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PREVENÇÃO

Avizamus 'os nossos estimaveis ias-

  

!f signantas de fora do concelho, de que

s

 

.acabamostla rematter para o correio .,

os recibos; de cobrança das assignatu-

ras do segundo semestre doanno cor-

rente.

Rogamos a todos a ñneza especia-

lissimaeitiirmwsatiêtazerem quando en-

tregues pelos competentes distribuido-

* ras pestana ou de "os “mandarem satis-

fazer á estação respectiva, Quando

evitados', añm do evitar a sua devolu-

ção qtio nos acCarratará novos encar-

gos o transtorno na nossa escriptu-

ração.

Na villa e aldeias a cobrança_ sgrà

feita um“nossu'nmrlhulüor Augusto

Duarte. . . .

     

Ovar, _30 _de iioiiemliro

'-NSTIJUGBBS  
Por serem de interesse directo

para todos os 'munícipes 'damos

hoje á publicidade as instrucções,

emanadas do governo civil de

 

d'Aveiro, para de futuro_ serem._

' pci-as camaras, observadas na con-

cessão' de servidõ'es 'em bens

municipaes. _" " ' _'

«N.° i.“-Apresentado em ses.

são *eamâmria o requerimento_

pedindo a concessão de uma Ser-

'vidã'o'em bens“municipaes para

construcção de alpendres, balcões,

passadiços, aqueductos c rama-

das sobre caminhosconcelhios ou

visihhães; para atravessar, em

'can'os soterrados,' os leitos dos

mesmos _caminhos e' quaesquer

'terre'nósconcelhiós com aguas de

rega ou lima ou de outro uso; e

aindapara outro fi'm semelhante;

a camara "deliberará logo: ,

“aja nomeação 'de dois !peritos

que examinem' o local e informem

'a preterição; , ' _ _

b) _a affiãtaçãó de_ editaes de 20

(dias, _convidando _cs interessados

a apresentarem por escripto n'a

?secretaria da"'can1ara qualquer

reclamação contra o pedido; e

' (jajjuncção de uma planta,

quando” Se entenda necessaria

para ,melhor esclarecimento do

aSSum pto.

A deliberação' camararia será

   

   

   

Ovar, 1 de Dezembro de _1901
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N.° 2.5--Autoados o requeri-

mentoe quaesquer documentos

a elle juntos. passar-se-hão im-

mediatamentc:

a) mandado de intimação para

os peritos nomeados virem á se-

cretaria da camara prestar jura-

mento, que lhes será deferido

pelo presidente da corporação, e

tomar conhecimento do pedido,

sendo-lhes n'este acto entregue

a planta que estiver junta ao pro-

cesso; e

ó) tres editaes que deverão ser

logo affixados-um á. porta do

edificio dos Paços do concelho,

outro na da egreja parochial da

freguezia e outro em sitio bem

publico do logar ou aldeia, a que

pertencer o terreno municipal

onde pretende estabelecer-se a

servidão.

O mandado e editaes serão

assignados pelo presidente -da

corporacão.

cópia de um dos editaes e as

certidões de affixação passadas

pelo empregado encarregado da

diligencia.

N.° 3.°--Os peritos vistoriarão

o local da pretendida serVidão, e,

dentro do praso que lhes fôr de-

signado, darão .a seu laudo por

termo no processo, d'onde conste:

-I.°) a' situação, confrontações

e medições do local;-2.°) se

está exacta a planta que lhes foi

e'ntregue;-3.°) se ha inconve-

niencia ou prejuizos para o inte-

resse publicv ou' particular na

concessão da licença e quaes

sejam;-4.°) tratando-se das ser-

vidões, a que se refere o n.° ,5.°

do art. 2¡.° do decreto de 31 de

dezembro de 1864, ou do esta-

belecimento de ramadas Sobre a

via publica, qual a largu,a de li-

vre transito com que esta deve

ficar,'tendo em attenção o dis-

,posto no art. 5.° do mesmo de-

creto;-e 5.°) a avaliação da in-

c a indicação de quaesquer clau-

ração ao bem publico.

'N.° 4.°-Findo o praso dos

editaes; o. secretario da camara

juntará ao 'processo as reclama'-

ções que lhe _tiverem _sido_ apref

:Sentadas ou passará certidão _de

cine. nçphtim lhe fol- presente¡

Proprietarlo e lsdltor

JOSÊ MARQUES lu SILVA E _GOSTA

IMPRENSA CIVILISAÇÃO

Rua de Passos Manoel, 211 a 219-Porta

Ao processo juntar-se-hão a,

demnisação ,devida ao municipio'

sulas ou condições que entendam.

deverem 'estipular-sé em conside-' _

  

meira sessão ordinaria para sobre

elle se proferir decisão.

N.° 5.°-A deliberação cama-

raria, sendo favoravel ao reque-

rente, ñxará as condições e clau-

sulas da concessão, entre as quaes

incluirá sempre as de que a ser-

vidão tem a natureza de precaria

_e de que, tratando-se das servi-

dões a que se refere o n ° 3.”, ali-

construcções ficarão a mais de 5

metros (Faltura sobre o leito do

transito publico; e estabelecerá

a indemnisação que deve ser sa-

tisfeita ao municipio.

