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"lcoimento' da ropubiicà n'osse —

voslo' paiz. tão nosso irmão

desde que deixou de ser uma

colonia portuguezu, é um facto
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levados gratuita-

, unneule da, Estru—
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sin il'lnâuilnox-VJ-
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grnplnrus chegadas até hoje

d'auuellu parte do mundo, lins-

toute eonlrmlirlorias ainda as-

sim, pelo "menos em alguns

episodios d'esse movimento iu-

surrecriouisln; (láo como pro-

“ chupada pmsilirz'menle a nova

fórum de governo.

Folgnnms (pie ussim soja.

porque, "'t-sia hora admitindo

dn oirilisução em que muros.

as lildns o os principios de.-vom

convriic'r “por si ino—'uma o não

munir-so por uwio dn força ur-

mndu, () sangue dos homens

ÍlPlXtNl do ser logiEimumonlo o l

baptismo das suas eªenens. li

ainda bem: que a violencia não

se mmpmhvm-mm a liberdade

tão :xprogomlu hoje em dia e

muitas vezes ião mal compre-

heudnlu.

Pouco nos devo importar

que—n Brazil se mantenha sol:

esta ou sol. uquollu fórum lll“

governo. com luulo que a nos-

sa onllunia. ali tão nun—mºuse.

não Suli'ru. nulos do (tudu vez

uunho mais força e mais nlrn-

“Wªrs; « im
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que 0 Brazil ao governo "hem.

prosperanilo' dia a dia, aproxi—

mando-se «Ms pai-zes europeus

mais mleuntmlos no progresso,

e levando uma vida desafogada

e feliz. Eis porque não censo—.

ramos nom L'nuhem elogiamos

o movimento que està na or-

dem do dia. Aguardamos os

aemneeimouuis, que esperamos

não venham pertulmr este bem

est.-ir illm'wcll'o, que estavamos

disfrm—tando;

U osudmloeimenlo da nova

repulnlizfa liruzileira. a que al—

guns chz-mnrznn uin pronuncio-

nr.-nto mililnr. à m-nmir: dos.

iusurreiçóeu licspuuholus, (Jl

um farelo preeipilad-v, ou, bem

.meusioumlo: rebentou no seu

prop io momento hisloriro? In-

i'llllum-is-nns pui'u esta segunda

solução. porque sale.-unos que

0 Brazil oslnvu de ha muito

preparado para ello. Importan-

do de França o "des- Estados

Unidos da America "a Civilisa-

çz'm, as artes e as soieneias,

n'auurlle sangue novo as idéus

domom'aiims. à sombra do lion-

dade e talvez d'um philosoplii-

oo sf'eptirismo do imperanle,

gauliurzuu raiz o alaslz'uvnm'se-

à vista de todos.
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Assim não suer'edeu. Quuos

as causas que determinaram já

o estabelecimento da republica,

ninguem pode dizeI-as afeita—

«menlc, porque é dillicil joei-

n'ai-asbem meio de tantas ver-

sões que nos chegam pelo t-fle-

grapho. 0 correio e que nos ha

“de trazer a mais plausível ver-

rão.

Parece, porém, que um ri-

gor exiomporuueo do ministerio

deposto sobre o exercito e mu-

rinha originou um geral dos-

eomeuluniento. E' ponto averia'

gundo ,que tanto um como ou-

tra, que aliasuão _são propor-

monaosao paiz, ema segurança

lhes esta eoniizula, não são in-

felizmente. modelos do diseiplii

no. Q iizera agora o ultimo mi-

nisterio endireitar o que de ha

muito estam lorio. li'nposávell

D'nlii o movimento que collo-

oou a republica no Brazil. e

que a principio não "passou d'u—

mn insubordinação militar. O

mligo para os olu-fnsmiliLares

d'esso insubordinação seria ter-

rivel se não lesse! acobertar-

se soh o influenciado.»- gran los

de parti-ile republiJ—ono, que,

demais o mais, nulzivzun iru-

'Us srs. ussignnntes leem o dim—.nutmlu 23 º....
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numero do respeito de to: os?

os Seus suhrlitos. Pela sua PH“-

te, elle tambem respeitouo n'm-

vimento e aceeitou os aconteci-

intentos, ines quaes elles se lhe

olioreeemm.

Tanto, pois, o 'monaroha.

como“ os que o depozeram eom-

prohenderam bem as conse-

queu'tius do facto. Hu muita

illuslração e generosidade nas

mutuus delereneias com que se

trad.-iram n'esseluuce solemne,

que mudou e. formado governo

n'um grande pain. Deram um

grande exemplo, um incompa-

ravel “exemplo de abnegação o

do respeito, quando as paixões

podium erguer se como uma

grande nuvem a ensomfuar es-

tes quadros Maio:-ions de revo—

luçõos. 'Dizse que o imperador

vem em cominho de Portugal.

