vicente, a solicitar I ca-

ptura de seu ñlho José Ferreira Set'-

rnno. solteiro, por lhe haver roubado

291$000 réis, sendo, 2 notes de

too$ooo réis, t de 50$ooo réis. t de

20$ooo réis, 4 de 5$ooo réis e uma

moeda de !$000 réis em prata.

Foi comxvente n'este roubo'Jolo

Alves, de 18 annos, do Feirral do

Souto, cuja detenção tambem soli-

citou.

Em _seguida ao roubo, os aucto-

res evadiratn-se ignorando-se o pa-

radeiro. A i * i

w

Fell-a

Realisn-se hoje no Largo Almei-

da_ Garrett a ultima feira do gado

sumo:

O mercado de domingo passado

foi bastante concorrido, continuan-

io o preço da carne a regular en-

tre 3$800 e 4$ooo réis n arroba.

_-___Qçt__-_

Assembleias ;meu

Reune hoje pelo meio dia na sua

néde _n assembleia geral da Associa-

ção de _Soccorros MutuMIOvarcnsc,

añm de se proceder á eleição do¡

corpos gerentes para o futuro nnno

de 1908. Caso não se “etfectue por

falta da maioria, realisar-seaha no

"proximo domingo á_ mesmo hora

com o numero de socios que com-

pareçam. '

Na secção competente vac'o re¡

pectivo annuncio. '

 

Arrombanento

Na' noite de segunda' para terça-

feira 'apps-teceu arrombada n porta

lateral esquerda da ,egrejl nani¡

d'estç villa. . p ,

Os auctores não poderam por ein

pratica _os seus criminosos intento);

 

  
  

  

    

     

   

  

que com certeza, eram os do roubo.

Dizem-nós que não foram faith

qnaesquer diligencian para a dono-

berta dos meliantes.

;à1iU12-(5hf;t."^ 'Í f' "I “x (”'f-F. ' 2,::

3100!?“ .V .;›~Dssde a data em que (Compa- sé juquun Etnto, Our; Jão Pa-

.:.y ou « t 'nhia-nnnule essa facultado, a sobrc- ! checo Polonia, Ovar; 'Jo-é Mirra

,M14 !de 25¡ por cento a cobrar em Carvalho dos Santos. Ovtr;AFran~

taco casou, fica reduzida a to por ' cisco Antonio da SlLVa Ad tá,›, Ovar;

cento, mas será rigorOsamente appli- Jnâo F agateiro de_ Pinho Branco,

i" os nossos estimaveis cada. tornando-sejam! o aviso pre- V Ovar; Manoel L›urenço Ferreira.

massigpantuda-fórq do=concelho<dc Vip .dos passageiros aos revisores Ovar; Manoel, Dias de Carvalho,

_Lga-.mos, Mot-pelo correto á on'chebl do ameno.. , iovar; , José_ Maria Gomes: Pintot
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A DISCUS'ÃO
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Domingos Rodrigues Neves 20$ooo

José Fernandes' 'da Graça . 20$ooo

J-isé Fernandes .1 . . 2095000

Francisco Manuel Tavares

Antunes 8: 0.' . ' . .

Luiz Pinto de Moraes . .

iêlspls'

i Fazem me:: › :
i' x No 'dia ;4,5611an Jolo @Oliveira

Gomes e João Ferreira Soares Go-

mes. r

 

  

   

  

  

    

  

 

  

  

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 

  

 

  

  

  

 

   

  

  

   

               

    

  

   

     

  

   

    

  

 