N.° 6.°--Se a camara, em

vista do processo ondas reclama-

ções apresentadas, não se julgar

sufficientemente .habilitada para

deliberar, poderá addiar a reso-

lução até se proceder pelos mes-

mos ou outros peritos a qualquer

exame complementar ou até se

juntarem documentos que sejam

indispensaveisparaesclarecimento

da verdade.

N.° 7.'-Deferido o requeri-

mento, o requerente assignará

termo de acceitação das condições

e clansulas estabelecidas e de

responsabilidade a perdas e

damnos; e em seguida o secreta-

rio enviará o processo á estação

tutelar por intermedio das repar-

tições competentes. _

N ° 8.°--Baixando o processo

com a approvação da deliberação

.camararia, o requerente solicitará

na secretaria da camara guias

para o pagamento da respectiva

contribuição de registo e da in-

demniSação devida; e juntos ao

processo os competentes docu-

mentos comprovativos' de paga-

mento, o secretario passar~lhe-ha

alvará da concessão, que será

subscripto por elle e assignado

pelo presidente da camara. ›

Governo Civil de Aveiro, t6

de novembro de 190¡

O Gavernador Civil,

_7055 Cod/w da Motta Prego».

  

NOTICIA-lilo

v l Crime? desastre?

Eis duas interrogações que nunca

,tiveram maior -raaáo-de ser e que

e 'diffiCilmente desappaecerão antes
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guações e investigações a que an-l

dam proccdendo as auctoridades

acerca do facto que, á senoite do

dia 27 do corrente, alarmou e emo-

cionou a opinião publica d'esta villa

e que passamos a relatar com os

pormenores que nos foi dado co.

lher. i

Cêrca das 6 horas da tardeidc

quarta-feira ultima, o digno-admi-

nistrador d'este concelho, foi preve-

,nido' de que, na rua da Oliveirinha
y - 1 '“ea 4¡ destas mstruccões, asldesta Villa, se achava morta,- em

consequencia de um tiro de espin-

igarda, uma mulher, dirigindo-se im-

mediatamente para aquelle local

com o fim de dar cumprimento aos

seus deveres profissionaes. Entre-

tanto, chegava até á Praça, aonde

nos encontravamos, a narrativa do

lugubre acontecimento e ahi pode-

mos averiguar que a victima fóra

Maria da Silva Maravalhas, mulher

de Bernardo de Oliveira Soares, «o

da Marianna›,e que o agente,volun-

tario ou involuntario, fôra um seu

enteado Manoel de Oliveira Soraes,

de 18 annos d'idade. _

No intmto de bem informarmos

os nossos leitores, depois_ de nos

certiñcarmos, pelo snr. administra-

dor, da verdade do facto, dirigimo-

nos em companhia dos solicitos

correspondentes, n'esta villa, do

Commercio do Porto e 'do Seculo,

ao local e casa aonde se 'tinha pro-

duzido o acontecimento.

Era uma casa terrea, ao lado es-

querdo e quasi ao extremo. norte,

da rua da Oliveirinha. Tudo -silen-

cioso; na sala juntoda rua.luz acce-

za_; _proximo á porta dois ou 'trez ra-

pazes procuravam escutar o que no

interior se passava. Bateinos e de

dentro com voz retumbante pergun-

taram quem estava. Pedimos veriia

para entrar, sendo-nos logo aberta

a porta por o marido da victinia. '

Transposto o lumiar da entrada,

deparamos com o seguinte quadro:

n'urna pequena enxerga, postada

quasi a meio da sala, estava uma

creança, o filho mais velho da infe-

liz, rapazito de 7 a 8 annos, senta-

d_o, titubiante. transido pelo frio _e

talvez pelo pavor; junto d'elle, um

em seguida ao outro, dois cestos

grandes em cada um dos quaes se

via, dormindo profundamente, dois

innoccntes um de 18 e outro de 9

mezes, os ñlhitos mais novos da vi-

ctima. O pae, homem dos seus 40a

45 annos, um pouco impossivel, de

cachimbo apagado na bocca, mãos

ensangueniadas, permanecia nomeia

da sala. i

Indagamos o succedido e tivemos

conhecimento, pela narrativa do pae,

de que, n'esse dia havia estado na

praia do Furadouro e, na companhia

de seu pae, de um tal,Bebe a im,

seu compadre, e de Seu¡ filho ia'-

noel de Oliveira Soaresgbebera al-

gum vinho, seguindo de tarde para

eSta villa com "o mesmo seú'ñlho.  lançada, por accordão no Jequeri-l

i leval-o-ha assim preparado á pri- do resultado da¡ minuncriom averi-

Chegados á matta mu'nicipàl;de que

é agora guarda extraordinario, alli



,2,

ficara com a sua espingarda de dois

A DISCUSSÃO

Na quinta-feira, cêrca do meio

canos de carregar pela bocca, por- dia, dirigiram-se o meritissimo juiz

que suspeitára que se andava rou- de direito, dr. sub-delegado, Brito

bando lenha _ou caruma, seguindo drs. Lopes e Fidalgo, escrivão Lima _ realizou-se no dia 27