Ha dºc ser recebido por nós

com aquella consideração o sym-

palhia que e sua. velhice, o seu

talento e a sua bondade com

quislaram.

Que seja 0 Brazil feliz com

o seu novo governo, que areni—

lou os compromissos liuunrei-

ros! () si-u erudito pour-o aindo

soll'rnu. Por isso Portugal nada

ou quasi nude. terá a recriar

º,“, . lo. porque uma grande parto Corria rumo eorlo que a mundo para, breve oadvenloda pela nova republica do Brazil,

Aí rºlílliªiim lili da nossa rinpiem vem de lil. hora da morte do velho impe- repuliliro.Gauharnm & partida., desde que ello aproveite conve-
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A ninguem é estranho o

um-zuerimenlo notavel suoccdi-
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Seja-u. monurrliiu ou soja a re—

pnlnliru o lllPlO plustiro a unir

osso paiz orlorme. organisudo

de niuilus províncias com seus

mo los de ver dili'ernnles,nnml-

gamado de colonos de muitas

  

sendo regado a permanecer n'es-

ta terra., tão longe da sua pro-

prio, aeeeitou o convite, e o par-

tido., requen'do por elle mesmo,

de 305000 reisnue lhe eoneedcu

a Provisão de ' 30 de julho de

1742.

Passados vinte annos, o bom

do liespanhol se retirou o. sua pa-

    

  

  

   

   

 

raider a republica seria procla-

muda. Rosmituva se somente o

sabio e illustrgidissimo monar—

nha, (please devnlara de alma e

Coração no progrediniento dº

seu imperio. A munarchiu, pois,

reis, por Provisão do 30 de se-

tembro de 1772.

N morte de Franciuo Ferraz

da Cruz, pediram os dois o par-

tido vago, para. ser dividido por

elles. em vista de não haver ne—

cessidade de um tereeirom o que

a Senhora D. Maria [ resolveu, e

mandou, foi que passasse () par—

 

  

e d'um modo que honra sobre-

maneira o ultimo quartel d'esle

seculo. «

Para o imperador, porem,

livormu os allenções de que elle

e bem digno. Desceu do throuo

....-—--—-
—-_—.._ . «

Durante a vida deste, se es-

tabeleceu o nosso bom Theotonio

Pinto da Cunha, casando-lhe com

uma filha. Este obteve logo um

partido de 52005000 reis, por Pro—

visão de 11 de agosco de 1801,

no qual veiu a suoceder por sua

mort—:, o dr. Antonio Clemente

Cardoso, grande parar-ata, pela

pierin-monte as eimdições faro-

raveis, que achou, ao procla-

mar-se, em boa hora. de certo.

._.....-—-*——
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trez annos. Voltando da emigra—

ção foi novamente nomeado me—

dico de partido a par do dr. Fran-

cisco d'Assis de Castro, com o

ordenado de 3505000 reis, cada

um, em sessão de camara, de 13

de março de 1837. Aquellc, mu-

dou pouco depois para o Porto; o

este, foi obrigado & ausentar-se

|“er - tria, sem levar fortuna, nem dei— tido inteiro -a Pedro Joselªragoso, Provisão de 18 dejaneiro de 1.825. d'aqui por motivos de triste ee-

xar saudades!
como mais antigo e o dªeste para Passados poucos tempos retirou— lem-idade. . .

i» Hª,] [M Uá Vllli iii [MH _ Nesta vaga entrou o licen- () seu college, lieando vago e que se para Estarreja e lá morreu. _ _ _O bacharel formado em me-

' clado—Pedro José Fragoso, que lhe pertencia para ser dado a Depºis do lallecnnentode Joao diurna—Manuel Pereira. Zagallo

w'vm- pouco tempo depois obteve mais outro medico que na camara bem Teixeira de Pinho (Joelho, veiu foi nomeado, por deliberação da

() medico mais antigo, de que

temos notícia foi o licenciado—-

Manuel da Costa Ribeiro, que já.

andava em exercicio no anno de

3667, com a promessa de um

partido de MJ,-5000 reis. que ob-

teve pela Previsâo de 5 de outu—

bro de 1809, sendo-lhe acores-

eontado em mais 105000 reis por

outra de 3 de junho de 1722.

