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Sem, a mais peq ;enína sombra de ezajero, a viajem ao Norte dos ministros do interior

e da guerra assumiu proporções, inesquecíveis, de verdadeira gloriiicaçao. A Republica que,

vao agora para vinte anos, no Porto teve o seu primeiro encontro sangrentoeom a monar-

quia, domingo, foi na capital do Norte consagrada por milhares de bocas e milhares d'alinas

 

sem conta.

Nunca se viu espetaculo mais impressionante e grandiozo, nunca subiram mais alto as

qualidades afetivos e o espírito d'ordem deste nosso admiº—avel povo.

Feita em Lisboa, pela bravura e desprendimento heroico da força armada e do povo.,

consolidada, la, por o querer e sentir formidaveís d'uzna grande e altissima capital, veio ao

Porto colher triunfante as

Mondego.. , , ..

A Republica

palmas, as flores, a dedicação—para tudo!—das províncias d'aquem

lanca raizes profundas, penetrou ate ao coração da esíinje popular, elevan-

do-o a radiozas esperanças, e como alicerce de seculos ao calor das ovacões da nação inteira!

VIVA A REPUBLICA PORTUGUEZA!

 

Tenham
 

lªergonhal

 

Ora é assim mesmo. O snr.

governador civil de Bragan-

ça, dr. João José de Freitas,

caracter lídimo e austeríssi-

mo, intelligenciu culta e luci-

da, ao receber a adhesão in—

condicional c desinteressada

de certo reverendo cacique,

que durante a monarchia se

tinha farto de calumniar e in-

famar os republicanos e a Re-

publica, corrompendo pelo fa-

vor á custa do Estado e es-

magando com o arbitrio e dos-

potismo, seguro de impunida-

de, respondeu do modo mais

justo e adequado.

O telegramma de adhesão

fôra: -

Freixo, I—Saudo V. Ez.-

Adm'ro, desejando todas as

prosperidadcs ao novo regi-

me. Reitor Benjamim Fer-

reira.

E a resposta:

Bragança, 1 — Não accci-

to nem preciso da sua act/ze-

são. Tenha vergonha. João

dolªmitas.

Ora é justamente a respos-

ta feliz, que merecem todos os

. «Wen

, unread

reverendos e não

pôr do bôlo em favor da afí-

lhadagem, tendo comido on

deixado comer a ração, que

ao povo pertencia e com se-

crificio ia pagando, compran—

do votos e corrompendo con-

sciencías. pretendem enxova-

lher a Republica, trazendo cá

para dentro todos os vícios e

habitos da vida velha.

Encanecídos na crapulagem

não podem regenerar-se, por

que o não consente o prolo-

quio. E porque não podem to-

mar andadura, é forçoso apo—

sentei-os de effectivo serviço

e dar-lhes com a porta na

cara.

*

* *

Ila por esse paíz fôra mui-

tos caciques, que nada apro-

veitaram materialmente com

as delapidações do thesouro,

antes, para alimentar vaida—

des hypertrophicas e para.

noicas ambições de mando,

sacrifícaram a politica parte

ou toda a sua fortuna pes—

soal. Mas em proveito de

quem ou de que a gastaram?

em melhorar as condições

materiaes do seu ríncão? em

levar a luz da ínstrucção aos

meandros escuros dos cere-

bros brancos da arraia meu-

du? no estabelecimento de

hospítaes e asylos para em-

paro da míseria doente e des-

valida? Não; no trafico da

escravatura branca, na crea-

çâo cuidada de uma clientela

submissa e inconsciente. que

eu. que. uma de que dose e vote, como quem se liª

vra d'uma bum. Assim eram tos, aduzindo razões,
alçapremados ao logar de de-

putados, suprema aspiração

de creaturas desmíoladas. E

alli, na camara legislativa,

aphonicos, ignorantes por esº

tupidez ou preguiça mental,

votavam, sem licença para crí-

tica ou dissentímento, as si-

necuras, que o cacique-mor

ordenava. Ladrões uns; ou-

tros cumplíces; todos desho—

nestes.

Só teem um caminho a se-

guir: metterem-se em casa con—

trictos e envergonhados Os

seus soldados, esquecendo as

velhas praticas, cerrarão fí-

leíras sob commando mais

idoneo para aprender o exer-

cício do bem e da dignidade

em proveito da Republica.-

Soldado Raso.

o DIVQRCIO
Tem-se dito e tem 'se escri-

to, invocando inumeravel fiei-

ra d'argumentos, que o di—

vorcio é um mal social, como

dissolvente que o aouzam da

familia, e que, portanto, acei-

tal-o é dar direitos de cidade

ao caos familiar, orijem, como

cauza, de dezorganização e

depraviiçào saches.

 

Ora invocando argument—'

.____,,7.

pondo

dilemas, tem-se sobre o assun-

to, devaneado romance e não

feito historia; nesse erro tem

incorrido, ironia das palavras,

o mesmo pozitívismo; não,

abstraindo de raciocínios á

priori, nada autonza e. carro

gerem o pobre divorcio com

as culpas e o odiozo do afrou—

xamento dos laços de família.

O divorcio, como se sabe,

eziste na maioria. das nações

da Europa. sem influencia ma-

letica que tenha sido notada,

até hoje. Ha. em França.—

desde poucos anos «paia onde

a constituição da família é

pouco estavel, é certo, mas

onde esse defeito pertence não

ao divorcio, que tem actuado,

lá, como moralizadar, mas ao

estadio brilhante de civiliza-

ção burgueza, tendo como

efeito a leviandade de costu-

mes. Eziste na Alemanha, na.

Austria, Hungria e na Russia;

em nenhum dos trez ímperíos

notoriamente conservadores e

rclijiozos se contando como

factor de imoralidade, dissu-

lução e Vida precaria da fe-

milía.

Teem o divorcio & Suissa,

a Holanda, &. Suecia, parece

de vida familiar modelo; ha

na Inglaterra o divorcio, que

não ofende nem diminue &

esplendida e bela. solidez da

familia ingleza.

Na maior parte d'estas na-

ções o divorcio é já uma ve-

lha conquista do espírito ii-

beral, houve tempo, poi's, de

o pôr a prova., de lhe dar &

sanção da pratica, condena—

toria ou aprovativa. Não é

uma. experiencia perigoza, por

constituir uma inovação, é um

facto de dilatada e constante

vijencia, de não dificil apre-

ciação quanto á. sua. influen-

cia e aos seus efeitos.

Ora. a. verdade é que nesses

paizes, estando em uzo o di-

vorcio (com motivos equiva-

lentes, quando não mais faci-

litadores que os do recente

decreto portuguez).ninde se

não encontrou que nena esis—

tencía prejudicasse muito ou

pouco a solidez da familia.

Nem na França, nem na Suis-

se, nem na Alemanha, nem

na Holanda, nem na Ingla-

terra, nem na Suecia—em ne-

nhum paiz -—se viu derivar do

divorcio o esfaoelamento da

familia.

Vendo, em anos seguidos

d'observeção, as consequen—

cias pratica: de sua influencie



 

legal, ninguem poude asseve-

rar, baseado em provas, que

o divorcio fosse um mal so—

cial; antes, e neste cazo, fir-

mados em referencias de ine—

quivoca importancia, muitos

publicistas, da experiencia,

teem extraído a observação

de sêr benefico, sob o ponto

de vista familiar, o divorcio.

Em Portugal—o futuro o

comprovam—não hade cair

a regra, estejamos certos.

A familia portugueza, tão

digna e de tão acendradas

virtudes, nada vae perder com

a nova lei; como até agora

continuará. a sêr modelar o a

fornecer o inezaurivel filão de

merecimentos sociaes da raça.