Sorteio de mancebos I

Consoante se achava annunciado

do mez CUT-í

seu filho para casa. Passado algum e official, Monteiro á casa da habi- rente, pelas Io horas da manhã na

tempo e quando se achava conver-

sando com Francisco de Oliveira

Carvalho, serralheiro, d'esta villa,

apparecera all¡ aquelle seu ñlho

convidando-o a ir para casa e, como

lhe respondesse que iria já, o mes-

 

  

 

  

mo lhe pedira ou se otl'erecera para latorio medico

tação da victima, onde, depois de

feito o reconhecimento do cadaver, a presidencia do major commandante

se lavrou auto de levantamento d'es- 1_ do districto do recrutamento e re-

que foi conduzido para o hospi- l serva com séde em Aveiro, o sor-

tal afim de se lhe fazer, como se teio dos mancebos para o activo de

fez, a autopsia respectiva, cujo re- terra e mar, recenseados no corren-

será apresentado te anno por este concelho.

te,

levar a espingarda que se achava mui brevemente.

carregada nos dois canos mas com

os cães assentes ou fechados. En-

tregue a arma ao ñlho seguira este

em direcção a casa, demorando-se

elle Marianna um pouco ainda a

conversar com o dito Carvalho

quando, algum tempo decorrido,

ambos ouviram a forte detonação de

um tiro. Deixando o Carvalho dei-

tou a correr para casa e quando

'chegou á porta do quintal encon-

trou seu! filho que lhe dissera a ar-

ma cahiu e mateia madrinha. A

= esta* declaração elle Marianna lhe

.tornara, pretendendo deitar-lhe a

mão, que dizes rapaz, irritante.? E

verdade, respondera, lá esta' morta

e... fugiu. Então elle entrou na

casinha e, vendo sua mulher muno

ensanguentada, lhe deitou as mãos

para a levantar julgando-a ainda

viva (e mostrava as mãos cnsanguen-

tadas); mas convencendo-se de que

estava morta começou a gritar até

que chegou o snr. administrador a

quem pedira licença para se retirar

de junto do .cadaver de sua mu-

lher.
-

Em segui-da relatando-nos que

esta se achava gravida de sete me-l

"zes, conduziu-nos por um estreito

Corredor que, da sala da para a co-

sinha, e, ahi' chegados, disse-nos 'ue-

jam esta desgraça.

Estavamos no theatro do infausto

i acontecimento; sobre a lareira, do

lado do norte, estava a victima, uma

mulherrdOS seus quarenta annos se

tanto. De joelhos, o tronco e a ca-

beça reclinados para traz, quasi t0-

cando a parede, o rosto contrahido

com a face e .o lado esquerdo do

pescoço muito ensanguentado mos-

trava, pelo abaulamento do ventre,

o' adiantamento da sua gravidez. _So-

' bre um 'pequeno banco e encostada

ao vão de uma porta via-se a espin-

garda com um dos canos descarre-

gados e *com o ouvido do outro sem

efulminante.

Havia dilaceração de tecidos no

pescoço e, não obstante _a coagula-

ção sanguínea, distinguia-se bem

uma fenda bastante incisiva. Com-

nosco havia _ido o ñlhito mais velho

que nos mOStrou, no corredor, o

quarto aonde se achava, quest a

dormir, quando viu uma grande luz

e a detonação do tiro, e que, junto

do cadave'r da infeliz mãe, cemeçou

:a chorar copiasamente. Voltamos á

sala 'e ahi averiguamos do pequeni-

to 'que o irmão, quando chegara a

casa, estivera comendo sardinhas

"com a mãe sem que tivesse havido

"a mais leve altercação e sahira após

da ceia. Quando voltou já estava

deitado e não póde dizer senão que

viu uma grande luz e um tiro.

Eis os factos consoante nos foram

.relatados. A justiça, a quem o caso

se' acha aHecto, procurará fazer luz

_Sobre 'o assumpto não nos compe-

tindo prejudicar, acena acção.

l

Í I!

O Manoel Soares que, segundo

declaração do pae, estava parass-

uir para Lisboa no dia immediato

ugiu, não' tendo sido possivel con-

seguir por emquanto a sua captura

não; obstante as deligenciás da au-

_cto'ridade administrativa.

   

W-

Frelre de by¡ i

Este nosso sympathico amigo foi,

na segunda-feira passada, prestar,

Porto, juramento na qualidade de

notario substituto; e, no dia imme-

diato, tomou, no tribunal judicial

d'esta comarca, posse d'esse logar

e do de escrivão substituto do 3.°

ofl'imo para que fôra ultimamente

despachado.
,

Os nossos parabens. l

__4._-_
-_

0 Mundo l

Ha já uma semana que não rece-

bemos a visita d'este nosso estima-

vel collega da capital com quem,

ha muito, permutamos, cujo facto,

por esta forma, levamos ao conhe-

cimento da administração d'aquelle

periodico.
t

----_-._'__
'

!Desastre

No dia 22 do corrente 'quandol

Manoel Pinto de Oliveira, solteira.

de 19 annos, da freguezia d'Arada, l

untava o eixo do carro de bois que

conduzia carregado de cortiça, fel-o

tão desastradainente que, escorre- Silva caveira - - ' - '

gando, foi. colhido pela roda que o ç Manoel de thO Graça - 290000_ '

esmagou. Conduzido a sua casa ahi l Arm“me - . - - › - - 235000 ›

falleceu na segunda-feira passada. M- V- Olive““ - - ~ - 33000 '