E no dia 5, o_.snr. Estevao Faria Francisco Fernandesde Sou-

Rama. ' sa Villas . . . . . Io$ooo

Parabens. Henrique Pereira '. '. . 10$000

5""'=-Esteve domingo entre nós' o 'Francisco José Gomes . . 10$000

nosso apreciavel amigo Francisco Manuel Jose de Moraes' ro$ooo

Marques da Silva, digno escriVão- Joao Thomaz Dias . Io$000

'notarío em Aveiro. ' José Maria Tavares . 53000

Americo Pereira de Curva.-

lho . . . . 535000

_==Partiu terça-feira 'para Lisboa

com ' alguma demoram) nosso esti-

mado amigo Antonio Valente d'Al- Manuel Dias Capella . 585000

tneida. Antonio Pereira dos Santos 595000

- > Justino Pimenta . . . › 5$ooo

José Martins . . . . . 525000

' Manuel da Silva. . . . 5-'5000

Rca' aluno““ Antonio :Augusto d'Oliveira 5$000

José Maria de Pinho Branco

Antonio José da Silva Pinto 585000

Manuel Fernandes Villa No-

va_ . . o 5$000

' E' esta a nova-marca de um pre-

cioso vinho do Porto da firma Ro-

drigues de Pinho & C3, procedente

.da 'Ano DONO' ° qual' e ° Emi?" Joá: Fernandes ', 595000

Wigan"?- Peh'suag “Fun“ Já Jisé Maria Fernandes . . 555000

Pá¡ b?“"'g'“d°m° “lmal'cat se““ Manuel Fernandes da Graça 553000

do muito recommendado pelos me- Automo Fernandes da Gmça 5$000

dicos para 'uso' de pessoas fracas e

àômaiesceuses, para as quaes se

toma especialmente recommendavel.

E' depositario em Ovar o snr.

Francisco de Mattos, da Praça.

Francisco Fernandes da Gia.

ça......›.5$ooo

Manuel da Silva Pinho. .

Manuel d'OltVeira .

Francisco de Paula Martins 53000

, i -; , i w: ' ~ ,Antonio Pereira Sobreira' . 5$ooo

_thu: Abel Esteves de Carvalho . 5$ooo

w“. u “a". Joaquim Esteves de Carva-

l -Flh0_. .L o s as IV s

DA“MQQ me¡ qe ou 'bro 9 mo. rancrsco opes da ilva . 5$000

y¡ emo“? popuução :sem: come. João da Cruz Silva . . . 515000

"lhílfdí o “guia“: w Januario Franscisco da Cu-

“Nascimentos 83'gendo4460tiexo ',- nim o_ «- - . f.5$°9°
.misñdtñuoa femininp. ' : 61h31”: & Gomes . . s

Casamentos 13_ -n' Manuel dos _Santos . . 555000

.tthknsnss, sendo 28 vatões e 37 J' M' dos san”?- ° ° ' 5$°°°
¡eme-u_ Antonio _Pinto d Aguiar. r . 3$ooo

J i , .. , Delñm Pinto d'Oltveirs. . 3$000

° ::i Óbitos por edad“: v francisco Pereira da Silva

. ~ ~ -Ra't'o '. .' .'. '1383000

Até aos 2'annos . . . › o 18 Maximiano Claro Pinto. . 3$000

De 2 a 10 › . _.. . ..- '-., 4 JDeé Çlaro Pinto , . . . 2$ooo

De-aqazog n . p . ›- 2 José Maria Fernandes da

_Dencujo'v › . . . b .A, 3 Graça_ . . . . . .r 2$000

De 3o a 4o « › . -. . - - I Jvmquim Bernardo Amado . _ 28000

129,40,an ¡› . . -. ~ ' 4 Candido Cunha . . . :$000

e., 50 a 60 › . . . - - 4 ' . . -_--

Êa, 60 a 7o › . p o . . Ó Réis . 30095000

De7oa80 › . . - o - .. -a -

e 89¡ 9°' ” ' ' ›° '-' que ao cambio de , dá 8 '-0

Dei-99.1.!“ "ñ “a ' "r * I '6.18 50mm a .34 7$97
3 V :5-5 "A todos os subscriptores 'e ao

_' ' " _' *A v promotor d'esta subscripção o sm.

z' " '."dbi'io's por“ cansa' de morte: Antonio Fernandes .da Graça deu a

mesa da Irmandade um voto de

Febre'typhoide.