Seguiu-se a este o licenciado

.! 1515: Coelho, com o partido do

«;;-“', “30.3 reis. N:) Seu tempo pas-

.mu Elillll, caminho do Porto, Fran—

uiaco lionuiba-l de Trova, medieo

para Universidade de Madri i, (:

eoôrioo'rds, por Provisão de 14

de fevereiro do 1765.

Tambem a camera contraetou

com o licenciado—Francisco An-

tonio Vidigal, natural de Coim—

bra, por 1005000 reis, pedindo

authorisaçáo para isso, que lhe

foi concedida, e de que se apro—

veitou o licenciado—Francisco

Ferraz da (lruz, porquanto aquel—

le teve de ausentar se em onisc-

qu—cuoia do. um uuhaquc sobr-ovin-

do. Este partido tornou-se por-

manente pela Provisão de 5 de

abril de 1748.

() dr. João Teixeira de Pinho

Coelho, lixandose aqui em 1770,

conseguiu um partido de 405001)

   
nomear quizesse. Cromos que n—ºel-

le sueco-desse Jose hopes da Cruz

Ferraz, lilho d'auuelle, pois exor-

eia aqui a mesma profissão de

seu pne, talvez já na vida do

mesmo.

Por morte de'Pedro José Fra-

goso, passou a ter o primeiro

partido o dr. loiro Teixeira de

Pinho Coelho, segundo a ordem

da antiguidade e os merecimen-

tos de sua. pessoa, pel-us (hinos, e

mais :";(Sl'VlçOJ prestados aos ma—

roauteu da nau Gigante quando

aqui naufragou, mereceu ser no-

meado llavalleiro da Ordem de

S. Thiago da Espada, em que

veio a pr )l'essar.

 

para o Seu lugar o dr. Manuel

Vicente d'Almeida com o part-ido

do 1605000 reis, dado por Pro—

visão de 10 de fevereiro (101824.

Morrendo aqui, foi substituido

pelo dr. Antonio Carlos do Mello

e Silvu Soares de Sons,, em re.

soltado da i'l'ni'll'd—Ll) de 23 de ja-

neiro de 18:27. Logo em junho «lo

anno seguinti— teve qua,: emigro-

meza. patriotismo e amor zi liber—

dude.

Na falta d'este, entrou o dr.

Francisco Ailtmiio Manu:—,uomea- 1

l do em conferi—ncia Cillllll'íll'ir! de '

reni-

rando—se para Coimbra passados

14 de dezembro de lts-43,

um fora do reino mr sua rir—-
P 7

cama-m, 011114 de agosto de 1839,

com o ordenado de 2505000 reis,

e serve actualmente. 03 actos

torpes e insanos dºu.-ste Preto na-

da e acreditam, como homem,

como cidadão, e como medico!

() primeiro partido de cirur-

gia, de 155000 reis, pagos pelo

suliujo das sizus do Cabeção, foi

dado a Gousalo Lopes da Silva,

o velho, com a obrigação de tru-

tar juntamente os pobres du villa

de Ovar e de Pereira. Suzano,.sua.

aunoxa, em Provisão de 7 de

maio de I?ll, sendo-lhe acores—

eoutado no (l'iiªl'ªs Pºl” «nm—a de

l.") de our-mmo de 17:32.

Depois da sua Jl )rte, tomou
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juri-.as ie ªcredita

Como se annunciou devi-

damente, o dia de amanhã foi

destinado, conformemente & lei.

para a eleição das juntas de

paroehia no nosso concelho e

nos demais concelhos do dis-

tricto.

Sem prestígio e sem forças,

para aventurarse a uma derro-

ta vergonhosa, parece que mais

uma vez a arallada não virá

guerrear a eleição de amanhã.

Encurralada n'mn silencio si-

gnificativo, enconchada n'urn

medo bem visível, tendo feito

da suja lingua odiada e des-

prezada arma de combate, per—

deu occasião de estadear a sua

importancia, se queria pela pra—

tica das suas ameaças fazer

acreditar aos mais ingenuos

que era uma facção bem orga—

nisada.Não pelejando nas elei-

ções de deputado e de camara,

veio por si mesma desmentir—

se em publico e raso,—ella

que lançava à conta de san-

grentas violencias as nossas vi-

ctoriasl () paiz fica assim sa-

bendo que a arallada, desacre-

ditada e ferida no coração, ten-

tava, por um persistente apel-

lo a publica commiseração e

lamuriando—se de victima im-

belle de phantasticas persegui-

ções, ganhar. fora de portas do

concelho, a sympathia de quem

lhe escutasse as hem tingidas

melopeias. Se alguem, de cora—

ção impressionavel, se commo—

vou com essas choradeiras d'um

tyranno arremessado ao meu-

turo do esquecimento, agora

reconhecerá que foram legiti-

mas na nossas victorias. Sem

valor, a arallada buscou estri-

har-se na compaixão de paiz.