Sob este ponto de vista, o

mais grave, não ha que te—

mer, a experiencia esta feita

em diversos povos e em d fe-

rentes latitudes, para nos dei-

xar tranquilos quanto á. in-

destructibilidade do laço fa-

milial no nosso pais, e quanto

aos agouros d'irreflecsão que

certos pessimistas invocam.

Para aqueles que um mao

destino fez vítimas do dogma

indissoluvel do matrimonio—'-

pobres vitimas de diferentes

cauzas que constituem, feliz-

mente, uma amargurado. ex-

ceção—para os reprobos do

casamento, o divorcio é uma

reparação da justiça.

Mulheres que encontraram

no esposo o escroc sem digni-

dade, o algoz sem coração,

o pervertido sem vergonha,

teem o direito de quebrar as

fgargalheiras que as prendem

s infamação ou à desventura

sem dezanuviamento; era bar-

baro, era ignobil, mantel-as,

eternamente, amarradas a um

pelourinho.

Maridos que recebem da

tª.—Éompanheira a infamia d'uma

traição indevida, espozos que

são as-vitimas dos destempe.

ros impossiveis d'uma mejera,

seria horrorozo e imoral, ein

homenajem a um dogma anti-

natural, obrigal os á. conser

vação, para todo o tempo, de

laços repugnantes e martiri-

zadores.

Genius incombinaveis e

agressivos, temperamentos e

“maneiras que em absoluto se

repudiam e dilaceram, não é

humano, não é sensato, não é

atendivel, torçal-os a coabita—

rem constantemente e sem-

pre, para agravamento, uni-

camente, da má. estrela que,

por equivoco, os fez unirem—se.

Disformidades or gan i c a s

sem remedio, tornando a vida

em comum um inferno de

toda a hora, unidas, como no

mito da tunica de Nessus—o

morto agarrado ao vivo—á

'aaude, ao vigor 'e equilíbrio

iizicos, ao sangue moço, não

'— é um clamorozo, inultra-

'passavel tormento . . .

Todos os seres teem direito

é felicidade e á. harmonia do

“desenvolvimento e expansão

intimos, não se deve escravi-

'zar o homem ou a mulher,

inpedindo-os, individualmen—

te, de viver por si. Se o di-

vorcio é a condição de respi-

rarem dezoprimidas creaturas

ªeguaes a nós, intanjiveis pelo

seu direito, não menos valiozo

que o nosso, se assim e, reco-

lhe-ªªª! vªi ª aceitªria

   

          

  

  

  

   

   

 

   

uma lei dando-lhes possibili—

dade de mudar de vida.

Quanto à moral: -—todos

nós conhecemos a dissolução

que acompanha quase sem—

pre as separações, garantias

sem saída da lei antiga, e to-

dos ,nós temos assistido ao

ignobil espectaculo da Men-

tira, pedra angular da vida

de familia nos cazaes divor-

ciados . . . na intimidade e uni-

dos e leaes... deante d'extra-

nhos.

___-*
_—

Voluntarios Ovarenses

Todos sabem já— que todo o ci-

dadao válido é obrigado d'ore

avante & ter instrncção militar.

Podem todos recebel-a sem

prejuízo das suas occnpsções quo-

tidianas alistaudo-se já n'este cor-

o.

P Attendendo a varios pedidos

que me teem sido feitos declaro

que o alistamento fics permanen—

temente aberto no Centro Repu-

blicano, das 7 ás 9 horas da tarde.

Eduardo A. C. Marrecas Ferreira,

Capitão do S. do Estado Maior

reformado.

N. B. Convido já todos os

reservistas a alistarem-se sem de—

mora, pois que estes teem moto

a lucrar com a instrucção militar

que receberem já, visto que vao

ser compellidos brevemente a to-

matem-n'a.

Marrecas Ferreira,

Capitão.

 

mauriuno

O «Jornal d'Ovar» continua no

uso da uma liberdade concedida

por a monarch a—a da lagrima,

que a Republica respeita.

Usa, porém, d'uma outra—a de

mentir, o que não é justo.

Não vale a pena põr-lhe todas

as mentiras, em relevo; isso convi-

nha-lhe porque lhe dava corda

mas tomava-nos o jornal todo,

Vamos pozs as de que elle faz

cavallo de batalha.

Em artigo de fundo—que hon-

ra!—atira-se ao mandante do mu-

n cipio ou n & vontailinba q-i -

sempre lhe conhecemos, por calm

d'um rêgu coimeiro q ie a na na

re, so.ic.tado por a hydraulica e

por varias interessados de todos as

côres politicas, mandou limpar.

Podemos garantir em contrario

a tudo o que o «Jornal» diz, o

seguinte: .

Lº Que o presidente do muni-

cipio é dos proprietarios das Ls-

vourinbas talvez o que menos

area lá. possue.

Uma tia do Ser. Dr. Soares

Pinto, por exemplo, tem lá mais

terrenos.

2! E' absolutamente falso que

o aqueducto quando obstruída com

se directa ou indirectamente qual

quer damno aos predios das La

vourinlias, por os quaes nem se-

quer passa.

3! Que todos os conn'nantes,

absolutamente todos, limparam os

seus eutestes, faltando apenas fs—

zel—o a Camara em terreno carna

rario e onde portanto ninguem

mais tinha o dever, ou sequer o

direito de mecher. -

4.º Que o empregado da hy-

draulica obedeceu exclusivamente

a ordens dos seus superiores

perfeitamente legaes.

Quer o «Jornal» que todos os

vogaes da commissao sejam res-

ponsaveis por os gastos indevidos

do dinheiro do municipio.

Parece-nos que isso 6 até de

lei mas se não for cremos que os

actuaes acceitam isso de boamen-

te. Quer o «Jornal» que isso sir—

va de regra para as camaras tran-

sactas? Veja lá.!

Toca : rebate com a sanfona

dos impostos por eau» de postu-

rs «ainda na elites." e u-

  

  

    

  

 

  

   

   

  

                  

   

      

   

A PATRIA

bão. Tem razão: todo será pouco

para se lavar. . .

Quer saber porque as demissões

e suspensões foram a «bem da

Republica»?

E' facil e admira que o college.

com a sua habitual esperteza o

não tenha percebido.

E' porque tudo o que é acabar

com abusos, com favores a caci-

ques feitos ao abrigo de funcções

publicas com jogos politicos in-

confessaveis é a bem dessa obra

de moralisaçâo que se chama Re-

publica.

E' tirar o pôdre e pôr o são.

Doe? Paciencia. Mas o remedio

é este e não ha volta a dar-lhe.

 

& Misericordia

Nao ha duvida, que a Miseri-

cordia vae ter campo vasto. onde

exercer a sua acção, e é verdade

tambem que o partido republica-

no vae cumprindo a lis-de cum-

prir integralmente todas as pro-

messas, que fez anda quando me

recia a irrizão dos gras bonnets

da politica, porque se imaginava

que a republica estava longe. En—

tao. como agora, o nosso partido

estava largamente representado

na gerencia da Misericordia na

falta de quem nao tinha querido

pertencer á. Irmandade ou se ti-

nha escusado de a servir. Então,

como agora, os cidadãos republi-

canos, que fazem parte da Meza,

deixam completamente fôra da

porta da Associaçao as suas ideias

ou sentimentos politicos.

Sem mentores nem suggestões

alheias, que de resto chegam

sempre tarde, o partido republi-

cano cumprirá o seu dever; tra-

balhará. na Misericordia, como

em campo neutro, onde todos

podem, sem quebra de principios.

se os haipor ahi, exercer a bens-

merencia. Mas é forçoso que se

não tente resuscitar uma ques-

tao, lastimavel sob todos os pon-

tos de vista, não e sendo menos

pela revelação flagrante. que fez

da nossa carencia de educação

civica, disciplina mental e cultura

geral.