  

Tuberculose pulmonar

Moída' estomago.; a. .

- - -~ agradeciheaãon' ' p».

Tosse convulsa . . . . . v

Diphteria '.' '1' ' . . . . __

congestão' erhemorrh'agía cere- '

braes. . «. .A . .~ . .

Commoção cerebral e fracturs da

espinha . . . . .

Lesãocsrdim. ' . ». ..

Bronchite 'aguda . . .

Pneumonia. . '. . .

Hemorrhagia pulmonar .

o o i s

Mal de Bright. .

Debilidade congenite .

'Aáauaeiea

N

 

.' I l Édiíos; ?dei 30 'dias

(i.- ?UEL-ICAÇÃO)

'A - ›. . . ~ ' .

Pelo, Juizo de_ Direito da Co-

marc'aide Ovar e cartorio do es-

Nova de Gaya, comarca do Por- Oeste isto sem prejuit'odo au-

to, pretendem ser julgados her- damento do mesmo inventario.

deiros legitimarios de seu falleci-l '

do pae e sogro Joaquim Ferreira

da Silva, que foi da Praça, d'es-

ta villa d'Ovar, para todos os

cffeitos legaes, e especialmente,

para em nome da justiñcante D.

Thereza Adelaide do Nascimen-

to Ferreira Reis, casada com

o justiñcantc José Hermínio Mar-

ques d'Oliveira Reis, serem aver-

bados naJunta do Credito Publico

os papeis de credito abaixo men-

cionados, averbados em nome do

auctor da herança á data da sua

abertura, e que foram aformnla-

dos aos justtñcantes em legitima

paterna, por escriptura de parti-

lhas amigaveis effectuada entre

os co-herdeiros, no dia I d'agos-

t0 ultimo, nas notas do notario

i'esta comarca-Bacharel Sobrei-

ra:

Inscripções d'Assentamento da

Divida Fundada Interna de 3 'lg

-Cinco _do valor nominal de

quinhentos mil réis. Cada uma,

:om os n.” 24:668-54z3t7-

77:568-77:701-e 77:7to;-e

oito do valor nominal de um con-

to de lélS cada uma, conthos

n. 21:003--36z7350'-75:832-

[04:020-104zozz - ¡04:023-

125,:o”16'-c ¡45:876.

As audiencias n'este Juizo fa-

zem-se ás ,segundas e quintas-

feiras de cada semana., não sequ

Judicial, sito' na Praça, da' villa'

d'Ovar.

iias sanctificados, porque, sen-

tw-o, se fazem nos dias immediaq

tos se tambem não forem sancti-

ficados ou feriados, e sempre ás

Ovar, 26 de novembro de i907.

Verifiqueiacssctidu. -.

"b Juiz de Direito, i

Ignacio Monteiro.

O escrivão substituto,

Amadeu Soares Lopes,

(626)

 

'.ANNUNCIO v

r.“PÚBLlCAÇÃO

PeloJuizo de Direito da _Ço- !MW

marea 5digital" _e cartorin ?defesên- '

vão Coelho, correm eoitos de 3o

  

  
     

   

Ovar, 26 de novembro de t 907.

Verifiquei a exactidlo: _e

O juiz de direito,

Ignacio Monteiro.

O escrivão,

Iodo Ferreira Coelho.

(627)

 

DESPEDIDA

José Epiphanio Carvalho d'Al-

meida, pi'ofeSSor da Escola Mo-

vel Agricola «Conde Subena'», e

sua mulher, tendo de retirar para

Sabreu, concelho de Estarreja,

por motiVo da transferenciaada

mesma Escola para aquella loca-

lidade, veem por este meio agra-

decer 'a toda a população d'Ovar

a maneira bizarra, captivante e

affavel como os recebeu e sem-

pre os tratou, e as innumeras

provas de carinho de que foram

alvo, e offerecem a sua casa e os

seus limitadissimos'prestimos em

Sabreu.