Veja, pois, o paiz, se deu ou-

vidos á arallada, como ella pre-

tendeu illudil—o.

Com elTeito, derrubado por

uma vez, irremediavelmente,

sem poder nunca mais erguer

a cabeça, ella não appareceu

 

o seu logar Manuel Thomaz Ba-

ptista em consequencia de Previ.

são datada de 26 de março de

1741. Havia então entre faculta-

tivo de fera., que se nos persua-

de ser José Cardoso, de quem ti-

nha aquella não poucos ciumes,

e havia Bernardo Teixeira de

Pinho, cada qual com o mesmo

partido.

Seguiram-se a estes,r———Gonsa-

lo Lopes da Silva,=o novo,=

João Baptista d'Oliveira Gomes,

:Manuel de Souza Campos,-=o

Manuel José Pinto da Fonseca,:

os quaes, todos, alcançaram um

partido de 305000 reis, em vir-

tude da Previsão de 8 de junho

do 1781. Quando estes confrades

requereram o provimento, disse-

r:io:=que o trabalho das cirur-

giões era maior, não só porque

os tre'l. medieos,que então havia,

não bastavam para uma villa tâo

populosa como esta. em que abun-

dam as enfermidades, mas tam-

bem porque não eram soceorro

mniplero aos doentes ; por «pranto

"as queixas tinham sempre o pri-

meiro remediopna sangria, e o

ultimo nas sarjas, o que tudo era

por operação, sujeitando-sc mais

' de memoria o capítulo universal

n'estas eleições a mostrar que

tinha ao seu lado, a cobril—a

como uma respeitavel bandeira

sempre victoriosa, a sympathia

e a opinião do concelho.

De certo que não virá tam-

bem disputar as eleições das

juntas de parochia em cada

uma das freguezias que com-

põem o nosso concelho. Foram

notaveis os seus desvarios tam-

bem nos negocios parochiaes.

Em Ovar, por exemplo, a ad-

ministração arallista correu por

fórma que deixou a actual jun-

ta apenas a bonitalsomma de

89 reis ! Como gastou o di-

nheiro, vieram os seus desas-

trados defensores dizel-o, adir-

mando que, pouco depois de

reparados os telhados da nos-

sa egreja matriz, chovia dentro

do templo, como na rua. Pois

n'essa re aração consumira a

junta aral ista somente perto de

500%000 reisl As ermidas pa-

rochiaes abandonadas, rotas,

em ruinas, eram outros tantos

attestados da incuria e da im-

previdente administração aral-

lista. O seu estado vergonhoso

representava o sudario de mi—

serias publicas. com que a jun-

ta arallista deixou de si uma

memoria bem triste.

A junta actual encontrou o

cofre vasio eos bens parochiaes

n'um censuravel desmazelo. [ie-

parou a egreja matriz e reno—

vou as ermidas parochiaes.

Estamos em que a que lhe

succeder continuara o mesmo

systema administrativo, o sys-

tema de economia e prudencia,

com que se tem melhorac'lo os

bens parochiaes. A escolha dos

novos vogaes da junta do pa-

rochia sera acertadissima. Te-

mos a certeza d'isso. O povo

não se engana; porque sabe

que sob al andeira progressista

não se pratica senão tudo quan—

to for a bem do progresso e da

felicidade do povo. '

 

(; beneficiar os enfermos pobres,

despindo-so da. titularidade, que

os medicos tinha-rn concebido, dei-

xando as sims primitivas obriga-

pões.

Esta passagem singularissima

dos seus requerimentos, tirados

todos pelo mesmo molde, é um

protesto solemno contra a "teia

scimwia dos medicos, sobre tudo

contra o egoimso e orgulho que

nºellcs tanto predominava=hon-

ra lhes seja feita !=pois os consi

deravam em vassalagem, ou an—

tes como alle-irmos fumululicíos..'.

Valeu-lhes, todavia, o estar

enterrado o nosso Cistagano,=

Braz Luiz d'Abreu,=que já tinha

frisado a gadelha aos cirurgiões

do seu tempo, dizendo :

«Entra a medicina ministran-

tr, e como enimiga domestica,

pretende fazer-nos guerra mais

porn-ada, iutentando que se não

distinga o mechanieo do nobre, e

servil do doutrinal, e o minis-

trante do dogmatico.

«O cirurgião aspira ae cara-

cter de doutor, e assim que toma

de Antonio Ferreira, já se consi-

0 OVARNESE

 

ência aatíeíasa

NOTICIAS DIVERSAS

Arrematacões camara—

das.—Chamamos a attenção

dos interessados para os edi-

taes, publicados na secção com-

petente d'este jornal. annun-

mando a arrematação dos im—

postos camararios.