A Misericordia já. não cabe

nem morre. mas, para medrar,

necessita que todos lhes levem o

seu obulo.

O hospital vae passar para a

sua admnistração e começar &

«atisfazer o melhor possivel, den

to dos actuaes recursos, as na

ces—i dades do concelh !. Pouco ou

nada do actual mobiliario e rou

pas pôde servir para a nova ins-

talºaçao, pois o que existe está.

sujissimo e é pauperrimo, necessi-

tando alguma ceisa, que se apro-

veite, de larga beneliciaçao. Cal-

cula-se com erro por defeito, que

a M-sericordia precise de gastar

um conto de reis n'essa acquisi-

çâo, não tendo verba, que a tal

possa applicar. Appella novamen-

te para a caridade publica, crente

na inexgotavel caridade dos nos-

sos patrícios. Formou-se uma

commissao para angariamento de

dinheiro para compra dos obje-

ctos necessarios, sob direcção

technics, os quaes offerecerá á.

Meza. Acesita e agradece donati-

vos em dinheiro ou material, taes

como roupas, etc. Tudo e mate-

rial será escolhido de modo a

servir para a installação do hos-

pital em ediiicio novo. A commis-

sao é composta dos seguintes ci-

dadaos:

Dr. Antonio dos Santos Sobreira

Antonio M. Gonçalves Santhi'ago

Ernesto Zagallo de Lima

Dr. João Maria Lopes

Jose Ferreira Malaquias.

 

'Siiliscripcâo para & insisllscão do

hospital ili Misericordia

(A. Pannª, . e o e 105000

 

“Salve, _Patria!

Dessbrochou, emfim, heroica-

  

  

 

  

  

  

  

  

-sentimo-nos foi-te

   

mosto. as sem querido tenis,.

a flôr ha tanto tempo regada com

o sangue dos martyres. quer n*es-

sa gloriosa revolta de Bl de Ja-

neiro, quer com os horrip'laiites

martyrios onde o grito libertador

era abafado pelos supplicios de

Timor, pelas prisões infecta—3, pela podem

putrida lama das enxovias, inferno

das almas que professaram o Ideal

redemptor da libertação de um

Povo que, para todos os elfeitos,

no campo da Razão, na arena da

Verdade, reclamava a emancipa-

ção a que desde remoto tempo

aspiravs: & Republica.

A monarcbia, essa velha car—

cassa que tudo deprime e abate,

esse craucro, hade ser banido de

todos os estados.

Ia esphacelando uma nação que

já. foi grande, respeitada, quando

nos aureos tempos de Vasco da

Gama e Cabral introduzia pelo

vasto mundo a civilisaçao. sendo

até cognominado. de Rsiiha dos

Mares; is.-a contaminando pustu-

lentamente, corroendo, envilecen-

do-a, até 15. hora santa do grito

redemptor, sabido de todos os co-

rações portugueses, que a derruba-

ram, anniquilaram, e com ella fi-

zeram ruir to ios os monumentos

da sua iufamia.

Foi o povo, talvez esse povo

Onde os nobres por hereditarieda-

de julgam não pulsar sangue azul,

que se enfileiron ao lado da Ver-

dade e da Rizâo, do D reito e da

Justiça, combatendo com tenaci-

dade estoica. com () desassombro

da valentia; foi o povo incompa-

ravel quem a libertou do jugo op-

pressor e retrogrado dos tyrannos

sacrificando a propria existencia

em prol do Ileal alevantado que

tem por lemma: —- L'berdade,

Egualdads e Fraternidade.

O grito sacrossnto da Republi-

ca echoou em todos os corações

portugueses sedentos de just ça;

e no velho Portugal uma vergon-

tea desponta alegremente, altiva,

libertadora, fecundaute, espargin-

do Luz.

A negra seita do jesuítismo que

fez arraial ue Patria de Camões

essa criminosa lejiao de aves de

rapina. que assassinam e roubava

miseravelmsnte centenares da fu-

mil as, era, ultimamente, e creio

que em todos os tempos fOI, o

mentor desastrado que guiava

Portugal ao desprezo e ao crime.

Ella foi, como tudo o que é

perverso e abjecto. arre'gando no

esp r=to popular o odio incom-

mensnmvel que a sua nauseabun-

da doutrina concebia, odio que a

fez destru'r, arrastar até á fron.

teira, para lá. da qual já us.; in-

fecciona com a podi-nian da sua

moral a patria portugueza.

Oorujas repelleutes, cab sbsixos,

tetricos, deixando o horror na

sua passagem e o odioinveterado

em muitas almas, lá. se foram os

miseraveis que, para os creditos

da religião catholica, deviam azor-

ragsr-se em plena praça publi-

ca. . .

Agora que Portugal vive, ago-

ra que a Patria-Mãe diresce sob

os influxos da Vida Nova, senti-

mo-nos feliz. orgulhoso e, congra-

tulandonos com esse grupo de

heroes, de libertadores, de santos;

para somar ás

proeminentes figuras da libertação

patria. ao povo portuguez, a nos-

sa admiração, e nosso respeito

pela Republica que, por innume-

ros motivos, desde a mais tenra

idade aprendemos a venerar cºmo

uma coisa propriamente nossa.

Salve, Patria!

Mundos,—X—910.

Ellas Gavlnho.

 

CONVlTE '

Da Commissão Auxiliar das

Escolas Moveis e do Centro

Escolar Republicano d'Ovar.

Moveis pelo Metodo joão de

Bem, destinada ao ensino gra-

tuito d'analfabetos menores &

ediiltoa. peça a todos a: gªta

  
   

Devendo abrir brevemente as

aulas da missão das Escolas

 

soas que pretendam sêr alunos

da referida escola. se inscrevam

desde já no [l'lU'O res/wtíiio, pa-

tente no Centro Rrpiiblicano

tdas as noites. das 0“ ás 8 ha-

ras da noite. Pelas creanças

assinar a inscrição

qiiaesqiier membros de suas

famílias.

A escola é gratuíta,fornece

aos alumnos ini/jentes algum

material escolar gratuito, e

oferece no fim do ano letivo

premios escolares de aplicação,

assiduidade e bom ezito.

Pelo Centro Escolar Republicano,

Luiz Neves.

Pela Comissão local Auxiliar das Escolas

Moveis.

Antoni () Valente.

 

PEREIRA DIAS

Desfazendo vis calumnias, geradas ns

má fé do jornal d'Oziar, que, na mania de

sua i'ndepmdmcirx ou na cegueira da sua

amo/potencia e ommkri'erirl'a, resultantes da

bydrophuhiu politica de que foi ha um me;

atacado, as fez correr mundo com grande

gaudio seu, transcrevemos os seguintes do-

cumentos com que se prOVu que o nosso

querido amigo e digno vereador da Camara

Municipal snr. Manoel Pereira Dias nunca

renegou a sua nacionalidade e que a com-

menda, em questão, lhe foi conferida pelo

governo poriuguez.