Ovar, l de dezembro de 1907.

j. E. Carvalho arazmida.

Alda Bettamio Carvalho d'Almeida.

Associação do Soccorros !ainda omni.

Assembleia. Geral

Convido todos' ós socios“ d'esta

collectividade a reunirem-se hoje,

r de dezembro, pelo meio dia,

to horas da manhã, no Tribunal sua,,séde,_ em _assembleia,_ge-

ral afim' @case element' op corpos

gerentes para' o anno de igoS.

Não comparecendo a maioria

de socios, a assembleia effectuar-

se-ha no domingo seguinte, á

mesma hora, com os que compa-

i reçam.

Ovar,'_24 de novembro! de l 907.

I

#a @druid-ate_-

joao Maria Lopes.

 

Deposito_ de louças

e vidros'tlo Porto

 

M. M. Santos Adrião

Telephone 166

A massagista.“_sms 'si amaro

o

0

u

a

s

p

O

' .

Anakin_ É“? crivão do quintâ'oñiêio-Lopes dias a contar ,da ultima publi'da- Depósuo da Real Fábrica da

.-Egmpnutoge _ . , _correm editos de trinta dias, ção d'este annuuCLo. no «Diario Vista: Alegre; 'sagg'e'm, Mim.

   

   

      

 

  

 

Parslysia geral. . . 1. .

ngenmatísrno articular chroniço.

Doenças ignoradas . _. ; .

contados: da segunda publicaçg.)

meire na'. ?Diario @to

F'rveiñpês; ainda :os ingressa:-
dds incertos, para nat segunda

audiencia, do .mesmo Juizo, de-

poiside'ñrrd'o o praso dos :editos.

do Governo», citando os .interes-' renas.“ Matinha' Gana: g Deve.

sados Domingos Rodrigues da, um' ' i ' ' l

"311”, casad°ic°ln Maria Rodri- Grande son-tido em louçasevi-

"gues da Silva, ausente em “81 ”dros'êstraiiãeiros.' " " 'u 'i

boa' @almofada desconheçídaly eu Completo sortido em colheres,

Domingos d'Olive'ira Duarte: sol-F garras, facas_ é“ muitos outros a.
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snmêiíçíái Gitano àseãôao
verem accusar 'a citação e segui- teiro, menor, ?beri'emyiagem ”gás usb _ domestica: [dia

Palá.(Busu) pelo-.sm Domingos tem os mais terms dajústiñta- paraM'ãjríêtís. stádos-Únídosdo @reforçada de, granito com im-

'Rddríg'ues Neves', José' @fernandes

”da Graca :91__Jos-'.='_E9rmiidm. rara'

ajuda da compra de um csrrilhão de

sinos para 'as torres da egre'a de, J

;- sem

çãpiaviílsaiiem-*quê D. Tüeroõa

Adelaide. do Nascimento Ferrei-

ra Reis e' marido José Hermínio

Marquestd'mlveirav Reis, '

"tiiér't'lântes 'residentes ede'Wlâ

Enem-“para todos__os.termos ,at'é

linalhdo_ inventário ,por obito de

seu ;pac e sogroEtaueiseo .d'QLtu

veira Duarte, que foi do_ logar

cumpram-unem"'as

nogramma propria para collegiop

e hoteis. ' "

 
VENDAS mit jumo-s .a manso

4 LM...“ Q"
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V _A A João Romano Torres '-'W'QPWML _ñ
Dpsde ll da novembro de 1907 GUIMARAES (gl C' 11.2.' Rua da Alexia?? Montana., 120* de carvalho, ed“lior'“ ' "' ' 108, Rua dels. Roque, 110 .