Estrada.—Foi na quar-

ta-feira arrematada pelo sr. Ma-

nuel Joaquim da Silva Valente,

intelligente e honesto mestre

d'obras,a estrada do Seixo, em

Vallega, ao Paço, em Avanca,

cuja arrematação em tempo no-

ticiamos.

E' mais um melhoramento

com que o nosso concelho é

dotado pela camara, cujo trien-

nio está lindandotão brilhante—

mente. Essa estradaé intercon-

celhia e de ha muito era recla-

mada como uma necessidade

de satisfação impreterivel. Aca-

ba, pois,de dar-se agora atten-

cão aos povos que mais trans-

itam por aquellos sitios.

Honra, portanto, e gloria a

camara muniripall

º tenpo._ Vae-se' pro-

longando alegremente este rico

verão de S. Martinho. O sol

anima estes dias curtos e um

tanto arrefecidos de manhã por

uma brisa cortante. O mar, em

geral, bom; mas a pesca pouco

feliz. Os lanços lnaisimportan—

tes não teem chegado chegado

a 4008000 reis.

A proposito diremos que o

sr. Izê. misero patriarrha d'u-

ma tribo de doidos, ainda não

conseguiu pela sua santidade

ser favorecido pelo bom Deus

que, no rosnar d'csse imundo

visconde do canudo, ás Pontes,

tentou castigar o nosso bom

amigo, sr. Polonia. .lz't aqui

mostramos como este nosso

amigo fera castigado pela Pro-

&! 

dera digno interprete de Hippo-

crates, e legado (: latere de Avi-

cenr, e com mais duas liccções

de Antonio da Cruz, cil-o senta—

do nos doutoraes de Apollo, e

temos ressuscitado um doutor de

capello.»

Tudo seus avessos tem: por

isso, ouvimas agora cantar em

novo estylo o mais douto e. pra-

dente dos medicos porruguezes,

celebre 118. Europa :

«Perm, nome de um medico

de que trata Homero, Peom'um

in moram, de que falta o origi-

nal, mostra que os medicos então

faziam as operações da cirurgia,

e para a loba. os deixar mais li-

vres a torciam e prendiam atraz.

Note-se que a separação da ci—

rurgia da medicina data da es-

curidão e corrupção dos seculos

em que os bat-bares arrumaram

as sciencias e artes.

«Felizmente, que. de nossos

dias a cirurgia cahiu nas mãos

de homens, com vastos conheci-

mentos medicos, que a tem leva-

do ao maior explendor; e que vão

appareeendo ajuizados medicos,

videncia e como por esta fera

beneficiado o supradito sr. Izél

Pois este continua a colher os

mesmos benefícios; anda a re-

ceber o premio de saciar com

aquella visaondc.

Ainda que lhes custe, esta

é que éa verdade; porque Deus,

sem castigar com pau nem com

pedra, muitas vezes não espera

pelo outro mundo para fazer

Justiça.

Ainda as nomeações.

—No Diario do Governo de

quinta—feira saíram os despa-

clics a que nos referimos no

nosso numero passado. As no-

meações, portanto, dos nossos

queridos amigos, os srs. Fran-

cisco de Sousa Riheiro e Fre-

derico Ernesto Camarinha Abra-

gão, são factos consumados.

Muitos e muitos parabensl

Passamento.—Succum.

bindo a uma pertinaz o dolo-

rosa doença. falleceu ante-hon-

tem em Vallega, a madrinha

do nosso bom amigo, sr. dr.

Sá Fernandes, a sr.' Anna Ro-

za de Jesus Baptista, parente

dos nossos presados amigos os

srs. Padres Baptistas.

Teve hontem logar o ell-

terro, bastante numeroso e es—

colhido.

Aos nossos amigos damos

sentidissimos pezames.

Feira de cevada.—Foi

mais concorrida de fragateiros

a feira no domingo lindo. Ain-

da assim correu por 3:500 ou

3:000 reis a arroba de cada

fragateiro.

Continuamos a dizer que

achamos muito caro o preço de

semelhan'e porcaria.

lulu-noção prlmarln.

—Contruua aberto o concurso

para provimento da escola do

sexo masculino instituída pelo

legado Ferrer.

Dizemmos que“ ha já con-

correntes, alguns dos quaes

muito habilitados.

-—l'or um esquecimento,

 

que desprezando a charlalanaria '

quasi imrata, não á rcimcia, mas

ci nuríor porta 4103 'que a profes-

sam, se honram de alliviar os

males da humanidade com mais

estes optimos auxílios.»