.l Anonymo. . . . . . 135000 ›

llorarlo dos Comboyos Idem' ' '_ ' - ' ' - 155000 '

__ Dias Ferreira. . . . . 500 ›

Partidas (POvrtr Chegada no Porto l Porto ' ' ' ' ' ' - I$OO° ›

4 tz m. (tramway ás z.“ fci'r.. . .5.45 m (L. . _2._-

4í41 m. (tramway). . . . . . . . . 6,17 (Camp) Somma Réls ° - ' ' ' I933500 '

5,5 m. (correio, . . . . .. . 7,19 m. (5.3) ----

9,53m.(mixto)............ “,35m. x

22¡ t. (tramw;iy).......... 4.¡2 t. a ,

6:58 t. (tramway). . . . . . .. . . . t. p Despesa

8251.. omnibusi......... , t. › ,

' ( ) _ g Musma. . . . 24$ooo

Partidas do Porto Chegado¡ a Ocar Fogo . . . .

4,40 m., S. Bento, (omnibus) 6,¡ m. Dlmcn pago Por S- CEI'V- 3$100

8,58' rn. (Jump. ltramway). . . 10,37 m. ..._.__

12.20 t... S. Bento ,(mixto.). .. 2,_16 t. Ovar 27.11.901_

4.20 t. S. Bento (tramway .. 0,2 t.

5 t., (Iamp. aos sab. (trauiway) 6,29 t. . _

5,55 t., S. Bento (tramway). ._ 7,42 t. Silva Cerveira.

8,30 t. S. Bento (correio), . . . 10,2 t. - -----_ ---
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Notas a lapis

Acha-se gravemente doente com

um forte ataque de influenza a mãe

do nosso excellente amigo e di no

secretario da camara municipal d es-

te concelho, Abel Augusto de Sou-

za Pinho, a quem !desejamos rapi-

das melhoras.

-Já cstá felizmente restabelecida

de uma angina, que por algumtem-

po o deteve no leito, o nOSso bom

amigo Antonio Dias Simões, thezou-

reiro da camara municipal.

-No dia 27 do corrente partiu

com alguns dias de demora para a

Bairrada, añm de assistir á festa de

S. Silvestre o nosso amigo, José

Luíz da Silva Cerveira.

Eleição cansar-orla

Por oñicio enviado do Governo

Civil á administração d'este conce-

lho, foi communicado a esta aucto-

ridade que havia sido julgada váli-

da a eleição camarada .d'Ovar no

dia 27 do corrente. mez.
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Jhlzec substitutos

Segundo nos consta já pelo di-

gno juiz de direito d'esta comarca tos¡ e houve

foi feita a proposta para a nomea-

perante a presidencia da relação do ção dos seus substitutos no proximo

anno de 1902, tendo sido incluidos

na lista os nomes dos snrs. drs.

Antonio d'Oliveira Descalço Coen-

tro, Joaquim Ferreira da Silva, An-

tonio Soares Pinto e João José Al-

ves Cerqueira.

__-.-_--

Musica no Fnradouro

Do nosso presado amigo sr. Silva

Cerveira, recebemos a seguinte

carta a Cuja publicação gostosamente

annuimos:

Em"" redacção de :A Discussãm

Rogo a v. a fineza de publicar no

seu jornal as contas que junto en-

vio, pelo que se confessa grato o

De v. cr.° m.° att.° e obr.'

27 11-901. _

› Silva Cerveira.

Receita

Commendador Pereira Dias 5$ooo rs.

Governador Clv

O ex.mo conselheiro José Coelho

da Motta Prego,encontra-se em Lis-

boa para onde partiu no principio da

semana passada e onde foi tratar de

negocios referen'es á administração

do districto a que tão dignamente

superintende. S. ex.' conta demo-

rar-se alguns dias ainda.

_ -..W

Jul-y Common-ela¡

No dia 25 de novembro procedeu-

se, no tribunal judicial d'esta co-

marca. e sob a presidencia do me-

retissimo juiz, á eleição das duas

pautas de jurados commerciaes que

terão de funccionar nas causas a

julgar nos dois semestres do anno

de 1902.

W

Para o Porto

.-

Na sexta-feira passada passaram

na estação dos caminhos de ferro

d'esta villa em direcção ao Porto, o

ex.° dr. Alberto Navarro, irmão e

secretario particular ,do nobre mi-

nistro da justiça, acompanhado de

sua ex." 'mãe e sobrinhas, filhas

d'aquelle illustre estadista. Suas ex."

foram expressamente assistir, n'a-

quella cidade, ao enlace matrimonial

de uma prox1ma pessoa de familia,

filha do Visconde de ,Villa Nova de

Foscôa. 0 ex.“lo conselheiro Cam-

sala l das sessões camararias, sob a pos Henriques, por se achar com a

pasta do reino por virtude da doença

do presidente do concelho, não

pôde, consoante desejava, vir assis-

tir a esta festa de familia.

1+

lovl-ento elvll

Durante o mez lindo em todo o

concelho, realisaram-se Io casamen-

_ 66 nascimentos e 69

obitos. '

-----.-_-_

Jubileu

Foi muito concorrida de fieis d'am-

bos os sexos a procissão que, no

ultimo domingo, se realisou n'esta

freguezia para solemnisar o advento

do novo seculo. Calcula-se o nume-

K'O de pessoas que se encorporararn

no prestito religioso em mais de

trez mil.