EiLos:

1.0

Consulado de Portugal no Pará. Cer-

tibco que do competente livro a ti.! lll do

registo de actos publicos d'cstc Consulado

no anno de 1902 consta que 0 am. Com-

mendador Manoel Pereira Dius, commer-

ciantc d'esta praça e actualmente Presidente

da Directoria da Real Sociedade Portu-

gueza Beneficente () cidªdão portuguez e

como tal consta n'esta Chmcellarin Consu-

lar a sua inscripção no livro'i, ll.' [49

verso das declarações dos subditos portu-

guezes de manter a nacionalidade do seu

nascimento de conformidade com o art. 1

do Decreto de is de maio de 1890 amplia-

tivo ao de 15 de dezembro de 1899 ambos

do Governo Provisorio dos Estados Unidos

do Biszil, a qual declaração e do theor se-

guinte:—Declaro ou abaixo assignado Ma-

noel Pereira Dias, commercianie, casado,

de 3! sucos de idade, filho de joão Pereira

Arrom e Maria Corrêa Dias, natural da fre—

guczia de S. Christovam, concelho d'Ovar.

districto de Aveiro, reino de Portugal, que

quero permanecer na nacionalidade do pais

do meu nascimento. Para, 30 de dezembro

de i890. (assignado) Manoel Pereira Dias.

Estavam duas estampilhas dos emolu-

mentos consulares ambas no valor de lhoo

réis moeda portugueza com o averbnmento.

Tnbclla n.0 73. Lançado no livro de recei-

ta! sob n.º i:535. Pará, zl de maio de

I902. (assignudo) R. Franco. Em fé do

que e para constar onde convier mandei

passar o presente em que me sssigno. Con-

sulado de Portugal no Pará, 9 de outubro

de 1903. (assignadoi () Cbsncellcr Vice-

Consul encarregado do Consulado José Cur—

los de Rocha Franco.

(Este documento está devidamente legs-

banda).

2.0

Airli'm'rlerib das Negociar do Reina—l.“

Repartição—LP 31 —N.º zi.

lll.niº e Ex.mo Sur.

Tendo sido conferida por derrete de I9

de janeiro corrente u mercê do grau de Ca-

vallciro de Ordem Militar de Nosso Sen

nhor jesus Christo n Manoel l'ereiríi Dins,

commerciante e proprietario, encarregame

o Ex.mº Ministro e Secretario (“Estudº dos

Negocios do Reino de assim o participar a

V. Emª, em resposta ao officio d'essi: Go-

verno Civil de II do referido mes e slim

de que V. Ex.“ se sirva fazer constar no

agraciado, que, para gosnr da referida mer-

cê, deve solicitar d'esta Secretaria d'Estado

a expedição do competente Diploma de en-

carte, na conformidade da lei e nos termos

do Decreto de 24. de dezembro de 1891.

(Diario n.“ 1941 e 4 d'outubro de 1894.

Deus Guarde a V. Ex.“ Secretaria

d'Estado dos Negocios do Reino, em 35 de

janeiro de 1899.

Ill.mn e Ex.mº Snr. Governador Civil

do districto de Vianna do Castello.

Arthur Fevereiro.

Estes dois documentos encontram.”

n'est: redacção, onde podem ser examina—

do:.

Oi

Para quem conhece a nobreza de cara-

cter do snr. Pereira Dios desnecessario se

tornaria a transcripção d'esics documentos,

pois todas as pessoas de boa fé nunca pu-

seram em duvida a sua qualidade de portu-

guez e vsrciro; mas lazemol-o para, A face

de documentos, quebrarmos os dentes 1

meia duzia de perigosos calumniadorel que

pan shi vagueiam.

 

Camara Municipal

(Sessão de 7 de Novembro)

Brucutu todo! os vereadores.
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Acta da sessão anterior, appro-

vada.

Expediente.

()liicio da Companhia dos Ca-

minhos de Ferro Portuguezes, ac-

cusando a recepção d'outro em

que a Camara lhe communicava

que o feriado municipal no con-

celho é no dia 1.0 de Maio. In—

teirada.

Outro da mesma Companhia,

participando que o pedido da Ca-

mara relativo ao estabelecimento

da antiga passagem de nível em

S. Miguel d'Ovar, vao ser exam:-

neda, devendo a respectiva deci

sao ser tomada brevemente. In-

teirada.

Outro da Camara Municipal de '

Sever de Vouga agradecendo o

convite que lhe fôra feito por esta

Camara para a festa realisada

n'esta ' villa no dia 23 proximo

passado, na qual não podia fazer-

se representar, visto só no dia 28

do mesmo mez haver tomado pos-

se. Inteirada.

Outro-da Camara Municipal de

Aveiro, enviando editaes, em que

faz publico que a «Feira de Mar-

ço» terá de futuro o seu começo

em 19 do dito mez, terminando

no 1.0 domingo d'abril, pedindi a

atiixaçao dos mesmos. Satisfeito

o pedido. . _

Outro do provedor da Miseri-

cord'a d'Ovar, acompanhado de

copia de parte da acta da sua

sessão extraordinaria, realisada

em 1 do corrente, na qual delibe-

rou acceitar a immediate adminie'

tração do hospital d'esta villa,

com todos os seus rendimentos e

um subsidio da Camara que ou-

bra o deficit. havendo—o, acneztan-

do egualmente o legado Ferrer,

com todos os seus beneficios e

encargos.

Pelo presidente foi apresentada

a seguinte proposta:

A Camara Municipal cede a ir—

mandade da Misericordia d'este

concelho, com as condições e obri-

gações abaixo exaradas o seguinte:

' 1.0 O edificio do hospital, pro.

visoriamente, apenas emquanto a

irmandade não possuir por qual-

, quer titulo outro edificio apropria-

do para esse fim. Logo que 0 pcs-

sua tica o ediiicio, ipso-facto. na

posse da Camara, não podendo a

irmandade dar-lhe outro destino

emquanto possuir, sem prévio ac-

cordo com a Camara. A irman-

dade obriga—se a. conservação do

edifício e a fazer-lhe as obras e

reparos para isso necessarios, a

sua costa. bem como a pagar o

seguro contra fogo, emquanto es-

tiver de posse d'elle.

2! As inscripcões e rendimen-

to que constituem o fundo espe—

cial e privativo de hospital; caso

seja necessario modiduar os aver-

bamentos, a despsza fica a cargo

da irmandade.

&' O legado deixado pelo Pa-

dre Manoel Eleano Gomes Fer-

rer com todos os seus encargos,

como a Camara o recebeu. 0 pa—

gamento dos encargos que termi—

nam este anno, por ser o 30", ti-

cam a cargo da Camara, que tem

verba votada para esse fim no

orçamento. As mod doações por

ventura necessarias nos averba—

nientos das inscripções são, por

conta da Misericordia.

4.º Todo o mobilario, roupas,

utensílios, instrumentos cirurgi.

cos do actual hospital, que, como

todo o resto, será recebido por

inventario, assignado e rubricado

pelos presidentes, secretarios e

thescureiros das duas colectivi-

dades, tirado em duplicado, doan—

do um para cada uma d'ellas.

6.0 Gastando-se actualmente

1:4006000 réis em dietas, recei-

tuario, roupas e 'mobiliario para

o hospital, o que, junto com o

seu rendimento especial, perfaz a'

dospeza total de 1:8505000 réis,

calculando que a Misericordia ue-

ceasita d'ampliar a beneâcencia

hospitalar de um terço, a Camara

dará. um subsidio annual nunca

excedente & 1:4005000 réis. quer,

nominada com o rendimento da

Misericordia, perfaca a quantia de

9:5005000 réis, não podendo a

Misericordia desviar para outro

reino do bonoticenme nenhuma

W de hesite humilde! m'

quanto o seu rendªmento não ul-

trapassar esta quantia. Este subsi-

dio annual será. pago em 4 pres

taçõ as triinestraes.