«Podemos ainda accrescentar

o que tambem disse, em 1845,

D. Pedro José Pidal, ministro da

instrucção publica em Hespanha:

«A suppressão da medicina

pura em as Universidades; &

uai,-.o definitiza da interna com a

externa, união rmzlamada ha tem-

po pelos mais sabias professores,

é um dos Canarias que predomi-

nam hoje em tão importante fa—

0,1111300.»

Qual fosse a origem, entre

nos, lemos no Regimento do Fy-

sico Mdr de 1521. Os Pysieos,=

pois assim eram conhecidos os

medicos então, e muito depois,-::

praticavam com qualquer outro

approvado, por espaço de dois

annos, e depois faziam examina—

ção, na t/reoria e na pru/lim, pc—

rante o Fysico Mor do Reino,

, com um, dois, ou mais examina—

 

muito perdoavel, não temos di-

to ainda que da escola de en-

sino elementar e complemen-

tar, com séde na escola do

Conde de Ferreira, tomou pos—

se o distincto professor, sr.

Duarte Mendes da Costa, cujo

zelo pela instrucção e talento

profissional o fazem considerar

como um professor bemquisto.

Damos, por isso, parabens

á camara a ao concelho pelo

excellente provimento d'aquella

cadeira de ensino.

nenhum—Não sabemos

a quem devemos attribuir os

acieidentes que continuamente

se estão dando nas linhas fer-

rcas Corre tudoà maneirados *

desejos da poderosa companhia

que cuida muito de colher os

rendimentos e pouco de vigiar

pela segurança de todos.

Ante-homem. e rapido que

passa aqui perto das onze ho-

ras da noite colheu, na passa-

gem do nivel no logar de Sci-

xo Branco, de Vallega, um

carro de bois, esmagando estes

immediatameute.

As cancellas estavam ahor-

tas e parece que e res ectivo

guarda não estava ali. car—

reiro descuidadamenle seguia

seu caminho. sem ouvir o com-

boio que chegava, e se elle

mesmo não abandonasse a saga

seria vii-.tima.

Pedir providencias :: quem

compete, talvez seja pregar no

deserto.

traumas "

EDITAL

() dr. Antonio Pereira

da Cunha e Costa,

Presidente da Carna—

ra Municipal d'Uvar:

  

Faço saber que, em virtude

da deliberação d'esta camara,

 

-_—_——————-_—-————I=
“

dores, que para verem a sua suf-

fieiencia pratica iam atraz d'elles

à visitação dos doentes, por tm

ou quatro dias, e sendo havidos

por doutos lhes passavam carta

para poderem curar, d'ahi por

diante, livremente, e sem embar-

go algum, a qual carta custava

um marco de prata. _

Era probibido aos Fysicoste—

rem avenças;e as qnestíws sobre

seus houorarios errm julgadas

pelo Fysico Mor.

Os bue enrassem sem carta

deviam pagar da cadeia trinta

dobras de banda, que valiam :

370 reis cada uma.

Tambem lemos no Regimento

do Cirurgião Mór, de 1631, que

os cirurgiões eram examinadores;

não sendo a-lmittidos sem sabo-

rem (mim, e terem praticado no

hospital da terra onde viviam, e

não e havendo n'ella provarem

por instrumento publico . sua

patria de quatro annos, com o

cirurgião que os ensinava, o qual

não podia ser adjuncto no exame

por suspeito.

(Continua)  



 

    

     

   

  

 

  

   

  

  O OVA RENSE

passar este, que affixado será pertencas, sitas na rua da Motta,
"Os Iogªres Publicºs do cºs. d'esçª Villª, .Sºb O numern VlilLC

lume e seis, alludial, que confina do

S 1 . d , norte com. a rua publica, no
ºcre ªnª ª cªmªrª mu- com os cpuntaes de Antonio Ro—

nicipal d'Ovar, 13 de novem— drigues ”eneco, e outros, pelo
bm de 1889_ E eu, João An- nascente com Manuel Maria Li-

tonio Rodrigues da Silva, se- ªlsº ª dº Pºemª cºm Rºsª Sº
eretariointerino, noi-npedimen- mº' "0 Vªlºr de [806000 ms“to d . Íi Por este mesmo edital s'ío

º rºªpººmº: 0 z escrever citados [quaesquer credores in
e subscrevi. certos.