+-

Falta de espaço

Por absoluta falta de espaço dei-

xamos de dar publicidade á corres-

pondencia de Oliveira d'Azemeis e

a chimica que nos foi enviada, pelo

que. pedimos desculpa aos nossos

sollicitos collaboradores.

_a_!a ¡ñ_._¡¡¡ I !

iilunlus mvnsns

' Edital

Padre Francisco Marques da Silva. ve-

reador mais velho. 'sorvludó de pre-

sulenle da 0:4 mara Municipal do con-

celho il'oi'ar:

Faço saber que se acha aberto

o concurso, por espaço de trinta

dias, a contar da publicação d'es-

te, para a adjudicação de dois

dotes de roo$ooo réis, a duas or-

phãs pobres e honestas, d'esta

villa, conforme o respectivo le-

gado instituido pelo benemerito

Padre Manoel Eleano Gomes

Ferrer.

As concorrentes deverão ins-

truir as suas petições com os Ie-

gumtes documentos:

Certidão d'edade, certidão'd'o-

bito do pae ou mãe, ou, conjun-

ctamente, do pae e mãe e attes-

tado do parocho, confirmado pelo

administrador do concelho, pro-

vando serem pobres e honestas.

os quaes serão apresentados na

secretaria d'esta Camara, duran-

te aquelle praso, em todos os

dias uteis, desde as 9 horas da

manhã até ás 3 da tarde.

E para constar se passou o

presente e outros de egual theor,

que vão ser alñxados nos logares

do costume.

Ovar e secretaria da Camara

Municipal, 25 de novembro' de

1901.

l eu, Abel Augusto de Souza

'e Pinho, secretario, o subscrevi.

Franciuo Marques da Silva. 
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. FAÇO saber que, procedendo-se hoje ao sorteio dos manoebosreoenseados este anno,

no concelho d10var, para o serviço militar, ñonrom na eil'eetiiridade e na reserva os

individuos, constantes da seguinte relação geral, que foram proelamados recrutas para

o serviço militar.
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Antonio José Leite Godinho e Maria Fernandes 3 activo _ Anniba1,exp. 1 Encontrado por José Manoel da .Silva 69 2_n reserva

Antonio Antonio Pereira e Maria de Sá 2 › AiigustnMaria Man. M. da Silva Miranda eAngelica soares 16 activo

Antonio Manoel Luiz dos Reis e Man. Fern. da C 6 › Bernardo Mau- L(›U1Í._dêl CI'UZ 8R<›521011V_elra de Filth" 61 ?na ¡.vsewa

Clemente Manoel Joaquim Ferreira e Rita da Costa 4 › Bernardo Joaq. G- R190 8 Anna Margarida diplljv'ell'a 25 activo

Custodio 5 Manoel de Sá Jorge e Anna Fer.“ d'Oliv. 5 › Bernardo Joaq. Fel'l'f-;ll'a Vfílellte e ADM d'OllVell'fl 81 2_- reserva

Joaquim '5 Manoel Fernandes Leite e Rosa Gomes 10 2.areserva" Domingos Bernal““ d Ollqvell'a Marq. e RGS? M. PIMO 23 activo

José José de Souza Ribeiro e Marin Rosa Soares 11 › › Domingos t Francisco da Costa Anna da _Silva _ 12 ,

Justino a José Joaquim da Costa e Anna de Sá Jorge_ 8 › › Francisco JOã? 1* @I'llàndes d“ (11'39“18 Mana"“ dim”- 32 ,

Manoel Manoel Gomes Cardoso e Marin Fernandes 12 , › Francisco _J_ose Rodrigues Oiiofre e Ignez Rodrigues 3 ,

Mame-1 '1030 AIVQS'JOÍEB e MMHW'ÍClü da Costa 1 act. (Farm. Francisco 1* mm““ R; Forinigal e Anna d'Oliv. dos S. 15 ›

Manoel7 exp. Enc. â. p. de Ant. J. d'Oli. o Jon.l G. da M." 7 activo Francisco João José_ E er. Perola e Joanna Soares 22 ,

Manoel Natural derJoanna Maria dosReis 9 2.' reserva ' Francisco l Ant- Pel'ell'a Rebello e Maria d'Ollvell'a 55 2 . reserva

i ç: Francisco Ant. Murques da Silva e Rosa Duarte 79 ' ›

Antonio,1 9 -7Ant.;Franc. d'Oliv. e Thereza dos St.” Olív. 2 activo Francisco Bernardino d'Oliv. G. e Anna dos S. Corrêa 24 activo

" 'Antonio ' i ã¡ 'l Bernardo Marques d'Oliv. e Maria Albina 4 › Frm1cisco,exp.\ Encontrado por Amin. Nono:: da Conceição õ ,

Antonio i3 Man. Franc. Regateiro eAnna de Sá Pinto 5 › Francisco Joaflmm Lopes e (fuma (Al Oliveira 46 2_-¡reserv¡

Augusto h José Fernandes e Anna Fernandes de _Sá 1 , Francisco Jose Ganges _e .Mana 00.11.63: l ' . 76 ›