6.º A irmandade será obriga—ia

a communicar á Camara todos os

legados que receba para fundo do

hoSpital, dentro de 30 dias a con—

tar da sua recepção. A irmandade

einquiinto receber o subsidio da

Camara apresentará. na l.' sessao

camararia de dezembro, um ba-

lanço indicando o movimento do

fundo de bineficencia hospitalar,

descriminando & receita e sua ori—

gem, a despeza por artigos em

globo, isto é, pessoal, dietas, re-

ceitas, etc; e caso tenha augmen-

tudo o fundo quer por legados,

quer por saldo ou qualquer outro motivo, qual o anginento e a sua

origem, bem descriminados.

7.“ Se a irmandade se disso“.-

ver ou fôr dissolvida, & camara

receberá o que tiver entregado

ou o seu equivalente e qualquer

segmento que por ventura haja

no fundo de beneficencia hospita

lar. *

Esta proposta foi unanimemen-

te approvada, assun como fºi logo

approvada esta parte da seta,

para todos os effeitos legaes.

Requerimento de João Lopes

da S.lva Pinto, AntonioPaes e

Silva e Joan Bernardino Tavares,

todos da freguezia de Vallega, rev

clamando contra a pertença mu-

dança do ponto de salt da do

aqueducto existente na estrada

ou caminho municipal denomina-

do da «Codiceirai, da mesma fre—

guezía o que prejudica os predios

dos reilamantes. A camara en—

carregou o presidente e vogal

Oliveira Lopes de examinaram o

local em questão, ficando auctori-

eados a dar quaesquer ordens ur—

gentes sobre o assumpto.—Man'

Iduu a informar varios requeri-

mentos, pedndo alinhamentos e

licenças para depositar materiaes.

-Proposta da Vaccum 0.1 Com-

pany, compromettendo-se a' for-

necer a camara 4:000 litros do

petroleo americano, anualmente.

ao preço inalteravel de 80 réis o

litro em caso de subida, e susce-

ptivel de baixa quando ella se dê,

fazendo ainda um desconto de 2 ºf,,

a 30 dias.—A estudar ao verea—

dor do respectivo pelouro.—Pro-

pôz () vogal Fernando A. Perei-

ra, que se nomeasse um fiscal pa-

ra, além de outros serviços, fazer

cumprir as posturas municipaes.

—Esta proposta ficou sob a me-

za afim de ser estudada “devida-

mente.

Propôs o presidente que se

desse cumprimento ao accordam

da commissâo districtal n.º 3023,

de 5 de outubro de 1893, que

mandou demolir os palheiros exis-

tentes no antigo largo de «Maria

Pia», hoje Machado dos Santos,

na praia do Furadouro. A camara

encarregou o proponente de se

entender, a tal respeito, com os

proprietarios dos ditos palheiros.

afim de a informar, na proztima

sessão, do resultado das anos d.-

lgencias.

Pelo &scal de cantnneiros e'

mestre d'obras Manoel Bernardi-

no d'Oliveira Gomes, foi dito que

não pod a fiscalisar os trabalhos

dos cantoneiros e demais pessoal

jornaleiro. não só por falta de

saude, como por ser insignitioan-

te o seu ordenado, pelo que pedia

a sua demissão.

Sendo-lhe ponderado pela 0a-

mara que elle ainda nadaphavia

reclamado sobre o seu vencimen-

to, que ella não teria duvida em

segmentar, novamente disse aquel-

le, que não podia continuar o ser-

viço camarario, devido nao só a

falta de saude, como tambem aos

seus aifazeres e negocios particu-

lares, em Vista do que foi resol-

vido dar-lhe a demissão pedida.

Em harmonia com o disposto

na lei de 6 de junho de 1864, re-

lativa a contribuição do trabalho,

deliberou fixar as taxas seguintes

para a remissão da mesma con-

tribuição: cada individuo, 300 réis

-carros de bois e outros vehicu-

los, 16000 réis—cavallos, cada

um, 300 réis—burros e demais

bestasdo carga, 160 réis cada.

milagres gruªs» rs: mit

 

   
   

     
   

   

  

  
   

  

  

A PATRIA

3 mezes os subsidios de lactação

em tempo concedidos 'l Francºsca

Maria Soares, d'Esmorªz, e Pai—

mira da S'lva Biscaia. d'Ovar.

Auttorisou o presidente a se-

gurar o novo ed ticio das ca-leias

em 7 contos de reis, e bem assim

& assignar diversos mandados de

pagamento.

MCI/Hilº

 

 

Fazem annos:

No dia 13 o snr. Arthur Fer-

reira da Silva.

No dia 14, a snr.ª D. Maria

Gomes Carrelhas Aleixo, dedi-

cada esposa do nosso amigo

dr. Antonio Emilio Ridrigues

Al.:ixo, e a menina Conceição

Gsmes Soares, sy npsthica irmã

do snr. Augusto da Fonseca

Soares.

E no dia 16, o nosso bom

811th e vereador da Camara

Municipal _].isé Gimes da Sil

va Bonifacio.

As nºssas cordeaes fe'icita-

ções.

=Com destino à Ilha do

Príncipe, seguiu na semana pae-

sada para Lisboa, o nosso ami-

go e dedicado correligionaiio

Antonio Ramos, filho do snr.

Minnel Henriqu s Ramos.

=Tambem partia segunda-

eira para Lisboa, adn de se-

guir viagem para Manaus, onde

& bemquisto membro do com-

mercio, o nosso tambem amigo

e correligionario Minoel Va-

lente d'Oliveira.

N'um abraço, a ambos dese-

jamos feliz viagem e fortuna.

=Seguiram no dia 4 em di-

gressão de reereio por Paris,

Bruxelles, Hamburgi e outras

cidades estrangeiras os nossos

conterraneos, correligionarios e

amigos Manoel e Jisé Muge.

Que gosem muito.

=Encontra-se n'esta villa o

snr. Christino dos Santºs, dis-

tincto professor das Escolas Mo-

veis pelo methodo. JJâO de

D:us, que vem re sr a terceira

missão n'esta loca idade.

Falleclmento

Falleceu domingo passado na

sua casa de rua Visconde d'Ovar

a snr.“ Anna Margarida d'Oli-

veira, mãe dos snrs. Manuel, Jo-

só e Francisco Lopes Pinto e

sogra do nosso amigo João de

Pinho Valente.

O seu funeral, que se effe-

ctuou no dia immediate de

tarde, foi bastante concorrido,

não só de pessoas d'esta villa

cono tambem de Villa Nova de

G-ys e do pessoal da casa Va-

lente, C “se & C.“.

A' familia de extincta a ex-

pressao sincera da nossa condo-

lancia.

Junta de l'arochla

Na segunda-feira tomou pos-

se a Cimmissao administrativa

da junta de parochia d'esta fre-

guesia, que é cºnstituída pelos

nossos correli ionarios Manoel

Nunes Lopes, uiz Ferreira Ne—

ves, Evaristo Valente, Manoel

André Boturâo e Manoel Au-

gusto Nunes Branco.

 

denotar-sc

A Commissão Municipal

Administrativa do concelho

d'Ovar faz publico que se

acha aberto concurso por es-

paço_de trinta, dias, a contar

da publicação d'este annun-

cio no «Diario do Governo»,

para o provimento de escola

de ensino primario do legado

Ferrer (sexo masculino), com

sede n'esta villa, e o venci-

mento annual de 1303000

réis, pago em duodecimos,

sem quaesquer outros direi-

Os concorrentes deverão

npresentnr todos os documen-

tos exigidos para o provimen-

to nas escolas officiues, os

quaes serão entregues na se-

cretaria da Camara dentro do

prazo fixado.

Ovar, 2 de novembro de

1910.

O Presidente da Commissío,

Pedro Virgulino Ferraz C/za-

ves,

   

___—Wi

Doutor Manoel Arallal; Jloío

dia Deum. rua das Ribas (da.