› '
;1:

LISBOA

 

no #him ill ima' E msmo _usam_
'

158, Rua da Prata, 160
V

Traz em publicação:
I

' 7'ñtácnnnnn1ts '
'

A › " "SMA

*A ALA DOS NAMORADOS Tuberculoux »CML-Critica _dos mais
”Romance historico evidenlps a_ perñiciosos mqles da nasça

POR

ANTONIO DE mas JUNlUR* l ' '
I. Os Chibos'.-Il. Os predestinadoa-Í

Filipão ¡Ilustrada!

 

  

 

\Natur-en Tratado completoS.Bento “JW-“ÁMN dos comboios h_

P cn.” ch' ' " ^ de cnsinhaecopa
5,20 658 _ T \ - m'g 02m

CARLOS Blflunl' MAIA49

31.43“ «11,27 1!”” Tim"” Auctur dos Elementos de Arte Culinaria

    

Ill. Mulheres Perdidas - IV. Os De-
cadentes-V. Malucos'I-VI. Os Po-

l .Micos-VII. Saphioas.-Cada volu-
me 500 réis.

'

A gíria portuguaza.-Esboço Ade n"-

' ' ' ;ig ;Alberto Bec-

Cada 'fascículo . . . v. . to réis,

Cadatomo. . .. . . . .200 réis'

P3P““ Fasniwlo de 46 pag. illustradO, 40 réis~ Prnmway

 

. .245. 3.59 437
U-_Í'BÍW 6,16' v'

 

- Pa' ' '00 ' - ._. 00 ' dr. Theophilo

“w 7 .› ' ' A ,a _ Tomo-de 80 gluas ¡llustrado.2 réu ,. sa, m prq 3610 o _É” 3252 H2 (851? R$332?
'llnda a ohra constará a nl Braga' 4mm”" 5091.-93'3-'700'6'1-

7* -k Blu-v 10:10' 10m WW"" *m* l”"Caneío

 

_ A Mulher de Luta-Processo ruidoco'101' mm“
a singular. Poema de Goma 'IMLA LISBONENSE

     

    

  

, _ “5*“.
. _â l .500 réis.

»DE i' ae @numa PUBTO «Impreza de publicações economicas _ v o \ - l r ' " A
, _z « _ As lllll e uma nolles . ;

_ ,_,, ._ A A , 3;, mv. do Forno, ,5
: Antiga Casa Barlraml

d _MI-11:)RAS “étéan ' LISBOA CONTOS 'ARABES ' "n' _ u- _Mg-,o _a_ ç. awe d“ °°°-"'°'°°W Tm¡ em pubucaíao; _ Edição primçrosamenle illustrada. rc-,u ,a e'ñío 'à
. _. _ p.: _, cnh_ _ › ' -

'. vMa. e comglda Segundo as melhores¡
› * .¡

:;§›(lr - l 45¡ x 6,32- Tmñny. 0 Bonde da MOHÍBi-ChI'ISÍOâ :lições Francesas, pOr Guilherme Rm :LISBOA'
' " v ' l "_ I . ' . “ w v _ rigues.

1
'í 'V '* "° ' $737 J monumental mma“? de 0 mainr successo eu! leitura! A 5 ' ' . . .
u 10,10 11.54 Tramwny ALEXANDRE DUMAS 00 reis: cada fasclculo.~0ada mmol“Wal 1'5¡ T'm'” Edição luxuosamente illustrada 1°”. "9'5-

_ _ _ r3,19 R bído !axo _ V ' ' _ _ u“ _.____ ' 1733.1500 ~ ' 5

g :a: l ;1,à; ;Érarpgny “Solano de “5 Pagmas _ ' É“ ms_
t )

Sr - «nim a “TT-'1'2- *0111060 80 PIXIIIIS- - - 4 0 I'ÓÍS- . . z ' Sob a ¡Ilusch de Jeanldaureà"
h_ . 131??, _ümmãm J