Jaciutho v o Antonio Luiz Pacheco e M_¡ Eme.“ d'Oliv. 3 t Franc. Jonq. Manoel d Oliveira e Julia Emilia da Silve 9 “um

. ' › Hernani Jul. Aug. V. de Souza B. e D. Jos. M. de Su 30 ›

Antonio i Antonio Fernandes Caiidal e Maria Pereira 1 act. d'nrm. João Jeron. AlvesF. Lopese Anna. G. dosSantos 35 ›

Antonio Ant. Frano.° Marques e Rosa Joaq.' Feu' 22 2.' reserva J oño Man. Pinto G. e Maria Rosa d”Oliv.eira_ _ 45 2 a reserva

Francisco Manoel Alves da Costa e Anna Dias Jumor 19 › › João '1030 M- P- AI'- e R081¡ Clara d'UllV- 131308 65 ' y

Francia, Man. Rodrig. Piehel e Rosa de Sá Chedas 5 activo João Man. Ant.Vul.d'AlmeidneThereza de Jesus l4 ›

Francisco Ant. Marques da Silva e Anna Fer.a da S." 2 › Joaquim Fran. Pinto Pacheco e Anna R.. da Calma 8 activo

. Francisco José Rodrig. d'AIin.a e Maria Fer.“ da S.“ 24 2.ll reserva Joaquim Franc. Fer. e Anna. Pereira de Silva 36 ›

Franck“” Bernardo P.“ Pereira e Rosa Franc.l Dias 8 activo Joaquim Pedro Margues (1,01”. eMarianiia da S. P. 51 2 a ”ser“

Innmngio o Manoel Pinto de Sá e Anna Rod. Marques 9 › Joaq. Maria José Fer. Couto e Gracia Pereira 77 ' ›

João José da Graça e Marin Rosa Soares 11 › . ' José Felintlio da S.'Ciis_mono e M. Joanna Cod. 29 activo

José Man. Franc.“ Lour.° «e Anna Fer.a da Cesta 26 2.' reserva José JOâO_ Pl“lWR'Sue'ro e R053- d'Olll'elm 72 o n remrm

José N Man. Luiz Soares Jun.” e An.“ R0d.da S.“ 15 › › José Caetano Ferreira e D. M. C. de Souza R 1 ;à warm'

José .g1 , › José José Rodrig. Lopes e Marin. Duarte 57 2 (msm '

José o “um l José Antonio dn'Silva e Maria Jose Pereira _ 47 ›

José E 2.' reserva › José Franc. JoseFer. de Paiva e R. M. d'Oliv. 52 ›

Manoel w Antonio Alves e Maria Dias 18 › › JOSé João R. Veisos e Domingas Joaq. da Silva 10 activo

Manoel Q Man_ _193%_ da S ' e Rita Rodrig. Tavares 20 › › José Bernardo José_ d'Assump. e Cainilia de Jes. 43 2 . reserva

Manoel Antonià 'Pinto Fer.“ e Maria Alves Pinto 14 activo José i' JOÃO (le Sil Ribeiro e Maria d'Ollveirn 74 ' ,

Manoel Antonio Gonçalves Moiit.° e Thereza Dios 6 › José _ E Man. José Pinto e M. de J. Oliv. Cunha 78 ›

i 'Manoel Along_ del: Pichel e María Franc.l Fer.' 21 2.a reserva José Maria O José R.Repiiialdo eRosa d'Oliveira da Silva 56 ,

l Manoel Antonio Luiz Soares e Maria Rodrigues !3 activo José Maria Dom. Ant. Lopes Couto e Anna Pereira 5 ,

Manoel Ant.° José (POliveira e Sá e Luiza da Silva lO › José Mnria Man. Yaanrbas e Anna d'Oliveirn Gomes a4 ,

I_ Manoel Ant' Natural deTliereZu da Silva 3 › José Maria Antonio Lopes e Gracia d'Uliveira 76 ›

ManoelJoão Joaé Rod. Fernandes e Anna Dias Vieira 16 2.a reserva José Marie Damião Per. de Carvalho 6M. FrancÍ de J . 39 ,

Manoel José Antr Per. Gomes e Thereza R. Alves da S.' 4 activo Manoel Ant. da C. Serralheiro Juuior e Mar. d'Oliv. 34 activo

Paulino l Joao Domingos e Marianna d'Oliveira 25 2.' reserva Manoel F. Aug. da S. Leal e D. M. Phil. P. Leal 26 r

Paulino i José F. de Castro e Anna Marques Leite 27 › › Manoel M. JoHQ- V› d'Alm- 9 Em- S- P0P- valente H activo

Pauio 1,. Joaq..Eern. de Sá e-Luiza Dias Pinto v 12 activo Manoel Franc. Fer. Perola e Anna Rosa Paiva 73 2 . s v

* " ' . Manoel João (POliv. Thomé e Joaquina d'Oliveira 82 ' re er a

Agostinho Miguel God. da S.“ e Maria Marques de Sá 7 2.' reserva Manoel Ant. da Fone: Soares e M: Por. dos Santos 18 “sim

Alvaro a Miguel Fr. dos Santos e Rosa Custodia 4 activo Manoel Joaquim Jose Per. e Maria Jósé Dias 48 2 - reset."