   

 

   

        

    

  

         

  

   

   

  

     

  

  

 

  

  

  

   

ha de ir a lanço com a maior

publicidade na sala das sessões

d'ella, pelas 10 horas da ma—

nhã, do dia 8 do mez de de-

zembro, e se arrematarà defi—

nitivamente se assim convier

aos interesses do município, o

seguinte:

L' O imposto de 12 reis

em cada kilogramma de carne

de boi, vectra, vitella, carneiro

e chibato=120 reis em cada

cabeça de boi e vacca=ali0 reis

em vitella- e 20 reis em carnei-

. ro e chibato que se abater no

_, matadouro.

' 2.” O imposto de 8 reis em

cada 0,545 millilitros de vinho

maduro. verde, serrano, e ge-

ropiga que se vender em todo

o concelho.

  

mamei—Dana nim
caza COB DE ROZA

JUNTO A, CADEIA.

k,i-“' "X; *

 

O Presidente, 8Ovar, 6 de novembro d.-

18 . a . .
9 ltsla pharmacra estabelecida no ponto

mais central da villa, e a mesma que este-

ve no passeio da Praça, sendo seu director

0 mesmo pharmaceutico. Acha-se sortido

dos medicamentos mais em uso na thera-

peutica, especialmente d'aqnelles que os

; Ex.mºS Facultativos da localidade mais for-

mulam. Aecio, pontualidade compativel

com as formulas e o maximo escrupulo no

seu aviamento.

Antonio Pereira da Cunha e
Costa. Verifiquei a exaccao

 

O juiz de direito

Eth'ílCtO Salgado e Carneiro.

(g.. publicação) O Escrivão

Por deliberação do conselho Antonino Rodrigues dº Vªl,?)
de família no inventario de me— (23'

norcs a que se procedcpor obito

de Custodio Alves Ferreira Lo- ADVOGADO
pes, morador que foi na rua do

Areal, d'esta villa, e para paga- . . ,
mento de dividas passivas que Joaquim Soares Pinto abriu,
oneram o casal, se acha designa- no dia 1 do corrente Inez de. ., _. _ _
dº º dlª 1— de dezembrº Prº“ outubro, escrlplorio de advoºa-mo futuro, ao meio dia e a

ªm do Tribunal Judicial diª; do na. sua casa, 'na travessa
comarca. para ª venda em hasta das lilhas d'rsla villa.onde po—

publica da seguinte propriedade de ser procurado todos os dias

—Uma morada de casas terreas até ás 10 horas da manhã, e
e armazem no uinml c mais depois das 3 da [n,-dp
pertences, mctm e dum poço e -—-————— "
tanque, tudo sito na Travessa F
das Ribas, com o numero 19 de dasa
policil, a qual propriedide tem

servitll'lo activa pãlo terrado dll Vende-sc ou aluga-se uma
casa LDS irmãos o inventariado . . . ' ' .pelo lado do Sm, sendo a entra. na lina do Jolnal do Comme -

da pela pºrtaria dº lado dº po. CIO do Porto, no l'nrmlouro.

ente, de natureza alludial, com Pªrª “ª“”; cºm Jose Pª"
lina pelo norte com o filho de checo Polonia, Largo dos Cam-
JOSepha de Anna do Antonio, Pºª Ovar.
pelo sul com os irmãos do in— ,

vcntariado, pelo nascente com a

rua das Neves, e pelo poente

com a Travassa das Ribas, no

valor de 3005000 reis. NOVA ºFFIClNA
Por este são 'citados quaes-

qucr credores incertos.

os, 7 de mmao de l:ISBONENSE

 

As condições da arremata-

ção estarão patente—: na secre-

taria d'esta camara todos os

dias a contar da data do pre—

sente edital, até ao acima an-

nuuciado. onde poderão ser

examinadas por quem n'isso se

interessar.

E para que chegue ao co-

nhecimento de todos mandei

passar este, que Mªlhado será

nos lugares publicos do cos-

turne.

Secretaria da camara mu

nicipal d'UVar, III de nuvem

lm» de 1889. E eu, João All—

tnnio Rodrigues da Silva, se-

cretario interino, no impedi-

mento do respectivii. o liz es-

crever e sui-screvi.

Remedios de Ayer P| LU LAS

VIGOR DO CABELLO DE

AYElt=lmpede que 0 ea-

bello se torne branco o res-

taura ao cabello grisalhn ::

sua Vitalidade e hu'innsura.

PEITORAL DE CEHICJA

DE AYER=O remedio mais

seguro que ha para curar

aTosse, llronchitc, Astbma

c Tuberculos pulmonares.

EXTRACTO COMPOSTO DE SALSAPARHIIJHA DE AYER,
para purificar o sangue, limpar o corpo e cura radical das Escrofulas.