E M P13 EZ A Cada tomo mensal de '10 folhas do!
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;..WIRMDLIVEIRA,LIMIT.” “NG“WÊ DAM
l Bmpolgante romance original do

 

paginas . cada uma, granêle form-to,

com 40; esplendidas .gçavnras, .pelo

003.-800 róls. '

Historia - de Portugal¡
¡ccnnun “mon A ' '

livraria Moderna - 95, Rua Angu”, 964

 

_ “amam.;zjrmé ..'*';-“""1““"' - : EDITURESJELEM a. c-_ ànàÀhreaTiàa a m “ ^ - MARAVILHAS DANATUBEZAl '. ;00111396946 del 5 partos, a tabu: _'

' " A Mulher do Bandido, Com-_›' › -  A '_ '_ panheiros no Amor, A Da-g
“

› ma daLum. Negma l “0m, ~ , A . _ , dessa de A su e A Bailarina

' "'Iíe'bisíd manufatura“ da (lppra.
~

r* = 'Ilhlsfraçõas do Silva o Souza
cada .ngmero. com !suplementos-

¡âmgâlàogjmswmsmaqa o CRIME DE_ RWECOUBT* NOVO DICCIOMBID'

R. M cabal Saldanha, N(o HOMEM E os www A Í"
Bõbcrlpção popular das um 1mm., lim-publicação:

nas e do reinomñlnial, edição portugUB-i ,CA:a lar 's' . ' .
guns "mmeme :Ilustrada

R_ mam” um"“ea réis- cada Fascículo'mnsal a 300¡ ' _
_ _réis eada- tomo mensal. Asslgnatura per_ de EMILE RICHEBQBIIG;

'Cadernetu seminal' de 18 ppginu. 20 k .»animam na “de da empreza. A Cm¡ tomo'menul'om' broehnnym .E**
*M í' E

Lagr-Imas de Mulher
;Romance [Ilustrado de

' “- ' #LISBOA-

     

Lindísqimo fumaça dmmalica ENCYCLOPEDmO ns_ Jllllall castelhan-

- _ ' ; ~ .
de Elüie Berlhet _ ' l ?aderneta setlnanalbggcàgrgpg.'_ j &- ILLUQ'rmmo omo mansa em. 4.- .« lD- 991W“La Mancha- ATBMIH un swmn: . ~ › - _ ›   

DE
Francisco d'Almeidaw Í" 'Aventuras extraordinarias de tres fugitivo:

A! , . r , por Victor 'lissol e Gonslanle Amém' 'Fascic'úlm 50 réis-Tomo. '250 réisCERMAN'PEÊ? l msm com www . -- .' " '“"' _ om¡ ,na gm", de' gnu.” “mt Empreza Editora Costa Guimarães .l C.“5323,51 3gblmdagvolnme br. 200" ~
Avenidg da Lgbardade¡ .9

~mm¡390m¡ › '- De cada uma d'eslas publicações: nlsnoA_ . . | Fascículo ide lô pag. . . . 20 réis

vaEv-masmm ~
Bibliothecd 'd'e cáÀhecimenws uteis

_. '_ Gomes; _ emma
_ Chiado, 61-.LÍSBOA.

 

_ Todas .asi lillmlmas- 'f
¡.° volume

Historia da lítteãtura. 'hespauholn

 

Tomo de BOpagmas. . . . 400 réla "

Manual da casinheíra
Muilõc util a todas" as mã--s de familia.;

 

FIEL/0 TIIECA SOCIAL OPERA/?Il

Rua de S. Luiz, 62 PARTE I-Litteramra aràbico-hespanhdl.

LISBOA
PARTE Il-Litteratura'hespanhola desde a

?viação da 'lingua até ao ñm do'sequo

[PARTE llI-Litteraxura. hapmhdlrduklo
A ñm d_o seculo XVII até hoje. Y_
PARTE lV-Liuemuxa hespanhola nom-

' culo XFX~Pbcsia lyric¡ e dramatica:

l ill
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