' Antonio 'a João Severino Baranda e M.a Ther. Ribeiro 2 › Manoel Frallc- da Costa 0 Joanna Maria Jesus 58 ' ,

Antonio José 0 José R. Pinto e Anna Marques Pereira. 1 › ' Manoel Manoel Marques e Joanna Dias 40 n

José l â José Pinto Lopes e Anna Jorge 3 2) reserva Manoel Manoel d'Oliveira e Anna Tavares 64 ,

Manoel Manoel Ribeiro e Maria Fereira Rodrigues 6 activo' Manoel Ant. Lopes _Pinto eM. G. Ferreira de Souza 67 ›

Manoel Manoel Franc. da Silva e M.“ J.“ de Jesus õ › Manoel José Gmmerme Marque¡a de Jem¡s 42 ›

Victorino ' Manoel Ruiz Marques e Maria Marques 3 › Manoel Man. Rodrigues Soerio a Anna d'Oliveira 41 ,

_ - i i A Manoel Sebastiao Per. da Silva e Marg. Per. Val. 37 ,

Antonio __ Joag. ;Fem da, Graça e Rita G. da Silva 70 2.a reserva Manoel Simao P. Branco eJoaquina Gomes da. Silva 60 ,

' Antonio l Ant. d'Oliveira Pinto e Anna R. d'Olivira 21 act. d'arm.° Manoel Man- R- Replnaldv e Anna @Oliveira Duarte 38 ,

Antonio Joaq.M.'TavareseDomingas Ros.“ Esteves 13 activo Manoel Man. d'Oliv. Duarte e Josepha Gomes 75 ›
Antonio Franc. André dioüveiráe Gracia da sum 27 , Manoel Franc. Fern.. Palhas e Rosa Valente 17 “um

› Antonio . iMan. Dias de Rezende e Maria Rita Lopes 59 2.n reservaí Manoel JUSÕ M. diÚlW- Duma-B e Maria G. da Silva 68 2 o ¡'.esewa

. Antonio 34 José da- Silva e Maria d'Oliveira 80 › › a Manoel José G. Viella e Joanna dos Santos 7| ' ,

Antonio a Franc. Oliveira Paixão-e Maria da Silva 83 a › a Manoel José José Simas e Rosa Dias da Funseca 53 ,

Antonio › Ant. Pinto e Margarida dos Santos _ 20 .activo i Manoel Maria Franc. L. 1481156 (1085- 9 María d'OlÍV. Días 19 ,mma
Anépujow o 'Mam 'JoséRgdos s_ e M_ José Gym¡ Silva 28 ' v, ;IManoel Maria Man. valente C. e Maria José Nunes 2 act dia““

'v Antonio' i ' 'Bernárdo G. da Graça e Gracia dos Santos 4 › ' Miguel Jnào Dionizio Joaq. e Marianna Pereira 60 2 . 'reserva

Antonio Man. d'Oliv. Diogo e Anna Ferreira 14 › Oscar -MaiL d'Oliv. Ramos e Thereza A. dos Santos 31 ' activ'o

Antonio José M. Marques Fer.a e Maria Ferreira 6 › Pedro José R. Moreira e Thereza da Cruz Carriola 33
)

2.' reserva

9

Ant. Augusto Natural de Luiza Rosa Julião Ferreira 49 2.' reserva Salvador Salvador d'Oliveira Mugege María Pinto 62

J. Huet de Bacel. e D. M. J. A. da S. Huet 7 activo Thomé Pinto Encontrado por Ignacio Lopes Cardoso ea 
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'Antonio Ant. _Mai-q. da S. Ter.a e Anna M.“ Leite 9 2) reserva José ›_ M. da Silva Borges o Anna Joaq.l de Jesus 181.' reserva

Antonio ' ~. um: Man. G3“” d'Oliv. S. e An.“ Joaq. de Souza 7 › José Maria i José da Silva. Cr.° e Joaq.l P.“ da Conceição 14 activo

Candido g J. F. da S.“ e Emilia Correia G. da Silva 2 activo José Maria F. M. d'Cliveira e An.“ Joaq.' d'Oliv.' Reis 2 ,

Custodio "o M' da 003m e margarida 3053 de Jesus 6 2.“ reserva Manoel Bento Dias Neto e Maria Pereira 5 ,

João a A. G. R. dos Reis e M.“ Thereza de Jesus 8 » Manoel J. J. da Silva MarqueseAnna M.a de Jesus 15 2.' reserva

Joaquim S¡ José F. da Silva 8 María R058. (le Pinho 4 activo Lia“oel Natural de Anna da Cunha_ \ 22 ›

. José "5 Antonio P.“ dos Santos e M-'Luiza de Jesus 5 2,' reserva' ' Manoel a V. José de Rezende e Rosa Maria de Jesus 8 activo

' “Manoel à M. Antonio da Silva e Anna M.I de Jesus 3 activo Manoel n Natural de Joana Dias 13 ,

Manoel o Francisco Alves e Conceição R. de Jesus l › Manoel __ Manoel d'Almeida e Custodio. Valente 24 2.' reserva
\

Manoel i -c Joaquim Lopes e Custodia Maria da. Cruz 25 ›

Antonio Manoel da Silva Fer.“ e Rosa da Silva Fer'. 25 2.' reserva Manoel a Man. Fer.“ G-racio e Albina M.“ de Jesus 27 »o