Praça ao Senhor do Poço);

[Luis de Gemõee. ruas de

S. Thomé e Areal; HiGlÉQidlº—

no S&igaydja. traves—ia das Ri-

bas; Mªuro de Quental.

rua das Neves; mºrtªndade

Gmglho, rua do Cazal (de.

Luiz de Camões, dando volta

á caza do Folha, torna a. Luiz

de Camões); all die dei.-ici—

vo, rua do Picôto (da Praça

à rua Luiz de Camões); Gas-

tillho, rua. dos Maravalhas;

Pormenores “iraniana. tra-

vessa dos Maravallias; DMI]-

   

  

  

Cam—e—ra Municipal

d'Ovar

&:rcmahagão

A Camara faz publico que,

no dia 17 de Novembro pro-

ximo, pelas 12 horas da me.

nhã, arrematará na sala das

suas sessões as obras do repa-

ração, limpeza e caiação dos

tectos e paredes do edificio

dos Paços do Concelho, nen-

do a base de licitação de réis

2673400.

O orçamento e condições

da arrematação acham-se pa-

tentes na secretaria de Ca-

mara, todos os dias uteis des-

de as 10 horas da manhã até

ás 4 da tarde. _

Ovar e Secretaria da Ca-

mara Municipal, 24 d'outu-

bro de 1910.

O Presidente,

Pedro Virgolino Ferraz Cha-

ves.

Camara Municipal dº(lvar

EDITAL

Pedro Virgulino Ferraz Chaves,

Presidente da Commissâo Mu-

nicipal Administrativa do Con-

celho d'Ovar:

FAÇO SABER, em cum-

primento de deliberações to-

madas pela Commissão de mi-

nha presidencia, que d'ora

avante são designadas as pra.—

ças, largos e mas desta fre-

guezia e villa, com os seguin-

tes nomes: Praça] dia depu-

tolice. a. antiga Praça Mou—

sinho d'Albuquerque; [ªpaga

cinco dl'iõutubrc. o largo

dos Campos; [1331ng Wou—

einbc diªdlbuquerque. o

largo de S._ Thomé; ganga

Machado dos Santos. o

largo de D. Maria Pia no

Furadouro; Énumcisco lªcr-

[Pgm o largo de S. Miguel;

Parreira Weueres. & rua

Nova; Genitãe Leitão. a

rua Velha; mªmei acionar

dªi. o largo da Poç »; Licinio

de Geronimo. a rua do Pi

nheiro; visconde dºmar. a

rua do Bajunco ,desde a Viel-

la do Carril); tªtodlrigues

dia ªrgilas. a. rua do Seixal;

Doutor Fºrecast-eeo Zagall-

llo, o largo do Hospital; Elite,:

Gavela, a rua da Graça e

Pontes; Gomes fªceiro. &

rua. da. Estação (desde a Se-

nhora da Graça); Gaminlo

Gestollo Branco. a rua do

Sobreiro; alexandre liter-

001th a rua da Fonte (até

à. Ponte Nova); Marmºta“

Zagallo. & rua da. Motta.;

Doutor José Paludo. as

ruas do Outeiro e Figueiras;

(Bandido dios mete. a rua

da Praça; 41086 8839150. 8-

ma. de S. Bartholomeu; Pm-

dlt'o Fatman“. as ruas da Oli-

veirinha e dos Lavradores;

Doutor Manoel Avalie. a

rua dos Campos %desde a Pra-

Çª); «tulio Din 8. a rua de

Sant'Anna (desde a Praça &

capella das Almas); âma-

quim Antonio d'àguier.

Sant'Anna (estrada da Miri-

nha); Marques de Poin-

tes oii preterm, '- hel, Sant'Anna (d'ests li rua

  

   

     
   

  

tor deão Frederico. tra-

vessa de S. Lourenço; Eça

de Queiroz. rua Cal de Pe-

dra; Vasco de Quina. rua

do Lam-«irão; Wantyt'cs dia

Republica. travessa da rua

da Praça a rua da Fonte.

De que, para conhecimento

de todos, se lavrou edital, que

vao ser aiiixado nos lugares

mais publicos do concelho e

districto. rogando se aos tri-

bunaes, diversas repartições,

funccionarios publicos e e to-

dos os que d'elle tenham co—

nhecimento, a adopção das no-

vas denominações.

Ovar e secretaria da Cama-

ra Municipal, 25 d'Outubro

de 1910.

Pedro Virgulino Ferraz Chaves.

me

(2: PUBLICAÇÃO)

No Juizo de Direito da co-

marca. d'Ovar e cartorio do

escrivão Zagallo de Lima cor-

rem editos de 30 dias, conta-

dos da ultima publicação d'ea-

te annuncio no «Diario do

Governo», citando o interes-

sado João Rodrigues. soltei-

ro, menor pubere, ausente em

parte incerta da cidade de

Lisboa, para assistir a todos

os termos até final do invenmv

tario orphanologico por obito

de sua mãe Meola da Silva,

viuva, que foi moradora no

logar da Ribeira, da fregue-

zia d'Ovar, em que e cabeça

de casal Antonio Ferreira Va-

lente, casado, lavrador, da

Ribeira, d'Ovar; e isto sem

prejuizo do seu andamento.

Ovar, 29 de outubro de

1910.

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito,

Ignacio Monteiro.

O E crivao,

Angelo Zagallo de Lima.

A NUNCIO

(rª PUBLICAÇÃO)

Pelo juizo de direito da ea-

marca de Ovar e cartorio do

primeiro cincia—Escrivão Coe—

lho—correm edito: de 30 dias

a contar da ultima publicação

i'este annuncio no «Diario do

Giverno», citando o interesse-

do Miniel Pereira de Mendon-

ça, solteiro, maior, ausente no

Rio de janeiro, Estadºs-Unidos

do Brasil, para todos Os termos

até final do inventario por obi—

to de seu pac Quintino Pereira

de Mendonça, que foi do Valle

d'Agua, freguezia de Vallega,

em que e cabeça de casal a sua

viuva Mitie de jesus Fonseca,

d'ahi, e isto sem prejuizo do

andamento do mesmo inventa-

no.

Over, 25 d'outubro de Iglo.

Veriiiquei a exactidão.

O juiz de Diieito,

Ignacio Monteiro.

O Escriv

Joao Farrairaladke,
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' “' anaecriptas (sem limite
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Commercio

(Noticias da ultima semana)

CAI“BIOS

No Porto: valor da libra, ouro,

de 46600 a 45640 réis.

Valor da libra, papel, de 475580

& 4$600 réis.

No Brazil: cambio —— 18—'| Lon-

dres, valor da l1bra 1375333 réis.

Cantando no Brazil uma l1bra

1375333 réis, produz em Portu—

gal, ao cambio de 52 114 45600

réis.

Cada 10073000 réis brazileiros, a

esta taxa, produzem 345000

réis, moeda portugueza.