0 REMÉDIO DE AYER CONTRA AS SEZOES=Febrcs inter-
mitentese bihOsas

Todos os remedios que licam indicados são altamente concentra-
dos da maneira que salmmlmratos porque, um vidro dura muito tempo.

PILULAS CATHAHTICAS DE. AYEll—uO melhor purgativo sua

ve e inteiramente vegetal.

PERFEITO DESINFECTANTE E PUDIFICANTE DE JEYES=Pa-
ra desinfectar casas e latriaas; tambem é cxualleutc para tirar gordu—
ra ou nodn'as de roupa, limpar metaes, e curar feridas

  

(9)

0 Presidcute,

 

Antonio Pereira da Cunha e

Costa..

EDITAL

O dr. Antonio Pereira

da Cunha e Costa,

Presidente da Carna-

ra Municipal d'Uvar:

 

1889.

Verifiquei a exactidão

FRANCISCO DE OLIVEIRA
O juiz de direito CARVALHO

Salgado'e armeiro.

,_ RUA DOS CAMPO
0 Escrivao

Antonino Rodrigues do Valle. OVAIi

Acido PhOSphato

DE [H)/(SHUI!)

  

 

' .._> _ UM TONICO DELICIOSO SE

' 'OB'I'EM addicionandnulna colhurdeFaço saber ue. em virtude

chá. do Acido Phosphato a um copo

 

— ªªªº'ª'ªº'ªºªº 'e“ em (ªº) _ 3338213333graus:;' ' com a m ior ' «, '» ' , pa ar ar."ª ª? ." ª lªmª.“ ª « A Urbana Portugueza »
publicidade na sala das sessões

RECOMMENDA-SE ESPECIAL -
Participa ao publico que abriu MENTF PAh A.

COMPANHIA DE SEGUROS uma ofílcina de Serrelharia Me-

chanica. N'estaoflicina faz-se toda

Na rua da Praça nº 25 e 26 qualidade de obras, assim como

em Ovar acha-se estabelecida a bombas pªra poços, jªrdins, cosi-
Agencia d'esta Com nhia, ,, abas e para elevações de aguas,

car o do sr. Ricardo enriques estas bombas aspiram em grande

da Silva Ribeiro, onde desde já comprimento, assim como moinhos
se efectuam as operações de se. authomatiros de tirar agua com 0

guros. vento. Systema americano etc.

(5) N'esta olhe—ina tambem se faz

toda a qualidade de [mrtões, gra—

des e fogões. Tambem se fazem

EXTRAGTO torneiras de bronze latão. Babu

las para tuneis, prensas para ox

d'ella, pelas 10 horas da ma-

nhã, do dia 8 do mez de de—

zembro, e se arrematará deli-

nitivamente se assim convier

aos interesses do município, o

seguinte:

Dypepsia, indigestão, dores de cabeça e nervoso.

Vende-se em todas as principaes pharmacies e drogarias: preço

660 reis, e é barato porque um frasco dura muitas semanas.

Os agentes James Cassels & C.', rua do Mousinho de Si!—

veira, “25, Lª Porto, dão as formulas de todos estes Home-

dios aos srs. Facultativos que as requisitarcm.

CONFIANÇA FUHIUENSE

comparsa oe sermos

Eº agente dºesta compa—

I.º Os estrumes do Caes da

Ribeira e Carregal.

2? Os estrumes do Puxa-

douro, Mourão 8 feira do Souto.

3.º Os assentos da arcada

  

da. Piracªia-ª lojas da arcada da (2, publicação) primir bagaço e para lagar.

Praça. Por deliberação do conselho FUNDIÇÃO
de família no inventario de me- «.

nores a que se rocede por obi- De cobre, bronze, lªtãº, zm-
to de Antonio pes, morador co. Trabalhos em zmco, cobre,

que foi na rua da Motta, d'esta chumbo. _ . .

villa, e para pagamento de divi. O proprietario d'esta ollicma

das que oncmm o casal, se acha encarrega-se de todo o trabalho

designado o dia 1.“ de dezembro concernente à sua ªflº-

proximo futuro, ao meio dia, e

á porta do Tribunal Judicial Preços rasoaveis

nhia, nºesta villa, Jose Maria

. Rodrigues de Figueiredo,
Éáªlâsíãmªiºãtcãªrâaª53333; (

cargas,-emªassim-,: OVA“ ao, PRAÇA 'lYOVAR

As condições da arremata-

ção estarão patentes na secre-

taria d'esta camara todos os

dias a contar da data do pre-

sente edital, até ao acimo an-

nunciado, onde poderão ser

examinadas por quem n'isso se

interessar.

E para que chegue ao co-

nhecimento de todos mandei
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