Antonio Man. José Duarte e Joanna da Fonseca 9 activo Manoel > Agostinho Lopes e Brigída Rodrigues 6 activo

Antonio Aug, a Seraphim da Silva e Rosa Maria de Jesus 10 › o Manoel Mande Pinho Chiboente e Marg.' de Jesus 20 2.' reserva

Bento g Man. d'Oliveira da Cunha e Joanna Valente 11 › Manoel Man. da Silva Soares e Anna Rosa de Jesus 12 activo

' (Domingos __ João da Silva Castro e M.l Rosa d'Oliveíra 17 2.**l reserva: Manoel Jong. Domingos José de Pinho e Josepha Maria 3 ›

Francisco "' Antonio Pereira da Silva e L.“ Pereira 16 › Manoel Maria José da Silva Dias e Rosa de Jesus 19 2.' reserva

Joaqum N J. Pereira da Con.“ e Anna M.' d'Almeida l activo Manoel Maria J. de Pin.° P.l Valente o M.l Antão de Souza 23 ›

Joaquim > J. Valente rle Mattos e Maria d'Alineida 26 2.¡ reserva Manoel Maria F. Rodrigues da Fans.l eM.ll de Jesus 4 activo

Jnsé M. Pereira da Silva e Maria de Pinho 't' activo ;

.. 74 .- » - ' "'7 ' ' A 7 A l ~ 7 ' 7¡ ' A_7A V '7 V *VÍVÍA-_A__ - - - .-_av _,

   

    

   

E para que conste e chegue ao conhecimento dos interessados se passa o presente edital, pelo qual são avisados os mancebos a

quem cabe o serviço activo para se apresentarem dentro de dez dias na secretaria da camara d'este concelho a requisitarem as respecti-

vas guias para os effeitos dos artigos 96 e 97 do Regulamento dos serviços do Recrutamento, approvado por o decreto de 6 de agos-

to de 1896.

Ovar, 27 de novembro de 1901.

Está conforme . O

0 admzmstrador,

JOSÉ ANTONIO D'ALMEIDA.

 

JOÃO CHAGAS â'. EX-TENENTE COELHO i

mmmstona da Revolta do Porto DE
158, Rua da Prata, ¡GO-LISBOA

 

POR

P- ZAÇCONE 31 DE JANEIRO DE 1891
Augmentada e coordenada por

leeraes Illustrada com cerca de 150 photogravuras-retratos. vistas. locaes. cu-

portuguezes e brazllelrns rinsos documentos e 30 reproducções, em papel de luxo, de photographias dos

       

com “nuns vultos maia notaveis rio movimento. serie de pequenos romances

o _ . . Assigna-se aos fascículos semanaes de 46 paginas, ao preço de 60 réls, _

Edição popular e :mimos mensaes de cinco fascículos. ao preço de 300 reis- pagos no “31'11“03 P01'

' i i ao o a entrega.

A mms 'mala' Pedidos à Empreza Democratlca de Portugal, rua dos Doura- ALFREDO GALL'S

Sob a protecção dos LIBERAES dores, 29_ em Lisboa. e á Agencia de Publicações do norte, rua de critica sobre os males sociaes.

um¡ caderneta por semana Santa CnthariniiL/lfií. nirPnrlo Nas l-uoaliliauleSJia promiCia.-em casa rins agentes

16 Paginas 0°““ 56° “me BiBLIUTiiÉcA' ILLUSTÍÍÓÃ DUTOBNAL «o SÉCULO» “
61160 palavras, 23:620 lettras u 43, Run formosa-_LISBOA

 

2 HS. EM LISBOA -A 'r 1:..As l.° volume la sam-Fraco 500 reis.

E PORTO

Geogmpliio Universal Aguia Portugueza

 

EDIT'O'RÉS-BELEM e c.^
nnammsanmee O' PUBLICAÇÃO MENSAL _ »o

o ,a

_u _›_-__-.______~_ o e o o o o e o o o o o

LUCTAS D°AMOR mu ni Bonus“. 62-1.“ uso. A _ _

ROMANCE DRAMATIOO

POR > ___________
Preço' ' 'l | e - t n n n

MAKIME VALOBIS DANIEIÁ DELPOE

 

2o réis cada caderneta semanal

VIDA 3B AVENTURAS ADMIRAVEIS RECLAME

AS DUAS MARTYRES ROBmSON CRHSOÉ' 1153311325: ÉÀZÉÊSÉÉÊÍMS;
maduro da Bairrada, e verde de

    

[(annaes secretos da inquisíçáo

Versão livre do DR. A. DE SOTTOMAYOR Basto, a retalho, por“preços mui-

    

Romance lllSlOllCO D01' _ _ -m- _ to rasoaveís, podendo os surs.

D-wmu CASTELLANOS ' Cada ÍaSCICUIO. . . . . 50 réis particulares aproveitar est-a. oc-

Cadu caderneta de 4 folhas ou 3 folhas o - Í _ l í '“ _u i casião.

uma estampa, por semana, 40 réis.
& C..

Cada, volume brochadc, 400 rei. 108, Rua de S. Roque, !JO-LISBOA l nua da Graça--0VAII

        

  