Preço dos Generos

No nosso mercado

SETUBAL

Arroz: 1.' qual., 15 k. 16250 réz's

» 2.' » 15 » 195200 »

BAIRRADA

» 1.” qual., 15 k. 16150 »

o 2.“ ) 15 » IÓIOO »

» 3.' » 15 » 1-3050 »

Batatas, 15 Ir los. . 300 »

Centeio, 20 litros. . 650 »

Fava, 20 litros . . 550 »

Farmha de milho, 201. 650 »

» trigo, l.' qual. k. 103 »

I D 2.“ » ) 93 »

) cabecinha » 62 »

» semea superiina » 40 »

» 1. grossa » 38 »

Feijao vermelho, 20 l. 900 »

» branco, 20 » 900 »

» mistura, 20 » 700 »

Milho branco, 20 » 620 »

: amarello, 20 » 600 )

Ovos, duzia . . . 140 »

Tremoço,,20 litros . 380 »

Azeite, Lª qual., litro 360 »

» 2! » » 320 »

) 3! » » 300 »

Alcool puro, 26 lit. . 76020 »

Aguard. de vinho, 26 1. 475680 »

» bagaeeira, 26 lit. 35720 »

» ligo, 26l1tros 215860 »

Geropiga fina, 26 » 253110 »

» baixa, 26 145950 »

Vinho tinto, 26 16200 »

' » branco, 26 155300 »

» verde, 26 16300 »

115000 »

16200 »U
V
Ú
U
U
V

» branco 26

. No 1111771101»

Empresas de Penca

_cOompanha Boa Esperança»,

«Companha d'Espinho», «Compa-

nha do Soccorro», «Campanha S.

José», «Campanha 8. Pedro».

Correio

Aberto todos os dlas das 8 ha-

ras da manhã às 9 da noite, ex-

cepto aos domingos, que fecha a

1 hora da tarde.

Registos e Vales até as 5 horas

da tarde.

Expede as malas para o Norte

pelo comboio das 5.52 da manhã.

_. 6,17 da tarde e para o Sul pe-

lo das 7,50 da manha e 10,24 da

noite.

Continente, Ilhas, Africaa

e Hespanha

Cartas (sem limite de pe-

so .eu volume), cada

20 gr. ou fracção, Por.

tugal e colonias . .

_Idem (idem, idem), cada

15 gr., ou fracção pa-

, ra Hespanha . . .

Jamera (peso maximo

' 2:000 gr.) cada 50 gr.

ou fracção . . . 2 112 rs.

impressos (peso maximo

2:000 gr.) cada 50 gr.

ou fração . . . .

25 réis

25 réis

5 réis

de peso ou volume)—

Até 250 gr. . .

Cada 50 gr. mais ou fra-

cção . . . . .

Amostras sem valor (peso

noturno de 250 gr.;

dimensões 30 em. de

comprimento), cada 50

37.011 inerte . .

25 réis

& réis

  
   

  

   & rtil .

. 8
Brazil e mm

excepto Hespanho

Cartas, até 20 gr. . .

» cada 50 gr, ou

fracção. . . . .

Bilhete posters: cada. .

Jornaes e impressos (pe—

so maxzmo 2:000 gr.)

50 réis

30 rés

20 réu;

cada 50 gr. ou fracção 10 réÍs

Jornaes para 0 Brazil,

cada 51) gr. ou fracção 5 rés

A risos de rrcqiçao —Ca-

da um . 50 réis

Registo— 50 réis, além do porte,

por cada objecto.

Cartas com valor declarado ——

Promo do seguro, além do porte

e premio do registo da carta:

Continente, Ilhas e Ultramar, 20

7678 por cada 205000 ou fracção,

Encommmdas postars _Volume

maximo 25 decunetros cubicos.

não podendo o seu comprimento

ser superior a 60 centimetros,

nem inferior a 10 centimetros.—

Portugal (Continente e Ilhas)

200 réis até 3 kil.; 250 réis até 4

kl.; 300 réis até & kllOS; (Africa)

400 ré s 5 kil.

Vales do correio — Portugal

(Continente e Ilhas) 25 ré s por

55000 réxs ou fracção. L'mite

5005000 réis, 20075000 rézs, 10015

réis, conforme houveram de ser

pagos nas sedes de districto, de

comarca ou concelho.—Posses-

sões portuguezas, 150 réis por

55000 réas ou fracção.

Os vales nacionaes tem o sello

correspondente á quantia porque

forem emittidos.

Telcgrammus —Para o continen-

te do parz. 10 réis por palavra e

50 réis de taxa fixa.

Lei 1171—3711»

Recibos particulares

De 115000 até 1051100 réis 10

) 105001 ) 50,5000 » 20

506001 » 1006000 » 30

» 1005001 » 2505000 » 6“)

Cada 25075000 réis a mais

ou fracção . . . . 50

Valor não conhecido ou

declarado . . . . 500

Cheques ao portador . . 20

Letra. de cambio

Sendo á vista e atév8 dias

De 16000 até 2015000 réis 20

» 205001 » 5015000 e 50

» 5015001 » 25015000 » 100

Cada 2505000 réu» e. mais

ou fracção . . . 100

A mais de 8 dias de preso

De 16000 até 2015000 ré1s 20

) 2075001 ) 406000 » 40

» 4075001 » 605000 ) 60

» 60:31 00 » 806000 » 811

» 8060110 » 1005000 » 100

Cada 10050110 réis :» mais

ou fracção '. . . . 100

Sacadas no ultramar

e no estrangeiro e pugaveie em

Portugal

De 15000 até 2015000 réis 20

» 205001 » 10013000 » 100

Cada 1005000 réis a mais

ou fracção . . . . 100

Associação dos Bombeiros

ioluntarios

Presidente da direcção—Dr.

Antomo dos Santos Sobreira.

Thesureiro—Dr. Antonio d'O-

liveira Descalço Coentro.

Commandante — Dr. Joaquim

Soares Pinto.

Toques de incendio

Ruas da Praça—Gra-

ça.—S. Thomé—«RI-

bas—Areal—Neves

e Sant'Anna . .

Bau-ro dos Campos-—

Ruas do Loure1ro

——S. Bartholomeu e

Lavradores. . . 5 »

Ruas das Figueiras—

Outeiro -— Fonte -

Oliveirinha—Lamn-

rloeMotta . . ti »

4 Badalndas

países estrangeiros, Bairro d'Arruela até á

Poça . . . .

Runs d., B'1juncn—S.

M guel — Lagôa —

Nova—Velha—Pi-

nheiro e Brejo. . 8 »

7 Budnlades

Ponte Nova — Ponte

Renda e Soberal . 9 »

Estação Pellames. . 10 »

Estação—Oma deV1l-

la (: ligares vzsinhos 11 »

Ribeira. . . . . 12 »

Assões —-— Granja e

Gnilhovae . . . 13 »

Furadouro. , . . 14 :

Para cessar 3 badaladas.

Associação do Socoorros Mutuos

Presidente da direcção — Dr.

João Maria Lopes.

Thesoureiro—Mnnoel José dos

Santos Anselmo.

Criorario -— Nha-Jal A ignito

Nunes Branco.

Medico—Dr. Salviano Perera

da Cunha.

Esta associação tem por lim

exclusivo soccorrer os socio—-

doentes ou temporariamente im

possib'litados de trabalhar e con-

correr para o funeral do osso-

ciado que iailecer.

Bibliotheca Escolar

Aberta das 9 horas da manhã

às 2 da tarde, nos mezes de Maio

a Setembro, e das 6 ás 9 da noi-

te, nos mezes de Outubro a Abril.

Nos Domingos e dias Santili-

cados estará aberta só de noite.

Comissão do Benoliconcia Escolar

Presidente—Dr. Pedro Virgo-

lino Ferrez Chaves.

Secretaria—D. Gracinda Au-

gusta Marques dos Santos.

Thesodrelro—Dr. João Maria

Lopes.

Armazens de Vinhos

Alfonso José Martins.

Antonio da Silva Brandão Junior.

Carrelhas & F1lho. Successor.

Manoel Ferreira Dias.

Manoel Soares Pinto.

 

to
Agencias Bancarios

 

João José Alves Cerqueirª, do

Banco Co1111nurcinl de Lisboa.

Joao da Silva Ferreira, de Joa-

quim Pmto Leite e Pinto da Fon-

seca & Irmao.

Joaquim Ferreiro (lll Silva, dos

Banco.»: Allmuça, Mmho e Com-

mercial do Porto.

Viuva de José ' ;llm'irr- Pereira

dos Sun/os, do Banco de Portugal.

Agentes de Seguros

Carrel/ms (tª: Filho, Successor, da

Companh a «1 Poring—11».

Francisco .lluilos. das Compa-

nhias «Nonino-h Union» e «Bo—

nanç'i».

João José Alves Cerqueira, das

Companhias «Indemnisadora» e

«Probidade».

João da Silva Ferreira, da Com-

panlrn «Garantia».

Jouqzu'm Ferreira da Silva, das

Companhias «Fidelidade» e

«Union y el Fenix Fl—pmol».

Viuva Cerveira, da Companhia

«Internacional».

(]onstrnotores do Eragotos

João dºOliveira Gomes, João

de Oliveira Gomes Silvestre.

Depositos de Azeite

Affonso José Martins, José

Ferreira Malaquias José Rodri-

gues de Flgue1redo, Manoel Va-

lente de Almeida.

Exportadores-de Sardinha

Antonio Augusto Fragateíro,

Joaquim Valente d'Almeida. -

Ealiricas

A Varina (conservas alimentí-

cias)—Ferreiru, Brandão & C.ª,

Moagem de Coreana—Soares Pm-

to & ().“. leitada, Ceramica—

Peixoto, Ribeiro & CJ.

Ilolois o Iios, calorias

 

.Umlv-tm —— Esteçâo, «Canas-

tre'ro» Rua de Stª Anna, sOun-
trab—Rua da Praça, «Cerveira»

Furad-uro, €:lL'l'i'!ll_YlllU)' L'ir.

ao do Choiariz.

Lojas do Forno los

lnâo Alves , Praça. 1050 Costa
— Preçi, losé Garrido —llun dos

Campus.

llercoo rios

Frn'wisco de Muitos—Praca,
José (itunes li.—1111 lio _ Rua do Ba-

junco, V111va Uervnira _ Praça,
Manoel Valtnte d'Almeida—Pra-
ça, tho & Irmão _Praça, Viu-
va de José de Mattos—Poça, Viu-

va Salvador—Largo do Chafariz,
'Parujo & Laranjeira — Rua dª
Graça.

Negociantes de Caronas

Domingos da Fonseca Soares,

Francisco Correa iii.-is, Manoel

da Selva Bomfacto & (lª,-Salva-

dor & Irmao.

 
Padarias

A Panificadora, Carlota, Ova-

rense, Patria.

Reoebedoria

Recebedor — Antonio Valente

Compadre.

Aberta todos os dias uteis, das

9 horas da manhã às 3 da tarde.

Tanoario

Carrelhas—Hua das Figueiras.

Vendedores do (lol

Manoel da Cunha e Silva, Ma-

noel d'0l1veira da Cunha.

 

HORARÍO DOS COMBOIOS
DESDE 15 DE MAIO DE 1910
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Tr. . Tr. Élton! Tr. l Tr.] ' Tr. Exp. .lll't. ,ltop. Tr. Tr. 'Cor.
__ __1 __I_ ____1__ 1. | , __

s. Bento 4,15 5,19 6,35 7 8.59 9,39 11,20! 3,14 3,6 _ n 5,10 , 6,26 8,45,
Campanha 4,25 5,31) 6,'—0 7,10 9 9,55 11,111. 2,25 3,31 3,173 , 13,10 5,11) 3,35 9,5
Gaia 4,35 5,43 7,1 7,22 9,11 10,14 11,43' 2,33 3,41 4,39 , o,;i a,.»q 6,17 9,21
Valladares ,( 4,49 5,54 7,9 7,33 —— 10,25 11,57 2,91 3, ni 4,11 —- — 0,138 934
Granja ; 5,4 6,9 7,19 7,48 9,23 10,43 12,14 g [ 3,5 3,58 4,515 [ 5,313 5,47 7,13 g,,“
Espinho . 5,12 6,17 7,27 7,33 9,29 111,49 13,21 g 1 3,14 4,4» 5,7 , 5.3.1 ' 3,33 , 7,21 95,5
EsmO' iz ! 5,26 li,-li 7,35 8,0 —— 11,2 121361 : Í 6,3, 4,l3 —— , — ' 6,“ , 7,33 10,4
fonema & 5,31 6,36 _ 8,14 _ 11,7 13,41' ª ' 3,31 _ _ _ 6,I7 7,111 _
Carvalheira ; 5,36 6,41 _ 8,20 _ , 11,11 12,43, 3,39 __ _ _ 5,23 7.45 _

ovas . 5,47— 6,51 7,50 3,30 _ 11,73 12,17; ª 3,19 4,31 6,2 _ 3,34 7,33 10,21Vallnga _ 5,34 _ 7,53 8,37 _ 11,717 1,4 1 , 3,511 _ _ _ 71,417 _ _
Avanca 6,1 — 8,1 8,42 — IM:") 1,10 4,1 — —- —— 0,40 .. ..
Estarreja 3,13 _ 8,13 8,55 _ 11,49 1,71, ] 4,14 4,130 6,36 _ 71 __ 10,45
AVeiro 6,40 _ 8,37 9,21 10,5 12,13 1,48, , 4,40 5,11 7,12 6,14 727 _ 11,10

 

DE AVEIRO

  

  

  

 

 
  

ª»____._.__ ._.,,____,._....__...,4 ___._,,_1__.. ,- , ,

.
l 1

Estações 'I'r. Cor. Tr. Tr. lili. Tr. Tr. zl ,liapl

__ , l

1
Aveiro . 3,54 5,7 _ 7,12 8,20 9,3) 11,211 12,5
Estarreja 4.715 5,30 _ 7,42 9,11) 1o,2o 11,49 , _
Avanca 4,36 _ -— 7.53 —— 10,31 12 | _

Vallega 4,42 — —— - 7,59 — 10,37 12,7 *, * _-

OVAR '( 4,50 5,52 7,20 8,6 9,55 10.14 13.15 ' , __

Carvalheira , 3 _ 7.31 8.1"! _ 111551323 li , _
Cortegaça :, 5,6 _. 7,36 8.22 _ 10,59 12.31 ª , _
Esmoriz ' E, 5,12 6,5 7.41 8,27 _ 11,5 12,36 it 1 _
Espinho ( - 3,29 6,17 7,58 8,43 10,23 11,21 111,51) ( , 2,39
Granja ; 5,33 3,23 8,4 8,49 10,43 11,17 12,58 g a 11,43
Valladares 5,01 6,38 8,23 _ 11.4 11,45 1,13, , _'
Gaya 6,12 7 8,39 9,9 12,12 12 1,33, ! 8

Campus: , 6,28 7,11 8,50 - 12,10 1,45, .3,8
S-Bento 'm 71 9,2 _1757, .o *

 

   

, 12,22 _.

A ___
)

E OVAR AO PORTO

 

 

 

    

    
  

  

    

Tr. ) nu.; Tr. Tr. ineo. 01u.

2.20 5.37 e _ 9,57 10,28
2.130 5,58 eso _ _ 10,53
3.1 _ 3,41 _ _ _
3,7 _ 3.4.7 _ _ _
3,14! 6,17 6,574 , 8.30 _ 11.19
3,35 _ 7,5 18,41 _ _
3,3ol _ 8,13 _ _
3,35 6,37 18,52 _ 1123
são 3,45 9.10 10,36 11'34
8,56 6,52 913 10,43 11.'4o
4,18 7,6 11.54
,23 7,27 .

 

  

 


